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АЛҒЫСӨЗ 
 
100601 3 – «Техник-технолог» біліктілігі бойынша оқу құралы 1006000 

– «Металл өңдеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша жаңартылған 
үлгілік оқу жоспарына жəне бағдарламаға сəйкес əзірленді. 

Бұл оқу құралын құрудың мақсаты оқытушылар мен студенттерге 
кəсіби модульдерді игеруде нəтижелер мен оларды бағалау критерийлеріне 
сəйкес кəсіби құзыреттілікке қол жеткізуде көмек көрсету болып табылады. 

Қазіргі қара металлургия кəсіпорнында үшінші қайта өңдеу — прокат 
өндірісі — металлургия өндірістерінің ішіндегі ең ірісі болып табылады. Алып 
жатқан ауданы, жұмыс істейтіндердің саны, жабдықтардың саны мен құны жəне 
басқа да бірқатар көрсеткіштер бойынша илемдеу цехтары бүкіл металлургия 
зауытының 60% - дан астамын алады. Бұл өндірісте ірі инвестициялар, ғылыми 
əзірлемелердің ең көп саны, технологиялық инновациялар жəне басқарушылық 
ізденістер қолданылады. Мұнда зауыттың пайдасы жəне кəсіпорын мен металл 
тұтынушы арасындағы негізгі қатынастар қалыптасады. Тауар прокатын немесе 
Бұйымдарды өндірудің күрделі технологиялық тізбегінде металл өңдеу жөніндегі 
маман дайын өнімнің сапасына жауапты болып табылады [1]. Осыған байланысты 
ол жоғары жеке жауапкершілік сезіміне ие болуы керек, қазіргі заманғы прокат 
өндірісін жақсы білуі керек, прокат өндірісін ұйымдастыру жəне жоспарлау, 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыру жəне жүргізу, 
прокаттаудың технологиялық процестерін автоматты түрде реттеу жəне қауіпсіз 
жүргізу бойынша білімді іс жүзінде пайдалануы тиіс. 

Бұл оқу құралы кəсіби модульдерге сəйкес теориялық материалдың 
қысқаша мазмұнын қамтиды. Теориялық материал практикалық 
жұмыстармен жəне білімді өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтармен 
аяқталады.  

Модульдерді зерттеудің ұсынылған реттілігі диаграммада келтірілген. 
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1-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТЫ ИЛЕКТЕУ, 
ЖӨНДЕУ, БАПТАУ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 

ПРОЦЕСТЕРІН ҚАУІПСІЗ ЖҮРГІЗУ 
 

Кіріспе 
 
Бұл бөлімде еңбек заңнамасының, еңбекті қорғау талаптарының, 

өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздіктің жəне технологиялық 
жабдықтарды прокаттау мен оларға қызмет көрсетудің технологиялық 
процестерін қауіпсіз жүргізу қағидаларының сақталуын бақылау үшін 
қажетті білім, білік жəне дағдылар сипатталған. 

Бөлімді зерделеу нəтижесінде білім алушылар: еңбекті қорғау 
саласындағы заңнаманы; еңбекті жəне денсаулықты қорғау жөніндегі 
нормативтік құжаттарды; ұйым аумағындағы жəне өндірістік үй-жайлардағы 
қауіпсіздіктің жалпы талаптарын; Технологиялық жабдықты прокаттау мен 
оған қызмет көрсетудің технологиялық процестерін жүргізу кезіндегі 
қауіпсіздіктің жалпы ережелерін меңгереді. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ету бойынша еңбек заңнамасы туралы білімдерін қолдануды 
үйренеді. 
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Тақырып 1.1 Еңбекті қорғау 
 
1.1.1. Прокат өндірісінде еңбекті қорғау 

 
Еңбекті қорғау-құқықтық, əлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру-

техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактикалық, 
оңалту жəне өзге де іс-шаралар мен құралдарды қамтитын еңбек қызметі 
процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүйесі. 

Еңбекті қорғау бірнеше тұрғыдан қарастырылады: 
1. еңбек құқығы мен еңбек қатынастарының негізгі қағидасы ретінде; 
2. заңнамалық актілер жүйесі, сондай-ақ қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз етуге бағытталған əлеуметтік-экономикалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық-гигиеналық жəне емдеу-
алдын алу іс-шаралары, техникалық құралдар мен əдістер [2].  

Прокат өндірісі бойынша барлық жұмыс істеп тұрған цехтарда 
кəсіпорынның бас инженері бекіткен мынадай нұсқаулықтар болуы тиіс: 
технологиялық; əрбір кəсіптің жұмысшылары үшін қауіпсіздік техникасы 
бойынша; өрт қауіпсіздігі бойынша; жабдықтарды жөндеу жəне біліктерді 
ауыстырып тиеу бойынша; инженерлік-техникалық қызметкерлерге арналған 
лауазымдық нұсқаулықтар. 

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар кемінде бес жылда бір 
рет, ал жарылыс-өрт қауіпті өндірістерде кемінде үш жылда бір рет қайта 
қаралуға тиіс.  

Барлық жұмысшыларға өздерінің жеке қолхаттары бойынша 
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар берілуі керек. Сонымен қатар, бұл 
нұсқаулар жұмыс орындарында немесе арнайы бөлінген жерлерде болуы 
керек. 

Кəсіпорынға жаңадан жұмысқа түсетін жұмысшылар мен инженерлік-
техникалық қызметкерлер мен жұмысшылар, сондай-ақ өндірістік 
практикадан өту үшін кəсіпорынға келген жоғары оқу орындары мен 
колледждердің студенттері қауіпсіздік техникасы бөлімінен кіріспе нұсқама 
алуы тиіс. 

Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық кіріспе, жұмыс орнында бастапқы, 
қайталама, жоспардан тыс немесе мақсатты болуы мүмкін. Қызметкерлерді 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша оқыту, оларға 
нұсқама беру жəне білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдері Қазақстан 
Республикасы еңбек кодексінің 15-бабының 25-тармақшасына сəйкес 
əзірленді.  

Кəсіпорында кəсіпорынның бас инженері бекіткен қауіптілігі жоғары 
жұмыстардың тізбесі болуы тиіс. 

Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға жүргізілетін жұмыстардың 
сипатына сəйкес келетін мамандығы мен біліктілігі бар, сондай-ақ жеке 
қорғаныс құралдарын пайдалана алатын жəне зардап шеккендерге алғашқы 
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(дəрігерге дейінгі) көмек көрсету тəсілдерін білетін инженерлік-техникалық 
қызметкерлер мен жұмысшылар жіберіледі. 

Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану жəне алғашқы (дəрігерге 
дейінгі) көмек көрсету қағидаларына оқытуға жататын инженерлік-
техникалық қызметкерлер лауазымдарының жəне жұмысшылар кəсіптерінің 
тізбесін кəсіпорынның бас инженері бекітуге тиіс. 

Кəсіпорын əкімшілігі жұмысшылар мен қызметшілерді арнайы 
киіммен, арнайы аяқ киіммен жəне басқа да жеке қорғану құралдарымен 
қамтамасыз етуге міндетті. Тиісті жеке қорғану құралдары жоқ адамдарды 
жұмысқа жіберуге тыйым салынады.  

Еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды жоспарлау кезінде:  
1) еңбек қауіпсіздігі бойынша жұмыс орындарын паспорттау 

материалдары; 
2) бақылаушы ұйымдардың жеке тексерулері мен тексерулері 

бойынша актілер-ұйғарымдардың материалдары; 
3) жазатайым оқиғалар мен кəсіби ауруларды тергеу бойынша 

материалдар; 
4) өндірістік жарақаттанудың себептерін, санитарлық-гигиеналық 

жағдайларды, еңбекті, жалпы жəне кəсіптік ауруларды талдау материалдары. 
Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыс жоспарларына енгізілетін іс-

шаралардың жобалары, қаржылық жəне материалдық қамтамасыз етілуі 
болуға тиіс. 

Учаскедегі еңбекті қорғаудың жай-күйін тексеруді учаске бастығы, 
аға шебер, учаске механигі, учаске электригі жəне КБ жөніндегі уəкіл кіретін 
комиссия жұмыс орындарын жəне учаске аумағын аралау арқылы жүзеге 
асырады. Еңбекті қорғау жағдайын тексеру бойынша жұмыс апта сайын 
Қауіпсіздік техникасының бірыңғай күні сағат 9:00-ден бастап жүргізіледі.  

Учаскелік комиссияны аралау нəтижелері еңбекті қорғау жөніндегі 
кеңестің отырысында талқыланады, ол анықталған бұзушылықтарды жою 
жөнінде шешім қабылдайды, орындау мерзімдерін жəне жауапты 
орындаушыларды тағайындайды. 

Цехтағы еңбекті қорғау жағдайын тексеруді цех бастығы, ОТ 
бойынша цех инженері, аға механик, аға электрик, кəсіподақ төрағасы 
кіретін цех комиссиясы жүзеге асырады. Бірыңғай күні ТБ цех бастығы 
бекіткен кесте бойынша жүргізіледі. 

Еңбекті қорғау жөніндегі жұмысшының міндеттері: өзінің жұмыс 
орны, учаскесі, цехы үшін ЕҚ, өрт қауіпсіздігі, өнеркəсіптік санитария 
жəне технологиялық жөніндегі нұсқаулықтарды орындау; ақаусыз 
арнайы жұмыс істеу. қамтамасыз етуге, жеке қорғану жүйесін (ЖҚҚ) 
пайдалануға; жұмыс орны мен жабдықтың жай-күйін қауіпсіздік 
техникасы (ТҚҚ) қағидаларына сəйкестігі тұрғысынан тексеруге; 
бригадирге, шеберге ескерту жасауға; жарақат алған кезде жолдастарға 
көмек көрсетуге, алған жарақаты туралы бригадирге, шеберге баяндауға 
міндетті  

Инженерлік-техникалық қызметкерлердің (ИТҚ) еңбекті қорғау 
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жөніндегі жұмыстағы бұзушылықтар мен олқылықтар үшін 
жауапкершілігі: 

 қағидаларды, нұсқаулықтарды, жобаларды, ережелерді бұза 
отырып жұмыс жүргізуге жол берген адамдар бұзушылықтардың сипаты 
мен салдарына қарай заңнамада белгіленген тəртіппен тəртіптік, 
əкімшілік жəне қылмыстық жауаптылыққа тартылады. 

 ережелер мен нормалардың бұзылуына немесе өндірістік 
жарақатқа жол берген кінəлілерге ай үшін сыйлықақыдан ішінара немесе 
толық айыру түрінде материалдық ықпал ету шаралары қолданылады [3, 
5]. 

 
1.1.2 Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының негіздері 

 
Республикада еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастырудың 

құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Конституциясы болып 
табылады. Ол азаматтардың қауіпсіз еңбек жағдайларына, демалуға, 
денсаулықты қорғауға жəне қолайлы қоршаған ортаға құқықтарына кепілдік 
береді. 

Конституцияның ережелері Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінде, «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» ҚР Заңында, 
сондай-ақ мемлекеттік органдардың, министрліктер мен ведомстволардың 
қаулыларында, бұйрықтарында, өкімдерінде нақтыланған. 

Еңбек кодексі жалдаушылар мен қызметкерлердің негізгі міндеттерін, 
құқықтары мен жауапкершілігін айқындайды; еңбекті қорғау туралы 
заңнаманың сақталуын мемлекеттік жəне қоғамдық қадағалау мен бақылау 
жүйесін көздейді; еңбекті қорғау қызметінің жұмысын регламенттейді. 

«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, концерндердің, 
кəсіпорындардың, мекемелердің, меншік нысанына қарамастан ұйымдардың, 
сондай-ақ азаматтардың төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуіне мемлекеттік қадағалауды белгілейді.  

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ 
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі. Осы 
Кодекс Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтауға 
конституциялық құқығын іске асыру мақсатында Денсаулық сақтау 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, мекендеу ортасының 
қолайсыз факторларының халық денсаулығына əсерінің алдын алуға 
бағытталған, санитариялық нормалар мен гигиеналық нормативтердің 
сақталуына мемлекеттік санитариялық қадағалауды белгілейді.  

Қазақстан Республикасының Заңы «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі № 480-V ҚРЗ.  

«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркəсіптік қауіпсіздік туралы» 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 сəуірдегі № 314-II заңы 
Өндірістік объектілердің құқықтық, экономикалық жəне əлеуметтік 
негіздерін айқындайды. Заң авариялардың алдын алуға жəне қауіпті 



11

 

өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдардың өндірістік авариялардың 
салдарын жоюға дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Прокат өндірісіндегі өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары (Қазақстан 
Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2008 жылғы 25 шілдедегі № 
132 бұйрығымен 21.10.2009 ж. өзгерістермен бекітілген)) 

Қолданылу саласы бойынша еңбекті қорғау жөніндегі барлық нормалар 
мен ережелер бірыңғай жəне салалық болып бөлінеді. 

Бірыңғай нормалар мен ережелер экономиканың барлық салалары үшін 
бірдей еңбекті қорғау талаптарын белгілейді. Оларға құрылыс нормалары 
мен ережелері (ҚНжЕ), санитарлық ережелер мен нормалар (СанЕжН), 
Электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭОЕ), радиациялық қауіпсіздік 
нормалары (РҚН), жүк көтергіш крандарды орнату жəне қауіпсіз пайдалану 
ережелері жəне т. б. жатады. 

Салалық нормалар мен ережелер экономиканың жеке саласында 
қолданылады жəне осы салаға тəн еңбекті қорғау талаптарын қамтиды. 

ЕҚСЖ (еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі) мемлекеттік 
стандарттар жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Еңбек қауіпсіздігі 
стандарттарының жүйесі—еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, 
денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз етуге 
бағытталған талаптарды, нормалар мен ережелерді қамтитын өзара 
байланысты стандарттар кешені (МЕМСТ 12.0.001-82). 

 
1.1.3 Еңбек шартын жасасу жəне бұзу 
  
Қызметкер мен жұмыс беруші еңбек қатынастарының субъектілері 

болып табылады. Кəсіпорын басшысы осы заңды тұлға атынан жұмыс 
берушінің барлық құқықтарын жүзеге асырады жəне барлық міндеттерін 
орындайды. 

Жұмыскерлердің мүдделерін «Кəсіптік одақтар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес кəсіптік одақтардың органдары, ал олар 
болмаған кезде сайланбалы өкілдер өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде 
білдіреді.  

Жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында еңбек қатынастары 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес жасалатын еңбек 
шартының негізінде туындайды. 

Еңбек шарты бойынша Жұмыскер жұмысты жеке өзі орындауға, еңбек 
тəртіптемесі қағидаларын сақтауға міндеттенеді, ал жұмыс беруші 
жұмыскерге келісілген еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге, Кодексте, 
Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құқықтық актілерінде, 
ұжымдық шартта көзделген еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге 
міндеттенеді. 

ҚР Еңбек кодексінде еңбек шартын жасасуға қатысты кейбір тыйымдар 
мен шектеулер көзделген. Еңбек шартын жасасуға жол берілмейді: 

1) медициналық қорытынды негізінде адамның денсаулық жағдайы 
бойынша қайшы келетін жұмысты орындауға міндетті; 
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2) ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары зиянды жəне (немесе) қауіпті 
жұмыстарға, сондай-ақ жұмыскердің толық материалдық жауаптылығы 
көзделетін лауазымдар мен жұмыстарға он сегіз жасқа толмаған 
азаматтармен;; 

3) белгілі бір лауазымды атқару құқығынан айырылған азаматтармен 
немесе 

соттың заңды күшіне енген үкіміне сəйкес белгілі бір қызметпен 
айналысуға құқылы; 

4) Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын 
шетелдіктермен жəне азаматтығы жоқ адамдармен 

Қазақстан Республикасының аумағы; 
5) шетелдік студенттермен жəне тағылымдамадан өтушілермен 
білім беру ұйымынан оқу нысаны көрсетілген немесе қабылдайтын 

ұйымнан кəсіптік даярлықтан жəне (немесе) тағылымдамадан өткені туралы 
анықтамаларды жəне білім алу мақсатында болуға арналған рұқсатты 
ұсынбаған Қазақстан Республикасының аумағында тұруға рұқсат береді. 

Жұмысқа орналасуға жол берілмейді: 
1) тұлғалар мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін бір жыл ішінде, 

егер соңғы жыл ішінде мемлекеттік функцияларды орындау кезеңінде 
аталған тұлға осы коммерциялық ұйымның қызметін тексеру нысанында 
тікелей бақылауды жүзеге асырса не осы коммерциялық ұйымның қызметі 
аталған тұлғамен оның құзыретіне сəйкес тікелей байланысты болса; 

2) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдар шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындарға, ұлттық басқарушы 
холдингтерге, ұлттық даму институттарына, ұлттық холдингтерге жəне 
ұлттық компанияларға, сондай-ақ олардың еншілес ұйымдарына басқару 
функцияларын орындаумен байланысты лауазымға тағайындалады; 

3) кəмелетке толмағандар қатысатын білім беру, тəрбиелеу жəне 
дамыту, əлеуметтік қызметтер көрсету, мəдениет жəне өнер саласындағы 
ұйымдарда қылмыстық құқық бұзушылықтары үшін қылмыстық қудалауға 
ұшыраған соттылығы бар немесе болған адамдар жатады; 

4) əйелдерді ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары зиянды жəне 
(немесе) қауіпті жұмыстарға тартуға құқығы бар.  

Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі онда 
мынадай талаптардың бірінің болуы болып табылады:  

1) қызметкердің жұмысты (еңбек функциясын) белгіленген тəртіппен 
орындауы; 

біліктілігі, мамандығы, кəсібі немесе лауазымы; 
2) міндеттемелерді еңбек тəртіптемесіне бағына отырып жеке өзі 

орындау; 
3) қызметкер еңбек. 
Тараптардың келісімі бойынша жұмыс беруші мен жұмыскер арасында 

бейбəсекелестік туралы шарт жасалуы мүмкін. 
Еңбек шарты жасалуы мүмкін: 
1) белгісіз мерзімге; 
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2) кемінде бір жыл белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін. 
Еңбек шартының мерзімі өткен кезде тараптар оны белгіленбеген 

немесе бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге ұзартуға құқылы. Еңбек 
шартының қолданылу мерзімі өткен жағдайда, егер Тараптардың ешқайсысы 
соңғы жұмыс күні ішінде еңбек қатынастарын тоқтату туралы жазбаша 
хабардар етпесе, ол бұрын жасалған мерзімге ұзартылған болып есептеледі. 

Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шарты екі реттен артық 
ұзартылмауы мүмкін.  

Зейнеткерлік жасқа толған жəне кəсіби жəне біліктілік деңгейі жоғары 
жұмыскермен еңбек шарты оның жұмысқа қабілеттілігін ескере отырып, жыл 
сайын шектеусіз ұзартылуы мүмкін. 

- шарттың тоқтатылуы. 
Еңбек шартын жасасу үшін мынадай құжаттар қажет: Қазақстан 

Республикасы азаматының жеке куəлігі немесе Қазақстан Республикасы 
азаматының паспорты (он алты жасқа толмаған адамдар үшін туу туралы 
куəлік). 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыс берушінің еңбек туралы заңдар 
кодексінде (еңбек кодексі) көзделмеген құжаттарды талап етуге құқығы жоқ. 

Жұмыс беруші құжаттардың түпнұсқаларын жұмыс берушіде сақтауға 
жұмыскер келіскен жағдайда, қызметкерге құжаттарды қайтару туралы 
жазбаша міндеттеме береді. 

Еңбек шарты жазбаша нысанда кемінде екі данада жасалады жəне оған 
тараптар қол қояды. Еңбек шартының бір-бір данасы жұмыскер мен жұмыс 
берушіде сақталады. 

Еңбек шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тараптар еңбек 
шартына қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда жүзеге асырады. 

Еңбек шартының талаптарын өзгерту туралы хабарламаны еңбек 
шарты тараптарының бірі береді жəне екінші Тарап оны берілген күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды.  

Адамды жұмысқа жіберу еңбек шарты жасалғаннан кейін ғана жүзеге 
асырылады. Еңбек шарты болмаған немесе тиісті түрде ресімделмеген 
жағдайда, жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен жауаптылықта болады.  

Жұмысқа қабылдау жасалған еңбек шарты негізінде шығарылатын 
жұмыс берушінің актісімен ресімделеді. 

Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат мыналардың кез 
келгені болуы мүмкін: еңбек кітапшасы; жұмыс берушінің оны тоқтату күні 
мен негізі туралы белгісі бар еңбек шарты; еңбек шартын жасасу жəне 
(немесе) тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын жəне 
тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актілерінен үзінді көшірмелер; 
қызметкерлерге жалақы беру ведомосынан үзінді көшірмелер; қызметкердің 
еңбек қызметі туралы мəліметтерді қамтитын мұрағаттық анықтама  
жəне т. б. 
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Еңбек шартын жасасу кезінде онда сынақ мерзімі туралы талап 
белгіленуі мүмкін.  

Сынақ мерзімі кезеңінде жұмыскердің жұмысы теріс нəтиже берген 
кезде жұмыс беруші еңбек шартын бұзу үшін негіз болған себептерді көрсете 
отырып, оны жазбаша нысанда хабардар ете отырып, онымен еңбек шартын 
бұзуға құқылы.  

Жұмыс берушінің басқа жерде орналасқан құрылымдық бөлімшесіне 
уақытша ауыстырған кезде жұмыскерге өтемақы төленеді.  

Еңбек шартын тоқтатуға негіздер: 
1) тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу; 
2) еңбек шарты мерзімінің өтуі; 
3) жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу; 
4) жұмыскердің еңбек шартында көрсетілмеген басқа жұмысқа 

ауысудан бас тартуына байланысты; 
5) жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу; 
6) тараптардың еркінен тыс мəн-жайлар; 
7) жұмыскердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы; 
8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан 

басқа, жұмыскердің сайланбалы жұмысқа (лауазымға) ауысуы немесе еңбек 
қатынастарын жалғастыру мүмкіндігін болғызбайтын лауазымға 
тағайындалуы; 

9) еңбек шартын жасасу талаптарының бұзылуы болып табылады. 
Қазақстан Республикасының Кодексінде əрбір нақты жағдай (еңбек 

шартын тоқтату негіздері), оны бұзу тəртібі, еңбек шартын тоқтату күні, 
жұмыс беруші мен қызметкердің міндеттері егжей-тегжейлі қарастырылады.  

Жұмыс беруші – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда еңбек 
шартының тоқтатылуын жəне үй жұмыскерлерімен еңбек шартының 
тоқтатылуын қоспағанда, еңбек шартының тоқтатылуы жұмыс берушінің 
актісімен ресімделеді. 

Жұмыс берушінің актісінде ҚР Еңбек кодексіне сəйкес еңбек шартын 
тоқтатудың негізі көрсетілуі тиіс. 

Жұмыс берушінің еңбек шартын тоқтату туралы актісінің көшірмесі 
жұмыс берушінің актісі шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
жұмыскерге тапсырылады не оған пошта арқылы тапсырылғаны туралы 
хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберіледі. 

Еңбек шарты тоқтатылған күні жұмыс беруші қызметкердің еңбек 
қызметін растайтын құжатты беруге міндетті. Қызметкердің (оның ішінде 
бұрынғы қызметкердің) талап етуі бойынша жұмыс беруші өтініш жасалған 
кезден бастап бес жұмыс күні ішінде мамандығы (біліктілігі, лауазымы), 
жұмыс істеген уақыты мен жалақы мөлшері көрсетілген анықтаманы, 
қызметкердің біліктілігі жəне оның жұмысқа көзқарасы туралы мəліметтерді 
қамтитын мінездеме-ұсынымды, сондай-ақ Кодексте көзделген басқа да 
құжаттарды беруге міндетті. 

Жұмыс беруші – заңды тұлға таратылған, банкроттыққа ұшыраған, 
жұмыс беруші – жеке тұлға қызметін тоқтатқан кезде жұмыс беруші 
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қызметкердің алдында берешегі болса, жалақы жəне өзге де төлемдер 
бойынша қалыптасқан берешектің мөлшері туралы тиісті түрде ресімделген 
анықтама беруге міндетті [4, 5]. 

 
1.1.4 Өндірістік санитария 
 
Прокат цехтарындағы еңбек жағдайлары шаңдану, газдану, жылу 

шығару жəне шу сияқты зиянды факторлардың болуымен сипатталады. 
Метеофакторларды нормалау Іа, Іб (жеңіл), ІІа, ІІб (орташа 

ауырлықтағы), III (ауыр) санаттағы орындалатын жұмыстың сипатына 
(ағзаның энергия шығындарының қарқындылығына) байланысты жүргізіледі 
[6]. 

Прокат цехтарында көптеген негізгі жəне қосалқы технологиялық 
операциялар шаңның көп мөлшерін шығарумен бірге жүреді.  

Шаңның үлкен фракциялары тез орналасады, ал кішкентайлары ұзақ 
уақыт ауада болады. Цехтың əртүрлі бөліктеріндегі шаң концентрациясы 
көптеген факторларға байланысты: қолданылатын жабдықтың дизайны, 
илектелген металдың профилі мен химиялық құрамы, илемдеудің 
температуралық режимі, шаң жинау жəне шаңды кетіру құралдарының 
тиімділігі. Шаңның ең жоғары мөлшері болат пен дайын өнім қоймасында 
байқалады. 

Желдету болмаған кезде тікелей жұмыс клеттерінде ауадағы шаң 
концентрациясы, мг / м3 құрайды: 

Блюминги жəне слябинги    615...4400 
Ірі қаусырмалы, құбырлы, табақты орнақтар  187...2420 
Ұсақ сұрыпты, сым орнақтар   70...560 
Дайын өнім қоймасында шаңның орташа концентрациясы 20 

құрайды...40 мг / м3. 
Прокат өндірісіндегі санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын 

сипаттайтын тағы бір фактор- газдану. Прокат цехтарының атмосферасында 
əртүрлі газдардың болуы технологиялық режимнің бұзылуына, жабдықтың 
дұрыс жұмыс істемеуіне жəне жетілмегендігіне байланысты. Зиянды 
газдарды шығарудың негізгі көздеріне жылыту құрылғылары, илектеу 
орнақтары, кесу механизмдері жəне басқа да технологиялық жабдықтар 
жатады. 

Илектеу орнақтарының аралықтарында, металды кесу жəне қоймалау 
учаскелерінде технологиялық газдардан басқа атмосфераға майлау 
материалдарының жануы кезінде пайда болатын газдардың едəуір мөлшері 
түседі. 

Газдануды азайту жөніндегі негізгі іс-шаралар мыналар болып 
табылады: технологиялық нұсқаулықтар мен қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
нұсқаулықтардың сақталуын тұрақты қадағалауды қамтамасыз ету; 
бекітілген технологиялық режимдерді сақтау; газдың жылыстауын уақтылы 
анықтау үшін жабдықтар мен газ коммуникацияларына тұрақты 
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профилактикалық тексерулер жүргізу; газдың толық жануын жəне жану 
өнімдерін шығару жүйесінің жарамдылығын қамтамасыз ету. 

Прокаттау процесінде қыздырылған дайындамалар мен диірменнің 
жабдықтары шығаратын жылудың едəуір мөлшері шығарылады. Жылу 
сəулесінің жоғары қарқындылығы қыздыру пештерінің жұмыс орындарында, 
илемдеу қондырғыларында, ыстық кесетін қайшылар мен аралардың 
учаскелерінде, сондай-ақ дайын өнім қоймаларындағы ыстық металл 
қатарларда болады.  

Прокат өндірісінің көптеген технологиялық операциялары төмен жəне 
жоғары жиіліктегі шудың пайда болуымен бірге жүреді. Деңгейі рұқсат 
етілген санитарлық нормалардан едəуір асатын қатты шулармен металды 
рольганг бойынша тасымалдау, оны орнақта прокаттау, араларда кесу, 
ақауларды кесу қоса жүреді. 

Прокат цехтарындағы жеке қолмен жасалатын операциялар дірілдің 
адам ағзасына зиянды əсерімен байланысты. Металл бетіндегі ақауларды 
пневматикалық кескіштермен қолмен кесу, бетті тегістеу, пневматикалық 
құралдың көмегімен металды қолмен таңбалау əсіресе қауіпті. 

Прокат өндірісінің санитарлық-гигиеналық сипаттамасы үшін цехтағы 
метеорологиялық жағдайлар маңызды. 

МЕСТ 12.1.005-88 Мемлекеттік стандарты микроклимат 
көрсеткіштеріне жəне жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың 
рұқсат етілген мөлшеріне жалпы санитарлық-гигиеналық талаптарды 
белгілейді. 

Микроклиматты сипаттайтын көрсеткіштер: 
1) ауа температурасы; 
2) ауаның салыстырмалы ылғалдылығы; 
3) ауа қозғалысының жылдамдығы; 
4) жылу сəулесінің қарқындылығы. 
Микроклиматтың оңтайлы көрсеткіштері бүкіл жұмыс аймағына 

қолданылады, рұқсат етілген көрсеткіштер тұрақты жəне тұрақты емес 
жұмыс орындары үшін сараланған түрде белгіленеді. Өндірістік үй-
жайлардың жұмыс аймағындағы температураның, салыстырмалы 
ылғалдылықтың жəне ауа қозғалысының жылдамдығының оңтайлы жəне 
рұқсат етілген көрсеткіштері 1.1-кестеде көрсетілген мəндерге сəйкес келуі 
тиіс. 

Прокат цехтарының ыстық учаскелеріндегі ауа температурасы сыртқы 
ауа температурасынан едəуір жоғары.  

Микроклимат көрсеткіштерінің рұқсат етілген шамалары 
технологиялық талаптар, техникалық жəне экономикалық себептер бойынша 
оңтайлы нормалар қамтамасыз етілмеген жағдайларда белгіленеді. 

Кабиналарда, технологиялық процестерді басқару пульттері мен 
бекеттерінде, есептеу техникасы залдарында жəне басқа да өндірістік үй-
жайларда жүйке-эмоционалдық кернеумен байланысты операторлық үлгідегі 
жұмыстарды орындау кезінде ауа температурасының оңтайлы шамасы 22-
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24°С, оның салыстырмалы ылғалдылығы 60-40% жəне қозғалыс 
жылдамдығы (0,1 м/с артық емес) сақталуы тиіс. 

Жұмыс аймағында, сондай – ақ ауысым ішінде ауа температурасының 
көлденеңінен ауытқуына жеңіл жұмыстар кезінде 4°с дейін, ауырлығы 
орташа жұмыстар кезінде 5°С дейін жəне ауыр жұмыстар кезінде 6°С дейін 
рұқсат етіледі, бұл ретте ауысым ішінде үй – жайлардың əртүрлі 
биіктіктерінде жəне əртүрлі учаскелерінде өлшенген ауа температурасының 
абсолюттік мəндері 1 – кестеде көрсетілген рұқсат етілген шамалар шегінен 
шықпауы тиіс. 

Прокат цехтарындағы метеорологиялық жағдайлар ауаның 
ылғалдылығы жоғары жəне төмен учаскелердің болуымен сипатталады, бұл 
адамның əл-ауқаты мен денсаулығына теріс əсер етеді. Жоғары ылғалдылық 
пен оның температурасының жоғарылауымен дененің қызып кетуіне жағдай 
жасалады. 

Шамадан тыс төмен ылғалдылық жоғарғы тыныс жолдарының 
шырышты қабаттарының кебуіне əкеледі, бұл олардың сүзу қабілетін күрт 
нашарлатады, сондықтан өкпеге шаң мен микроорганизмдердің енуіне 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, шамадан тыс құрғақтықтың жағымсыз 
сезімі пайда болады, бұл суды көп тұтынуды тудырады. 

Жылдың суық мезгілінде өндірістік үй-жайлардағы ауаның оңтайлы 
салыстырмалы ылғалдылығы 40-ты құрауы тиіс...60% жəне 80% - дан 
аспайды. Жылдың жылы мезгілінде өндірістік үй-жайлардағы ауа 
температурасы кезінде 17...25°c ауаның оңтайлы салыстырмалы 
ылғалдылығы 40 болуы керек...60%. Ауаның неғұрлым жоғары 
температурасы кезінде салыстырмалы ылғалдылықтың төмен болуына жол 
беріледі (1.1-кесте). 

Ауаның қозғалғыштығы адамның əл-ауқатына да əсер етеді.  
Жылдың суық мезгілінде прокат цехтарының өндірістік үй-

жайларында ауа қозғалысының оңтайлы жылдамдығы 0,2-ге тең деп 
қабылданады...0,3 м / сек. Жазғы уақытта ауа қозғалысының 0,3 
жылдамдығына жол беріледі...1,5 м / сек, ал айтарлықтай жылу шығарғанда, 
ауаны тыңдау кезінде жұмыс орындарындағы ауа жылдамдығы күрт артады. 

Өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағындағы ауа қозғалысы 
жылдамдығының оңтайлы жəне рұқсат етілген көрсеткіштері 1-кестеде 
көрсетілген мəндерге сəйкес келуі тиіс. Жылдың жылы мезгілінде ауа 
қозғалысының жоғары жылдамдығы ауаның ең жоғары температурасына, ал 
төмен-ауаның ең төменгі температурасына сəйкес келеді. 

Жалға беру цехтарында қалыпты метеорологиялық еңбек жағдайларын 
құру мəселесі кешенде шешілуі керек. Микроклимат көрсеткіштерінің рұқсат 
етілген нормативтік шамаларын өндірістік процеске қойылатын 
технологиялық талаптарға немесе экономикалық тұрғыдан орынды 
еместігіне байланысты белгілеу мүмкін болмайтын өндірістік үй-жайларда 
жұмыс істеушілерді ықтимал қызып кетуден жəне салқындаудан қорғау 
қамтамасыз етілуі тиіс: жергілікті ауаны баптау жүйелері, ауамен себезгілеу, 
демалуға жəне жылытуға арналған үй-жайлар, арнайы киім жəне басқа да 
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жеке қорғаныш құралдары, жұмыс жəне демалыс уақытын регламенттеу 
жəне т. б. жылу жарақаттарының алдын алу мақсатында технологиялық 
жабдықтың немесе оны қоршайтын құрылғылардың сыртқы беттерінің 
температурасы 45°С-тан 

МЕМСТ 12.1.005-88 микроклимат пен зиянды заттардың 
концентрациясын өлшеу жəне бақылау əдістеріне қойылатын жалпы 
талаптарды қамтиды. 

Технологиялық жəне басқа да себептерге байланысты микроклимат 
көрсеткіштерінің ауытқуы кезінде өлшеулерді жұмыс ауысымы ішінде 
орын алған жұмысшыларға термиялық жүктемелердің ең үлкен жəне ең 
кіші шамаларында да жүргізу қажет. 

Ауаның температурасын, салыстырмалы ылғалдылығын жəне 
қозғалыс жылдамдығын отыру кезінде еденнен немесе жұмыс алаңынан 
1,0 м биіктікте, ал тұрып жұмыс істеу кезінде 1,5 м биіктікте өлшейді. 

Өлшеулер тұрақты жəне тұрақты емес жұмыс орындарында 
жергілікті жылу шығару, салқындату немесе ылғал шығару көздерінен 
(қыздырылған қондырғылар, терезелер, есіктер, қақпалар, ашық ванналар 
жəне т.б.) ең аз жəне ең көп қашықтықта жүзеге асырылады. 

Жұмыс аймағының биіктігі бойынша ауа температурасының жəне 
оның қозғалыс жылдамдығының айырмасын анықтау үшін зерттеу 
міндеттеріне сəйкес еденнен немесе жұмыс алаңынан 0,1; 1,0 жəне 1,7 м 
биіктікте іріктеп өлшеулер жүргізген жөн. 

Сəулелі жылу көздері болған кезде тұрақты жəне тұрақты емес 
жұмыс орындарында жылу сəулеленуінің қарқындылығын еденнен 
немесе жұмыс алаңынан 0,5; 1,0 жəне 1,5 м биіктікте түсетін ағынға 
перпендикуляр аспап қабылдағышын орналастыра отырып, əрбір көзден 
жылу сəулеленуінің максимумы бағытында анықтау қажет. 

Көрсетілген деңгейлерде өлшенген шамалардың əрқайсысы 
(температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының 
жылдамдығы) 1.1-кестенің талаптарына сəйкес келуі тиіс. 

Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың мөлшері шекті 
рұқсат етілген концентрациядан (ШРК) аспауы тиіс. 

Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың құрамы шекті рұқсат 
етілген шоғырланудан – ең жоғары бір реттік жұмыс аймағынан (Шркмр) 
асып кету мүмкіндігінің алдын алу үшін жүйелі бақылауға жатады.рз) жəне 
орта ауысымдық жұмыс аймағы (Шрксс.РЗ). Шркмр Шамалары.рз жəне 
Шрксс.рз МЕМСТ 2-қосымшасында келтірілген 12.1.005-88 [3, 5, 6]. 

1.1- Өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағындағы 
температураның, салыстырмалы ылғалдылықтың жəне ауа 
қозғалысының жылдамдығының оңтайлы жəне рұқсат етілген 
нормалары 
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1.2-тақырып Өндірістік жарақаттану жəне кəсіби аурулар 
 

1.2.1. Қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар 
 

Адамның еңбек қызметі белгілі бір өндірістік орта жағдайында 
жүреді, ол адамның денсаулығы мен денсаулығына жағымсыз əсер етуі 
мүмкін. 

Қауіпті өндірістік фактор (ҚӨФ) - бұл адамға əсер ету жарақатқа 
немесе өлімге (өлімге) əкелетін өндірістік фактор. Осыған байланысты 
ОПФ травматикалық (травматикалық) фактор деп те аталады.  

Зиянды өндірістік фактор (ЗӨФ) – белгілі бір жағдайларда жұмыс 
істеушінің организміне əсер етуі бірден немесе кейіннен ауруға, оның 
ішінде өлімге əкеп соқтыруы немесе зардап шегуші ұрпағының 
денсаулығына əсер етуі мүмкін өндірістік орта жəне (немесе) еңбек 
процесі факторы. 

МЕМСТ 12.0.003 - 74 сəйкес барлық қауіпті жəне зиянды өндірістік 
факторлар (ҚЗӨФ) іс-əрекет табиғаты бойынша физикалық, химиялық, 
биологиялық жəне психофизиологиялық болып бөлінеді. 

МЕМСТ 12.0.003 - 74 сəйкес қауіптілік дəрежесі бойынша зиянды 
заттар төрт сыныпқа бөлінеді: 1 – өте қауіпті, 2 – жоғары қауіпті; 3 – 
орташа қауіпті; 4-Төмен қауіпті. 

Қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлардың арасында белгілі бір 
байланыс бар. VPF жоғары деңгейінде олар қауіпті болуы мүмкін. 
Сонымен, жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың шамадан тыс 
жоғары концентрациясы қатты улануға немесе тіпті өлімге əкелуі мүмкін. 
Дыбыстың немесе дыбыстық импульстің жоғары деңгейі құлақтың 
жарақатына əкелуі мүмкін. Осылайша, бірқатар жағымсыз факторлар 
үшін OPF жəне VPF-ке бөліну белгілі бір дəрежеде шартты болып 
табылады жəне олардың өндірістік жағдайдағы көрінісінің басым 
сипатымен анықталады. 

Өндірістік фактордың шекті жол берілетін деңгейі (РШД) - бүкіл 
еңбек өтілі ішінде белгіленген ұзақтықта жұмыс істеген кезде əсер етуі 
жұмыс процесінде немесе қазіргі жəне кейінгі ұрпақтың ұзақ өмір сүру 
мерзімінде жарақаттануға, ауруға немесе денсаулық жағдайында 
ауытқуға əкеп соқпайтын деңгей. 

Бір немесе бірнеше жұмыс істеушілерге қауіпті жəне зиянды 
өндірістік факторлардың əсерін болдырмау немесе азайту үшін өндірісте 
қорғаныс құралдары: ұжымдық қорғаныс құралдары (СКЗ) жəне жеке 
қорғаныс құралдары (ЖҚҚ) қолданылады) [3, 7, 8, 9]. 

 
1.2.2. Жазатайым оқиғалар, жарақаттану коэффициенті 

 
Қауіпті өндірістік фактордың адамға əсері жарақат пен жазатайым 

оқиғаларға əкеледі. 
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Өндірістегі жазатайым оқиға - Еңбек міндеттерін немесе жұмыс 
жетекшісінің тапсырмасын орындау кезінде жұмыс істейтін өндірістік 
факторға əсер ету жағдайы. 

Жарақат-бұл организмнің анатомиялық тұтастығына немесе оның 
қалыпты жұмысына зақым келтіру, əдетте, қоршаған орта факторларының 
əсерінен туындаған жазатайым оқиғалар кезінде кенеттен пайда болады.  

Өндірістік жарақат-өндірістегі еңбек қызметі барысында алынған 
жарақат. 

Жарақат уақытша немесе тұрақты еңбекке жарамсыздыққа əкелуі 
мүмкін. Бұл ретте зардап шегуші жалпы еңбекке қабілеттілігін немесе тек 
кəсіби қабілетін жоғалтуы мүмкін.  

Травматикалық фактордың түріне байланысты механикалық 
жарақаттар (тіндер мен мүшелер тұтастығының бұзылуы: көгеру, кесу, толып 
кету жəне т. б.), жылу (күйік, аяз), химиялық (химиялық күйік), баротраума 
(атмосфералық ауа қысымының тез өзгеруіне байланысты), электр 
жарақаттары (күйік, теріні металдандыру, электр соққысы жəне т. б.), 
психикалық (ауыр психологиялық күйзелістен туындаған) жəне т. б. 

Өндірістік жарақаттану мен аурулардың себептері келесі топтарға 
бөлінеді: техникалық, ұйымдастырушылық, санитарлық-гигиеналық, 
психофизиологиялық, субъективті жəне экономикалық. 

Техникалық себептер машиналардың, механизмдердің, құралдардың, 
құрылғылардың құрылымдық кемшіліктері немесе олардың дұрыс жұмыс 
істемеуі болуы мүмкін. Қоршау, бұғаттау, желдету құрылғыларының; электр 
қондырғыларын жерге тұйықтау жəне т. б. болмауы, жетілмегендігі, 
ақаулығы 

Ұйымдастырушылық себептер-жұмыс істеушілердің еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқамаларын жəне оқуын уақтылы немесе сапасыз жүргізу, 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың болмауы. Жұмыс істеушілердің 
еңбекті қорғау талаптарын орындауын жеткіліксіз бақылау, Жұмыс орнын 
қанағаттанғысыз ұстау, жұмысшыларды арнайы киіммен жəне басқа да жеке 
қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етудегі кемшіліктер. Техниканы, 
құралдарды мақсатсыз пайдалану, Еңбек жəне демалыс режимін, 
технологиялық процесті бұзу. 

Санитарлық-гигиеналық себептер-қолайсыз табиғи-климаттық 
жағдайлар немесе үй-жайлардағы микроклимат, ауада зиянды заттардың көп 
болуы, шудың, дірілдің, изученийдің жоғары деңгейі, тиімсіз жарықтандыру, 
жұмыс орындары мен тұрмыстық үй-жайлардың антисанитарлық жағдайы, 
жеке гигиена ережелерін сақтамау жəне т. б. 

Психофизиологиялық себептер-монотондылық, жоғары еңбек кернеуі, 
шаршау, ұжымдағы қанағаттанарлықсыз психологиялық жағдай жəне т. б. 

Субъективті себептер-бұл қызметкердің жеке тəртіпсіздігі, еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқауларды орындамау жəне т. б. 

Экономикалық себептер жұмысшылардың еңбекті қорғау мəселелеріне 
немқұрайлы қараған кезде жоғары өндіріс пен жалақыны қамтамасыз етуге 
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деген ұмтылысы, еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларға 
қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі жəне т. б. болуы мүмкін. 

Жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шаралар еңбекті қорғау 
мəселелерін шешуді, əрбір өндірістік учаскеде қауіпсіз жұмысты 
ұйымдастырудың жаңа, озық əдістерін енгізуді қамтиды, оларды: 
заңнамалық, ұйымдастырушылық, техникалық, медициналық-
профилактикалық жəне экономикалық деп бөлуге болады. 

Заңнамалық іс-шаралар еңбекті қорғау саласындағы жұмысшылардың 
құқықтары мен міндеттерін, олардың жұмысы мен демалу режимін жəне т. б. 
анықтайды. 

Ұйымдастыру іс-шаралары еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізуді, 
жұмыскерлерді оқытуды жəне т. б. көздейді. 

Техникалық іс-шаралар мыналарды көздейді: 
 ауыр, зиянды жəне монотонды жұмыстарды кешенді 

механикаландыру мен автоматтандыруды əзірлеу жəне енгізу; қауіпсіз 
техника мен технология жасау; сақтандыру, сигнал беру, бұғаттау 
құрылғыларын орнату; 

 ауа ортасын қалыпқа келтіру, өндірістік жарықтандыру; 
жұмыс аймағынан зиянды заттардың пайда болуы мен жойылуының 
алдын алу; шуды, дірілді азайту, зиянды сəулелерден қорғау жөніндегі 
техникалық шешімдер; 

 операторлар немесе қашықтықтан басқару үшін 
оқшаулағыш кабиналар құру; ұжымдық жəне жеке қорғаныс құралдарын 
əзірлеу жəне дайындау жəне т. б. 

Медициналық-профилактикалық іс-шаралар мыналарды қамтиды: 
қауіпті, зиянды жəне ауыр еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндерді алдын 
ала жəне мерзімдік медициналық қарап-тексеру; оларды емдік-
профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету жəне т. б. 

Экономикалық іс-шараларға жарақаттанудың алдын алу жəне еңбек 
жағдайларын жақсарту жөніндегі жұмыстарды материалдық ынталандыру, 
еңбекті қорғауға бөлінетін қаражатты неғұрлым ұтымды бөлу кіреді. 

Кəсіпорындағы жəне жалпы саладағы өндірістік жарақаттану деңгейін 
сипаттау үшін жарақаттану деңгейі бойынша əртүрлі кəсіпорындарды 
салыстыру үшін жазатайым оқиғалар туралы есептердің деректері бойынша 
айқындалатын жарақаттанудың салыстырмалы көрсеткіштері кеңінен 
таралды. Олардың негізгілері-жарақаттанудың жиілігі мен ауырлығының 
көрсеткіштері, олар жиілік пен ауырлық коэффициенттері деп те аталады. 

КЧ жарақаттану жиілігінің коэффициенті белгілі бір уақыт 
аралығында (əдетте бір жыл ішінде) өндірістегі жазатайым оқиғалардың 
санын сипаттайды. 

1000 жұмысшыға есептелетін жарақаттану жиілігінің көрсеткіші: 
 

КЧ = Т
Р 1000     (1.1) 
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мұнда  Т-есепті кезеңде есепке қабылданған жазатайым 
оқиғалардың жалпы саны (неғұрлым жеңіл жұмысқа ауыстыру жағдайларын 
қоса алғанда); 

Р-кəсіпорында жұмыс істейтіндердің орташа саны. 
Жарақаттанудың ауырлық коэффициенті КТ еңбекке қабілеттілігінен 

уақытша айырылған бір жазатайым оқиғаға келетін еңбекке 
жарамсыздықтың орташа ұзақтығын бағалайды (осы коэффициентті есептеу 
кезінде өлімге əкеп соққан жазатайым оқиғалар мен мүгедектікке əкеп 
соққан ауыр жазатайым оқиғалар ескерілмейді) жəне мынадай формула 
бойынша есептеледі:: 

КТ = Д / Т     (1.2)  
 
мұнда  Д-1 жəне одан да көп күнге еңбекке қабілеттілігінен 

айырылған жағдайлар үшін зардап шеккендердегі еңбекке жарамсыздық 
күндерінің жалпы саны; 

Т - сол уақыт кезеңіндегі осындай жазатайым оқиғалардың жалпы 
саны. 

Бұл көрсеткіш жарақаттанудың ауырлығын объективті сипаттауға 
мүмкіндік бермейді, өйткені ол өліммен аяқталған жəне еңбекке 
қабілеттілігін тұрақты жоғалтқан жазатайым оқиғаларды ескермейді. 

Өндіріспен байланысты жазатайым оқиғаларды есепке алу Н-1 
нысанындағы актілер бойынша жүргізіледі, ол 45 жыл бойы сақталуға тиіс. 

№ 7-т нысаны бойынша есепке еңбекке қабілеттілігінен айырылуға 
əкеп соққан жазатайым оқиғалар ғана енгізіледі [9,10, 11]. 

 
1.2.3 Прокат өндірісіндегі кəсіптік аурулардың алдын алу 

шаралары 
 

Кəсіптік аурулар зиянды өндірістік факторлардың ұзақ əсер етуі 
кезінде пайда болады жəне еңбекке қабілеттілігінен уақытша, ұзақ немесе 
тұрақты айырылуға (мүгедектікке) əкелуі мүмкін. 

Кəсіптік ауру-бұл қызметкерге өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындауына байланысты зиянды өндірістік факторлардың əсер етуінен 
туындаған созылмалы немесе жіті ауру [5]. 

Мысалы, дірілге ұзақ уақыт əсер ету дірілдің ауырсынуына, шу — 
есту қабілетінің жоғалуына, радиацияға — радиациялық ауруға жəне т. б. 

Кəсіби аурудың ерекше жағдайы-кəсіби улану (жедел немесе 
созылмалы). Кəсіби улану-бұл өндіріс жағдайындағы зиянды химиялық 
фактордан туындаған жедел немесе созылмалы улану.  

Шығу принципіне сəйкес кəсіби аурулар физикалық, биологиялық 
факторлардың, шаң мен химиялық заттардың əсерінен туындаған 
ауруларға бөлінеді. 

Физикалық факторлар діріл ауруын, лумбосакральды радикулитті 
тудыруы мүмкін (ауыр физикалық жұмыстар мен салқындау кезінде); 
созылмалы артрит, остеохондроз — буындардағы жүйелі қысым мен 
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шамадан тыс кернеудің салдары, температураның күрт өзгеруі, ұзақ 
салқындату жəне т.б.; жүйелі жəне қарқынды шу əсерінен есту 
қабілетінің төмендеуі. 

Шаң өкпенің кəсіби фиброзының (пневмокониоз), сондай-ақ 
созылмалы шаң бронхитінің жəне т. б. себебі болып табылады. 

Химиялық заттар жедел жəне созылмалы улануды, жедел жəне 
созылмалы тері ауруларын тудыруы мүмкін-дерматит, экзема, 
конъюнктивит жəне т. б. 

Биологиялық факторлар жұқпалы аурулардың, сондай-ақ 
аллергиялық аурулардың себебі болуы мүмкін.  

Прокат цехтарындағы еңбек жағдайларын жақсарту жəне жұмыс 
істеушілерді жылу əсерінен қорғау үшін мынадай тəсілдер қолданылады: 
жылу шығаратын беттердің жылу оқшаулағышы, сумен 
салқындатылатын экрандар, рамалар, қалқандар, шымылдықтар жəне т. 
б.; жылу оқшаулағышы жəне жұмыс орындарын салқындату (басқару 
постылары, крандар машинистерінің кабиналары жəне т. б.); табиғи жəне 
механикалық желдету; пештердің тұйық кеңістігін ауамен салқындату; 
жөндеудегі; жұмыс орындарында жəне ағынды терезе ойықтарында су 
бүрку; арнайы киім жəне жеке қорғаныш құралдары — қалқандар, 
экрандар, жарық сүзгілері; Еңбек жəне демалыс режимін ұтымды 
ұйымдастыру; арнайы орындар, демалыс кабиналары мен бөлмелерін 
орнату жəне т. б. 

Шу - бұл əртүрлі күш пен жиіліктің дыбыстарының кездейсоқ 
үйлесімі. Жұмысшыларға ұзақ уақыт əсер ететін əртүрлі қарқындылық 
пен жиіліктегі шу есту қабілетінің төмендеуіне, содан кейін кəсіби 
саңыраудың дамуына əкеледі. Шу адам ағзасының физиологиялық 
функцияларына теріс əсер етеді. Шудың адамға зиянды əсерін болдырмау 
үшін қорғаныс шараларының барлық кешені қолданылады. Оның пайда 
болу көзіндегі шуды азайту үшін бөлшектердің соққылық өзара 
əрекеттесуі соққыларсыз, өзара қозғалыстар айналмалы болып 
ауыстырылады; қатты үйкелісі бар материалдармен байланыстыру 
арқылы бөлшектердің жəне агрегаттың жеке түйіндерінің тербелістерін 
демпферлейді; резеңке, тығын, киіз, асбест жəне т.б.; металл бөлшектерді 
пластиктен немесе басқа дыбыссыз материалдардан ауыстырыңыз; төмен 
дыбыс шығаратын металл материалдарды қолданыңыз. 

Дірілді босату үшін тиісті қондырғылар еденнен жəне 
ғимараттардың басқа құрылымдарынан дірілден оқшауланған тəуелсіз 
іргетастарға немесе арнайы есептелген амортизаторларға орнатылады. 
Ауа өткізгіштер мен құбыржолдар арқылы діріл мен Шудың берілуін 
бəсеңдету үшін оларды желдеткіштер мен сорғыларға жалғау 
резеңкеленген матадан немесе резеңке келте құбырдан жасалған иілгіш 
ендірме көмегімен жүргізіледі. 

Өндірістік ортаның маңызды параметрлерінің бірі-жарықтандыру. 
Оған өндірістік үй-жайларда мынадай талаптар қойылады: жұмыс 
орындарында жеткілікті жарықтандыруды қамтамасыз ету, жоғары сапа, 
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сенімділік, басқару мен қызмет көрсетудің ыңғайлылығы, өрт жəне 
электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.  

Өндірістік үй-жайларда табиғи, біріктірілген жəне жасанды 
жарықтандыру көзделеді. Өндірістік үй-жайларда түнгі уақытта жұмыс 
істеген кезде жасанды жарықтандыру қолданылады. 

Дененің қалыпты жұмысының бұзылуына əкелетін заттар зиянды 
деп аталады. Оларды бес топқа бөлуге болады: тітіркендіргіш, 
тұншықтыратын, Ұшпа дəрілер, соматикалық улар, шаң. Зиянды заттар 
денеге тері, ас қорыту жолдары, тыныс алу жолдары арқылы ене алады. 
Өндірістік үй-жайларда жұмыс істеу үшін кейбір заттардың шекті рұқсат 
етілген концентрациясы бар. Прокат өндірісінде зиянды заттардың 
бөлінуі тұрғысынан ең қауіптісі-өңдеу бөлімдері мен жабындарды бөлу, 
сонымен қатар Металды ыстық илеу, оның барысында көп мөлшерде шаң 
(темір оксиді) шығарылады. Барлық осы жағдайларда жергілікті сору 
желдеткіші орнатылады. 

Жұмысшылардың өздері қолданатын кəсіби қауіптерден қорғау 
құралдары жеке қорғаныс (ЖҚҚ) деп аталады. Мұндай құралдарға көзді, 
тыныс алу органдарын, есту органдарын шуылдан қорғау, дірілден 
қорғау, қорғаныс майлары жəне арнайы киім жатады. 

Жақсы санитарлық-тұрмыстық жағдай жасау металлургия 
кəсіпорындарының цехтарында жұмыс істейтіндердің ауруына 
айтарлықтай кедергі келтіреді. 

Əдетте, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың ғимараттарында 
киім ілетін орындар, себезгі бөлмелері, санитариялық тораптар жəне 
тамақ ішуге жəне демалуға арналған үй-жайлар орналасқан. Тұрмыстық 
үй-жайлардан басқа металлургия кəсіпорындарында адамдар көп 
жиналатын цехтардың жанында немесе зауыт аумағының орталығында 
орналасқан Денсаулық сақтау пункттері көзделеді. Ірі металлургия 
кəсіпорындарында медициналық-санитариялық қызметтер 
(медициналық-санитариялық бөлімдер) құрылады, олардың құрамында 
барлық мамандықтағы дəрігерлер қызмет көрсететін емханалар, 
ауруханалар бар [5,10,11].  

 
1.2.4 Жазатайым оқиғаларды тергеу 
 
Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-

тексеру тəртібі ҚР Еңбек кодексінің 189-бабына сəйкес жүргізіледі. 
Еңбек қызметіне байланысты жəне қызметкердің (қызметкерлердің) 

медициналық қорытындыға сəйкес еңбекке қабілеттілігінен айырылуына 
əкеп соққан əрбір жазатайым оқиға тергеп-тексеруге жатады.  

Өндіріске байланысты жəне ауыр жəне топтық деп жіктелетін 
жазатайым оқиғалар, сондай-ақ өлімге əкелетін жазатайым оқиғалар 
арнайы тергеуге жатады.   

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
мерзімі комиссия құрылған күннен бастап он жұмыс күнінен аспауға тиіс.  
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Əрбір тергеп-тексеру жағдайында комиссия мынадай іс-шараларды 
жүзеге асырады: оқиға куəгерлерін анықтайды жəне олардан жауап 
алады; еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың 
бұзылуына жол берген адамдарды анықтайды; жұмыс берушіден қажетті 
ақпаратты алады; мүмкіндігінше зардап шеккен адамнан түсініктеме 
алады.  

Жиналған құжаттар мен материалдар негізінде комиссия: 
 жазатайым оқиғаның мəн-жайлары мен себептерін 

анықтау,  
 жазатайым оқиғаның жұмыс берушінің өндірістік 

қызметімен байланысын анықтау,  
 жазатайым оқиғаны еңбек қызметіне байланысты 

жазатайым оқиға немесе еңбек қызметіне байланысты емес 
жазатайым оқиға ретінде саралау,  

 еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарының 
бұзылуына жол берген адамдарды айқындау,  

 еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардың 
себептерін жою жəне алдын алу жөніндегі шараларды айқындау.  

Ауыр немесе адам өліміне əкеп соққан еңбек қызметіне байланысты 
жазатайым оқиғаны, зардап шеккендердің өндірістік жарақаттарының 
ауырлық дəрежесіне жəне қызметкерлердің қатты улануының топтық 
жағдайына қарамастан, бір мезгілде екі жəне одан да көп жұмыскерлер 
ұшыраған топтық жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру еңбек жөніндегі 
уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген арнайы тергеп-тексеру актісімен 
ресімделеді.  

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-
тексеру материалдарын ресімдеу тəртібі жəне оларды есепке алу ҚР 
Еңбек кодексінің 190-бабына сəйкес жүргізіледі. 

Акт тергеп-тексеру материалдарына сəйкес жəне комиссия 
мүшелері көпшілігінің пікірі ескеріле отырып ресімделеді.   

Мемлекеттік еңбек инспекциясының негізгі міндеттері: 
1) Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының сақталуын 

мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету;  
2) қауіпсіз еңбек жағдайларына құқықты қоса алғанда, 

жұмыскерлердің құқықтары мен бостандықтарының сақталуын жəне 
қорғалуын қамтамасыз ету болып табылады;  

3) ҚР ЕК-нің 192-бабына сəйкес Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасы мəселелері бойынша жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің 
өтініштерін, арыздарын жəне шағымдарын қарау [5]. 

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
материалдарында тергеп-тексеру актісімен қатар қамтылуға тиіс:  

1) зардап шеккен адамның еңбекті қорғау бойынша оқытудан өткені 
жəне нұсқау алғаны, сондай-ақ алдын ала жəне мерзімдік медициналық 
қарап тексеруден өткені туралы мəліметтер;   
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2) еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан 
бойынша сұрау салу хаттамалары жəне оқиға куəгерлерінің, сондай-ақ 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарының сақталуына 
жауапты лауазымды адамдардың түсініктемелері; ;  

3) оқиға орнының жоспарлары, схемалары мен фотосуреттері;  
4) еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау талаптарын 

регламенттейтін нұсқаулықтардан, ережелерден, бұйрықтардан жəне 
басқа да актілерден үзінді көшірмелер, өндірістегі Саламатты жəне 
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін лауазымды адамдардың 
міндеттері мен жауаптылығы жəне басқалары қоса беріледі;  

5) зардап шегушінің денсаулығы зақымдануының сипаты мен 
ауырлығы (қайтыс болу себебі) туралы медициналық қорытынды);  

6) зертханалық жəне басқа да зерттеулердің, эксперименттердің, 
сараптамалардың, талдаулардың нəтижелері жəне басқалары;   

7) мемлекеттік еңбек инспекторының қорытындысы (ол болған 
кезде);   

8) жұмыс берушіге келтірілген материалдық зиян туралы 
мəліметтер;  

9) жұмыс берушінің зардап шеккен адамға (оның отбасы 
мүшелеріне) денсаулығына келтірілген зиянды өтеу жəне жол берілген 
жағдай үшін кінəлі лауазымды адамдарды жауаптылыққа тарту туралы 
бұйрығы;  

10) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс.  
Еңбек қызметіне байланысты əрбір жазатайым оқиғаны тергеп-

тексеру аяқталғаннан кейін тергеп-тексеру материалдарына сəйкес 
жұмыс беруші үш жұмыс күнінен кешіктірмей Н-1 нысаны бойынша 
жазатайым оқиға туралы актіні ресімдеуге міндетті.  

Н-1 нысаны бойынша кəсіптік ауру актісін сараптамалық кəсіптік 
патологиялық комиссияның қорытындысы негізінде жұмыс беруші 
толтырады.  

Жазатайым оқиға туралы актіні (Н1 нысанын) улану жағдайларында 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметінің басшылары толтырады 
жəне қол қояды, сондай-ақ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның өкілі де қол қояды.   

Жазатайым оқиға туралы актіні жұмыс беруші бекітеді жəне 
ұйымның мөрімен расталады. Егер жұмыс беруші жеке тұлға болса, онда 
жазатайым оқиға туралы актіні жұмыс беруші толтырады жəне оған қол 
қояды жəне нотариат куəландырады.   

Тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей 
жазатайым оқиға туралы актінің бір данасы зардап шегушіге немесе оның 
сенім білдірілген тұлғасына беріледі, бұдан басқа, :  

1) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан сақтандыруға шарт жасалған сақтандыру 
ұйымына қолданылады;   
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2) еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға қағаз жəне 
электрондық жеткізгіштерде ұсынады;   

3) улану жағдайында халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға жібереді.  

Жұмыс беруші еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны 
арнайы тергеп-тексеру материалдарының көшірмелерін еңбек 
инспекциясы жөніндегі жергілікті органға береді. Еңбек қызметіне 
байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін 
мемлекеттік еңбек инспекторы арнайы тергеп-тексеру материалдарының 
көшірмелерін жеті жұмыс күні ішінде аумақтық полиция органына 
жібереді, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тиісті 
шешім қабылдайды жəне қабылданған шешім туралы жиырма жұмыс 
күнінен кешіктірмей хабарлайды.  

Зардап шеккен адамның немесе жұмыскерлер өкілінің жазатайым 
оқиғаны тергеп-тексерудің барлық материалдарымен танысуға құқығы 
бар. 

Жұмыс беруші актімен ресімделген əрбір жазатайым оқиғаны еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды жəне өндірістегі 
денсаулыққа келтірілген өзге де зақымдануларды тіркеу журналына 
енгізеді. Журнал еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген 
нысан бойынша жүргізіледі.  

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
материалдары ұйымда (жұмыс берушіде) қырық бес жыл бойы сақталуға 
тиіс, ұйым таратылған жағдайда жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
материалдары міндетті түрде оның қызмет ететін жері бойынша 
мемлекеттік архивке берілуге тиіс.  

Н-1 нысанындағы актілер бойынша өндіріспен байланысты 
жазатайым оқиғалардың есебі жүргізіледі. 

Уақыт өте келе ауыр немесе адам өлімімен аяқталған жазатайым 
оқиғалар санатына ауысқан еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғалар туралы жұмыс беруші немесе оның өкілі еңбек инспекциясы 
жөніндегі тиісті жергілікті органға, ал сақтандыру жағдайлары туралы – 
сақтандыру ұйымына хабарлайды [5].  

 
Тақырып 1.3 прокат өндірісіндегі қауіпсіздік ережелері 

 
1.3.1 Металды илектеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік шаралары 

 
Прокат станының (бұдан əрі — стан) əрбір клетінің басты біріктіруші 

білігі арқылы өту қажеттілігі кезінде қоршауы бар өтпелі көпіршелер 
орнатылуы тиіс. Үздіксіз орнақтарда əрбір клеттің жалғаушы біліктері 
арқылы жеке көпірлердің орнына барлық клеттердің бойымен баспалдақтары 
бар бір тұтас көпірді əрбір клетке түсіру үшін орнатуға жол беріледі. 
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Егер жаюдың жоғары немесе бүйірге бүгілу қаупі туындаса, өтпелі 
көпіршелерді жаю жағынан биіктігі кемінде 1,8 м табақ металдан жасалған 
берік сақтандырғыш қалқанмен жабдықтау қажет. 

Металды прокаттау кезінде орнақтардың тораптары мен 
механизмдерінің ақаулықтарын жоюға тыйым салынады. 

Калибрлерді, біліктер арасындағы саңылауды, сондай-ақ сымдардың 
жағдайын тексеру тиісті жабдықтың көмегімен жүргізілуі тиіс. 

Жаңадан салынып жатқан орнақтардағы біліктер арасындағы 
саңылауды реттеу механикаландырылуы тиіс. 

Илектелетін металдың кескінін өлшеу тек тиісті өлшеу құралдарын 
қолдана отырып, қашықтықтан жүргізілуі керек. 

Прокаттау процесінде клетке кіре берістегі прокаттың берілетін 
шетінің жай-күйін бақылау қажет. Ақау анықталған жағдайда жаюдың соңы 
кесілуі тиіс. 

«Трио» орнақтарында жетек траверсі мен клеттің тұғыры арасындағы 
аралықтың ортаңғы білікшесін гидравликалық теңдестіру жүйесі болған 
кезде қоршау қалқандарымен жабылуы тиіс. 

Металды білікке қолмен тапсырған кезде біліктеуші қысқыштары 
илектелетін металдың сұрыпталымына сəйкес келуі жəне жарамды күйде 
болуы тиіс. Кенелерді салқындату үшін стандардың жанында температурасы 
+ 45°С-тан аспайтын су құйылған ыдыстар орнатылуы тиіс. 

Көтергіш-тербелмелі үстелдердің конструкциясы олардан илектелетін 
металдың құлау мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

Көтергіш-тербелмелі үстелдердің астындағы механизмдерді жөндеу 
жəне қарау үшін еңіс баспалдақтары бар ойықтар орнатылуы тиіс. Көлбеу 
сатылары бар шұңқырларды орнату мүмкін болмаған жағдайда құдықтардың 
көтергіш-тербелмелі үстелдерінің бүйіріне тік сатылары немесе 
қапсырмалары бар орнатуға жол беріледі. 

Көтергіш-тербелмелі үстелдердің астында орналасқан механизмдерді 
қарау жəне жөндеу кезінде диірмен тоқтатылуы, ал көтергіш-тербелмелі 
үстел — сенімді бекітілуі тиіс. 

Блюмингтер мен слябингтердегі жұмыс рольгангтарын қоспағанда, 
рольгангтардың роликтері арасындағы аралықтар жабылуы тиіс. 

Қол жеткізу қиын жерлерде орналасқан илектеу орнақтарының, 
агрегаттардың механизмдерінің қозғалатын жəне айналатын бөліктерін 
жабылатын құрылғысы бар жалпы қоршаумен қоршауға жол беріледі. 
Қоршау оларға қызмет көрсетуді қиындатпауы тиіс. 

Үй-жайларды желдету үшін қолданылатын желдеткіштердің сору 
саңылауында торы болуы тиіс (1.1-сурет). Тасымалданатын желдеткіштерді 
қолданған кезде олардың қалақтары ұяшықтарының көлемі 2020 мм 
аспайтын тормен қоршалуы тиіс. 

Контргруздар қоршалуы немесе адамдардың қауіпті аймаққа кіру 
мүмкіндігін болдырмайтын жабық бағыттаушы құрылғыларға (құдықтар, 
құбырлар, шахталар) орналастырылуы тиіс. 
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Сермерлерде тұтас тосқауыл немесе төменгі жағында қаптамасы бар 
таяныш түрінде бүйір қоршауы болуы тиіс. Шеңбер бойымен сермерлердің 
қоршауы биіктігі кемінде 2 м тұтас қалқан түрінде орындалуы тиіс. 

Диірмен желілерінің шеткі клеттеріндегі илектеу білікшелерінің 
(трефтердің) бос ұштары жұмысшылардың жарақаттануын болдырмау үшін 
алмалы-салмалы тыспен немесе қалпақпен жабылады. 

 
 

Сурет 1.1-өнеркəсіптік желдеткіш 
 

Прокаттау орнақтары мен қозғалтқыштарға арналған үй-жайлардың 
арасында сенімді жұмыс істейтін дыбыс немесе жарық дабылы жабдықталуға 
тиіс. Қозғалтқышты іске қосу жəне тоқтату станциядан тиісті сигнал 
алынғаннан кейін ғана жүргізіледі, бұл ретте қозғалтқышты іске қосу туралы 
барлық жұмыс орындарында анық естілетін қатаң белгіленген сигнал 
беріледі. Белгіленген сигналдарды, авариялық сигналдардан басқа, барлық 
жағдайларда берілетін сигналдар үшін жауапты болатын аға жұмысшылар 
ғана беруге тиіс. 

Станды іске қосу туралы сигнал берілгенге дейін шебер немесе аға 
жаныштаушы станның жəне оның барлық қоршау жəне сақтандыру 
құрылғыларының жарамдылығын тексеруге жəне жұмысшының станның 
айналмалы бөліктеріне жақын жерде жоқ-жоғын анықтауға міндетті.  

Шпиндельдер арасындағы қашықтық оларға қызмет көрсету 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін блюмингтер мен слябингтерден басқа, 
жалғастырушы шпиндельдерді қоршау барлық илемдеу орнақтары үшін 
міндетті болып табылады. Бұл диірмендердің шыбықтары əдетте берік 
тосқауылмен қоршалады жəне қызмет көрсетуге арналған рельстермен 
жабдықталған. 

Білікті арматураны жəне клеттің басқа да бөлшектерін жүру барысында 
түзету қауіпті жəне жол берілмейді. Орамдарды бұру кезінде калибрлер мен 
орамдар арасындағы бос жерлерді тек басып алуға қарама-қарсы бағытта, 
прокаттау процесінде үзілістер кезінде, ұзын тұтқалары бар арнайы 
құрылғыларды қолдануды ұмытпаңыз. 

Пневматикалық жəне гидравликалық механизмдердің шлангілері 
МЕМСТ 9356 – 75 мемлекетаралық стандартына сəйкес болуы тиіс. 
Шлангілерді штуцерлер мен аспаптарға бекіту (1.2-сурет) жұмыс кезінде 
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олардың бұзылуын болдырмауы тиіс. Шлангілерді қосу жəне ажырату ауа 
немесе су беру тоқтатылғаннан кейін жүргізілуі тиіс. 

 

 
 
1.2-сурет-Пневматикалық жəне гидравликалық шлангілерді бекіту 
 
Ұзын жаюлар немесе ілмектер болған кезде жəне орнақтарда жеткілікті 

алаңдар болмаған кезде желілік үлгідегі орнақтарда аспалы науалар немесе 
сағасын кеңейтетін жəне қажет болған жағдайларда роликтер орнатылатын 
жер асты қалталары орнатылады. 

Қабылдау науаларының ауыздары илектелген металды науаның 
бүйірінен шығару мүмкіндігін болдырмайтындай етіп жабылады, осы 
мақсатта науалар тек бүйірден ғана емес, сонымен қатар жоғарыдан да 
жабылады. 

Жақын орналасқан қалталарды қабырғалармен бөлу керек. Қалтаның 
шығару науасынан металл ілмектерінің секіріп шығу жағдайларын жою 
үшін, сондай-ақ ұсақ сұрыпты жəне сымды желілік орнақтардың клеттерінің 
алдында жай жəне сенімді конструкциялы ұрмалы қораптар қойылады. 

Жоғарғы жағында орналасқан механизмдерге қол жеткізу үшін еденнен 
қызмет көрсетілетін барлық илемдеу стандарының жұмыс клеттері (ұсақ 
сұрыпты, сымдық жəне жұқа табақты клеттерді қоспағанда) арнайы 
алаңдармен, сүйеніштермен жəне төменгі борт қаптамасымен қоршалады 
(1.3-сурет). Клеттердің жоғарғы жағына кіру үшін стационарлық көлбеу 
баспалдақтар орнатылады. Ескі типтегі станцияларда мұндай баспалдақтарды 
орнату мүмкін емес, сондықтан портативті баспалдақтар қолданылады. 

Желілік үлгідегі орнақтарда металды илектеу жəне орнақтан жинау 
орындарындағы еден төсенішін жаю ұшының тұрып қалуын жəне 
плиталардың бір-біріне тығыз жанаспайтын түйісулеріндегі саңылауларда 
ілмектің пайда болуын болдырмау үшін тегіс металл плиталардан жасайды. 

Біліктеушілердің жұмыс орындарындағы еден кедір-бұдырлы 
плиталардан немесе нүктелі пісірмесі бар металл плиталардан жасалады. 

Рольгангтар, стеллаждар жəне тоңазытқыштар арқылы аралықтарға 
көлденең өту үшін жайылмалы соққылардан жəне жылу сəулеленуден 
қорғалған өтпелі көпірлер орнатылады не жерасты өткелдері көзделеді. 
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Едендерді жүйелі түрде шаңнан, қабыршақтан жəне төгілген майдан 
тазарту қажет. 

 
 

1.3 – сурет-ені 5000 мм табақтық прокатқа арналған Илемдеу орнағы 
 
Қосалқы білік арматурасын, білікшелерді жəне басқа да илемдеу 

жабдықтарын сөрелерге бөлінген орындарда мұқият жинау қажет [8, 12,13].  
 
1.3.2 Прокат орнақтарына қызмет көрсету, прокатты өңдеу, 

жөндеу жұмыстарын жүргізу, дайын прокат қоймаларында қауіпсіздік 
техникасы 

 
Рельс-арқалық орнақтар 
Рельс-арқалық стандарының жылжымалы үстелдерінің жұмыс 

алаңының төменгі жағынан қоршауы болуы тиіс. Рельс арқалығы орнағының 
жұмысы кезінде адамдардың қоршау ішінде болуына тыйым салынады. 

Рельстер мен арқалықтарды таңбалау (таңбалау) механикаландырылуы 
тиіс. 

Рельстер мен арқалықтарды көпір крандарымен ауыстыру 
электромагниттердің көмегімен жүргізілуі тиіс. 

Илектелген рельстер мен арқалықтарды өңдеу агрегаттарына беру, 
оларды дұрыс машиналар, пресстер жəне станоктар арасында ауыстыру, 
сондай-ақ қоймаға беру механикаландырылуы жəне мүмкіндігінше 
автоматтандырылуы тиіс. 

Престерде, сондай-ақ инспекторлық стеллаждарда түзету процесінде 
рельстер мен арқалықтарды жиектеу механикаландырылған жиектегіштердің 
көмегімен жүргізілуі тиіс. Қолмен жиектеуге тыйым салынады. Түзету 
кезінде қолданылатын төсемдердің ұзын тұтқалары болуы керек. Престің 
төменгі жағында түзетушінің аяғын құлайтын астардан қорғау үшін тиісті 
қоршау орнатылуы тиіс. 

Шыңдау аппараттары кабинасының жанындағы рельстер мен 
арқалықтарға арналған стеллаждар тосқауылдармен қоршалуы тиіс. 
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Фрезерлеушілердің жұмыс орындарында ағын желісінің механизмдерін 
авариялық ажырату батырмасы орнатылуы тиіс. 

Сортты илектеу жəне сым диірмендері. 
Металды илектеу кезінде ілмектердің пайда болу мүмкіндігін 

болдырмау үшін үздіксіз ұсақ сұрыпты жəне сым орнақтар дайындаманы 
(жолақты) тоқтаусыз басып алуды, жекелеген көтермелердің білікшелерінің 
айналма жылдамдығын дұрыс реттеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ 
жолақтың алдыңғы ұшын бұрғылаудың алдын алатын құрылғылармен 
жарақталуы тиіс. 

Үздіксіз ұсақ сұрыпты жəне сым орнақтардың клеттерінің соңғы 
топтарында барлық клеттерді жоғарыдан жəне бүйірден жабатын алмалы-
салмалы (жылжымалы) қорғаныс қоршауы орнатылуы тиіс. Қоршау 
торларының ұяшықтарының мөлшері илектелген металдың қимасынан аз 
болуы керек. 

Орнақтардың ілмекті үстелдерінің биіктігі 0,9 м қоршауы болуы тиіс. 
Үздіксіз сым орнақтарында көтермелердің жəне ілмекті үстелдердің 
қоршауының болуына қарамастан, көтермелер орналасқан аймақтағы барлық 
өту жолдары мен өтпелі көпіршелердің де қорғаныс қоршауы болуы тиіс. 

Ұсақ сұрыпты орнақтардың соңғы клетінен бұру рольгандары биіктігі 
кемінде 0,3 м борттармен қоршалуы тиіс. 

Өту жолдары жағынан көрсетілген борттарда жылжымалы жолақтың 
шығарылуына кедергі келтіретін еңіс болуы тиіс. Металды илектеу кезінде 
топсаның пайда болуы мүмкін жағдайларда рольгангтардың үстіне алмалы-
салмалы (жылжымалы) қоршаулар орнатылуы тиіс. 

Үздіксіз орнақтардағы жəне клеттерді жүйелі орналастыратын 
орнақтардағы бағыттаушы науалардың тиісті қоршаулары (жылудан 
қорғайтын экрандар) болуы тиіс. 

Желілік үлгідегі сорттық орнақтардағы прокат алаңында тұтас қоршау 
(қалқандар, борттар) болуы тиіс. Қоршаудың құрылымы прокаттау кезінде 
металды лақтыру мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

Стандардың бракомоталкалары жəне оларды басқару пульттері қызмет 
көрсетуші персонал үшін қауіпсіз орындарда орналасуы тиіс. 
Бракомоталкаларды орнату орындарына кіретін жерлер көрсетілген 
орындарда қызмет көрсетуші персонал болған кезде тетіктердің қосылуын 
болдырмайтын бұғаттағыштармен жарақталуы тиіс. Бракомоталкалардың 
алдында бағыттаушы воронкалар орнатылуы тиіс. 

Орнақтардың біліктерін осьтік баптау арнайы айлабұйымдарды 
пайдалана отырып жүргізілуге тиіс, оларды басқару желілік орнақтардан 
алдыңғы орнақтарға, ал қалғандарының бəрінде — көтермелердің сыртқы 
шет жақтарына шығарылуға тиіс. 

Металды біліктерге салу кезінде роликті немесе жылжымалы өткізгіші 
бар кіріспе қораптар қолданылуы тиіс. 

Сым стандарында қораптардың басқа калибрлерге механикалық 
жылжуы бар көп білікті рұқсатнамалар қолданылуы тиіс. 
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Ілмекті прокаттау кезінде алдыңғы жəне артқы жақтарынан ұсақ 
сұрыпты желілік жəне сым стандарының қара жəне таза клеттері айналма 
аппараттармен жабдықталуы тиіс. 

Ұсақ сұрыпты жəне сым орнақтарда металды қолмен тапсырғанда 
көтермелерде қорғаныс бағаналары орнатылуы тиіс. 

Тоңазытқыштардың конструкциясы жаю мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 
Тоңазытқыштар қызмет көрсету алаңдарымен жəне жылу оқшаулағыш 
төсемі бар өтпелі көпірлермен жарақталуы тиіс. 

Прокатталатын металдың сынамаларын алу технологиялық 
нұсқаулыққа сəйкес арнайы бөлінген орындарда механикалық тəсілмен 
жүргізілуі тиіс. 

Моталкалардың конструкциясы, орнатылуы жəне қоршауы орау 
кезінде металды қағу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

Табақша металл диірмендері. 
Прокатты тасымалдау, прокаттау жəне өңдеу жөніндегі барлық 

операциялар механикаландырылуы жəне негізінен ағында орындалуы тиіс. 
Қаңылтырларды немесе құймаларды прокаттау кезінде олардың 

бетінен арнайы құрылғылармен (қабыршықтандырғыштармен, гидросбивке 
арналған құрылғылармен жəне т.б.) алып тастау керек. 

Прокаттау кезінде жаймалар мен табақтардың габариттері мен 
температурасын өлшеу тиісті аспаптардың көмегімен қашықтықтан 
жүргізілуі тиіс. 

Парақтарды қарау жəне белгілеу оларды +60 °С-тан аспайтын 
температураға дейін салқындағаннан кейін жүргізілуі тиіс. 

Инспекторлық үстелдер ауамен себезгілеу жүйесімен жабдықталуы 
тиіс. 

Инспекторлық үстелдердегі Плиталық төсемдердің табақтарды суыту 
мүмкіндігі үшін өлшемі 60 мм аспайтын тесіктері болуы тиіс. 

Парақтарды қолмен белгілеу, таңбалау жəне таңбалау операцияларын 
орындау кезінде тасымалдаушы құралдар осы уақытқа өшірілуі тиіс. 

Парақтардың бетін қарау үшін аударғыштарға ыңғайлы жəне қауіпсіз 
қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс. 

Тоннельдерде ыстық орамдарды тасымалдауға арналған қабырға мен 
ені кемінде 1 м конвейер арасындағы өту жолы қамтамасыз етілуі тиіс. 

Жұқа табақтарды сұрыптау, таңбалау жəне буып-түю жөніндегі 
жұмыстар механикаландырылуы тиіс. 

Суықтай илектеу жəне майыстырылған профильдер стандары. 
Жолақ (таспа) ұштарының қолмен жұмыс істеуіне барабан толық 

тоқтағаннан кейін ғана жол беріледі. Жаңадан салынатын жəне қайта 
жаңғыртылатын орнақтарда жолақтың ұштарын қолмен ұстауға жол 
берілмейді. 

Орнақтардың орауыштары мен орауыштарының учаскесінде қорғаныс 
қоршауы болуы тиіс. Қызмет көрсету жағынан жылжымалы көтермелердің 
ойықтары алмалы-салмалы қоршаулармен жабылуы тиіс. 
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Біліктерді қыздыру үшін қолданылатын газ форсункаларын басқару 
қалқаны клеттерден қауіпсіз қашықтыққа жатқызылуы тиіс. Біліктердің 
айналуы кезінде форсункаларды жөндеуге жəне реттеуге жол берілмейді. 

Берілетін эмульсияның мөлшерін реттейтін вентильдер клеттерден 
қауіпсіз қашықтыққа жатқызылуы тиіс. Клеттерде жұмыс істеушілерді 
эмульсияның шашырандыларынан қорғау үшін экрандар (шағылдырғыш 
қалқандар) орнатылуы тиіс. Эмульсияның буы мен ұсақ дисперсті 
бөлшектерін ұстау үшін жергілікті сорғыштар орнатылуы тиіс. 
Пайдаланылған эмульсияны төгу сақтауға жəне кейіннен кəдеге жаратуға 
арналған жинаққа жүргізілуі тиіс. 

Прокаттау процесінде зиянды заттар бөлетін майлауды пайдалану 
кезінде жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың белгіленген ШРК-
дан жоғары болуын болдырмайтын шаралар көзделуі тиіс. 

Жолақтың, рванинаның, қатпарлардың жəне басқа да ақаулардың 
оралған жиегі бар орамдарды прокаттауға тыйым салынады. 

 Илектелетін жолақтың керілуі арнайы айлабұйымдарды пайдалану 
арқылы ғана жүргізілуі тиіс. Жолақтың тартылу дəрежесін бақылау тиісті 
аспаптардың көмегімен орындалуы тиіс.  

Жарықтардың пайда болуына, металдың боялуына немесе біліктің 
сынуына əкелуі мүмкін қауіпті ішкі кернеулердің пайда болуын болдырмау 
үшін біліктердің бетін күрт салқындатуға жол берілмейді. Орамдарды суыту 
диірменді іске қосумен бір мезгілде басталуы жəне ол тоқтаған кезде 
тоқтатылуы тиіс. 

Суықтай илектеу орнақтарында жұмыс істеушілерді металлдың ұшып 
кететін бөлшектерінен (сынықтарынан, қабыршақтарынан) қорғауға арналған 
тиісті қоршаулар болуы тиіс. 

Құймасыз илемдеу. 
Құймасыз илектеу машинасын басқару басқару пультінен жүзеге 

асырылуы тиіс. 
Орамды орауға арналған ойық қайырмалы тормен қоршалуы тиіс. 
Жұмыс Валк-кристаллизаторлардың мойынтіректерін жəне құймасыз 

илектеу машиналарының қозғалмалы механизмдерін майлау 
орталықтандырылған болуы тиіс. 

Жұмыс клеттерінде жұмыс істеушілерді су шашырандыларынан қорғау 
үшін экрандар (шағылдырғыш қалқандар) орнатылуы тиіс. 

Біліктер арасындағы саңылауды жəне тарату қораптарының жағдайын 
анықтау Жабдық тоқтаған кезде арнайы құрылғылардың көмегімен 
жүргізілуі тиіс. 

Прокаттау процесі тоқтағаннан кейін тарату қорабын шығару 
механикаландырылуы жəне металл қораптан шашырап кетпес үшін ақырын 
жүргізілуі тиіс. 

Құю қорабы мен біліктер арасындағы саңылауларды тазалау арнайы 
құралдармен жүргізілуі тиіс. Біліктерді жүру барысында тазалауды 
біліктердің айналу бағытына қарама-қарсы жақтан арнайы құрал көмегімен 
жүргізуге рұқсат етіледі. 
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Білікке шығар алдында металдың сынуы немесе қатаюы кезінде 
металды төгу тоқтатылуы тиіс. Құю науасынан жəне қораптан қалған металл 
клеттің астына орнатылған ыдысқа құйылуы тиіс. 

Құймалар мен дайындамалардың қоймалары жылыту құрылғыларына 
тікелей жақын орналасады. Қоймаларда құймалар мен дайындамалар 
сұрыпталады, тазаланады, сондай-ақ олардағы сыртқы ақаулар кесіледі. 
Сұрыпталған жəне илектеуге дайындалған құймалар мен дайындамалардың 
қатарлары қыздыру пештерінің жанында орнатылады. 

Болаттың əртүрлі маркалары мен өлшемдерінің құймалары мен 
дайындамаларын жинау үшін құймалар мен дайындамалардың болатының 
мөлшері мен маркасын көрсететін жағынан айқын көрінетін тақтайшалары 
бар жеке учаскелер бөлінеді.  

Қойма үй-жайларының едені шаңның бөліну мүмкіндігін 
болдырмайтын материалдардан жасалады. Құймалар мен дайындамаларды 
кесу жəне тазалау жүргізілетін қойма учаскелері ауыр динамикалық 
жүктемелермен жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ететін массивті металл стеллаждармен жабдықталады. 

Құймалар мен дайындамаларды қоймаларға қатарлап орналастырады. 
Қатарларға төсеу əрбір келесі қатардың құймалары мен дайындамаларының 
осьтері алдыңғыға перпендикуляр болатындай етіп жүргізілуі тиіс, бұл ретте 
құймалар кезек-кезек кең жəне тар ұштармен салынады. 

Дөңгелек дайындаманы сақтау кезінде төменгі қатар кесілген сөрелерге 
қойылады. Құймалар мен дайындамалардың жоғарғы қатарының жайылуын 
немесе құлауын болдырмау үшін қатарлар тіреулермен бекітіледі. Дөңгелек 
дайындамалардың осьтері қатардың барлық биіктігі бойынша бір жаққа 
бағытталуы тиіс. 

Қатарлардың жоғарғы жағына кіру үшін арнайы жылжымалы 
баспалдақтар қолданылады. Егер металды кертпешпен төсеу жүргізілген 
жағдайда ғана штабельдердің үстіне сатысыз кіруге жол беріледі. 

Қойма аумағы бойынша адамдардың қауіпсіз жүріп-тұруы үшін жеке 
қатарлар арасында суық металл үшін ені кемінде 1 м жəне ыстық металл 
үшін 1,5 м өту жолдары орнатылады. Негізгі өткелдердің ені кемінде 1,5-2,0 
м болуы керек. Қоймада темір жолдар болған жағдайда қатарлардан 
жылжымалы құрамның ең шығыңқы бөліктеріне дейінгі қашықтық кемінде 
1,0 м болуы тиіс. Бұл жалпы жолдар ешқандай жағдайда бітеліп қалмауы 
керек.  

Қатарларды бөлшектеу жоғарыдан жəне міндетті түрде қатар-қатар 
жүргізілуі керек. Қатарлап жатқан құймалар мен дайындамаларды қандай да 
бір кездейсоқ астармен нығайтуға, қолмен немесе сүйменмен қозғалтуға 
болмайды: бұл құймаларды қайта салу қажет. 

Қоймалардағы ыстық құймалар мен дайындамаларды таңбалау ауыр 
операция болып табылады, өйткені ол жұмысшылардың қарқынды жылу 
сəулеленуімен бірге жүреді. Таңбалаушыларды жылу шығару əсерінен 
қорғау үшін жұмыс орындары қолмен таңбалау кезінде экрандармен немесе 
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су перделерімен қоршалады, ал таңбалаушыларды ұзын штангалы 
пневматикалық балғалармен жабдықтайды. 

Дайындамалар қоймасына ауа ағыны перделермен жабылатын ойықтар 
арқылы немесе ғимараттың бүкіл периметрі бойынша орналасқан 
терезелердегі жармалар арқылы жүзеге асырылады. 

Жабдықтарды жөндеу. Жабдықты профилактикалық тексеру жəне 
жөндеу белгіленген тəртіппен бекітілген кестелерде көзделген мерзімде 
жүргізілуі тиіс. 

Жабдықты жөндеу жұмыстарды (ЖҰЖ) ұйымдастырудың алдын ала 
əзірленген жобасы бойынша ақаулық ведомосына сəйкес жəне биркалық 
жүйе мен рұқсат нарядтарының талаптарына сəйкес жүргізілуі тиіс. 

Жабдықты күрделі жөндеуге тоқтатпас бұрын, цех бастығы жабдықты 
тоқтату жəне алдын-ала жұмыс істеу туралы Нұсқаулық жасауға міндетті. 
Нұсқаулықты кəсіпорынның бас инженері мақұлдауы керек жəне цехтың 
барлық қызметкерлерімен пысықталуы керек. 

Жөндеу басталғанға дейін (1...2 ай бұрын) кəсіпорынның жəне жөндеу 
ұйымының бірлескен бұйрығымен дайындық жұмыстарын ұйымдастыру 
жəне жөндеу жүргізу үшін жөндеу бастығы жəне оның орынбасарлары 
тағайындалуы тиіс. 

Жөндеу жұмыстары басталар алдында жөндеумен айналысатын барлық 
жұмысшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлер жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізу ережелері туралы нұсқаулықтан өтуі тиіс. Инженерлік-
техникалық қызметкерлер жұмысты ұйымдастыру жобасын (ЖҰЖ) зерделеп, 
бұл туралы арнайы журналға қол қоюы тиіс. 

Жөндеуге жататын жабдық оны жөндеуге тапсыру актісімен 
ресімделуі тиіс. 

Жөндеу жүргізу учаскелерінде қауіптілік туралы ескертетін 
плакаттар мен арнайы белгілер ілінуі тиіс. 

Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жабындардағы, алаңдардағы 
жəне басқа жерлердегі барлық ойықтар берік төсенішпен жабылуы 
немесе биіктігі кемінде 0,9 м қанаттармен қоршалуы тиіс. 

Сынықтар мен ұшқындардың ұшып кетуі мүмкін жұмыс орындары 
қоршалуы тиіс. 

Қыздыру құрылғыларын жөндеуге қажетті материалдарды жеткізу 
бойынша барлық жұмыстар, оларды қыздыру құрылғыларына беру жəне 
бөлшектелетін кірпіш пен қоқысты жинау механикаландырылуы тиіс. 

Рекуператорлардың камераларын, регенераторлар мен жылыту 
құдықтарының көмейлерін жөндеу қара металлургия зауыттарының газ 
шаруашылығындағы қауіпсіздік ережелеріне сəйкес əзірленген 
нұсқаулықтарға сəйкес жүргізілуі тиіс.  

Құдықтардың қақпақтарын жөндеу, сондай-ақ оларды ауыстыру газ 
өшірілгеннен кейін жүргізілуі тиіс. 

Қақпақтарды жөндеу үшін қақпақтарды төсеуге арналған 
тіреулермен жабдықталған арнайы орын бөлінуі тиіс. Тіреулерде 
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қақпақтың кездейсоқ жылжуын жəне құлауын болдырмайтын сенімді 
құлыптар (бекіткіш құрылғылар) болуы тиіс. 

Жарылыс-өрт қауіпті өндірістері бар үй-жайларда ашық отты 
қолдана отырып жөндеу жұмыстары жарылыс қауіпті жəне жарылыс-өрт 
қауіпті объектілерде от жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру 
жөніндегі үлгілік нұсқаулыққа сəйкес жүргізілуі тиіс. 

Күрделі жөндеуден кейін жабдық кəсіпорынның директоры (бас 
инженері) тағайындаған комиссия қабылдағаннан кейін ғана пайдалануға 
берілуі мүмкін. Жөндеуден кейін жабдықты қабылдау актімен ресімделуі 
тиіс [8, 12, 13].  

 
1.3.3 Илемдеу цехтарындағы электр қауіпсіздігі ережелері 

 
Адам ағзасына электр тогымен келтірілген зақым электр жарақаты 

деп аталады.  
Электр тогы адам ағзасына өте ерекше əсер етеді. Адам ағзасынан 

өтіп, электр тогы дененің тірі тіндерін тітіркендіреді жəне қоздырады, 
бұлшықеттің, соның ішінде кеуде қуысының тыныс алу бұлшықеттерінің 
жəне жүрек бұлшықеттерінің еріксіз жиырылуын тудырады. Бұл 
жағдайда денеде əртүрлі бұзылулар, сондай-ақ тыныс алуды тоқтату 
немесе жүрек ұстамалары пайда болуы мүмкін. 

Электр тогының əсер етуі дененің зақымдануының екі түріне 
əкеледі: электр жарақаттары жəне электр соққысы. 

Прокат цехтарындағы электр жарақаттарының ең көп таралған түрі 
- электр доғасынан туындаған күйіктер. Күйіп қалумен қатар, электр 
доғасы терінің металдануына əкеледі. 

Токтың əсерінен бұлшықеттердің еріксіз жиырылуының салдары 
терінің, қан тамырларының, жүйке тіндерінің, буындардың 
дислокациясы, сондай-ақ сүйектердің жыртылу жəне қысу сынуы болуы 
мүмкін. 

Электрлік жарақат, əдетте, электр соққысымен, яғни токтың 
адамның өмірлік маңызды мүшелеріне əсер етуімен, бүкіл ағзаның 
зақымдалуымен бірге жүреді, бұл оның өліміне əкелуі мүмкін. Бұл 
жағдайда дененің сыртқы жергілікті зақымдануы болмауы мүмкін. 

Дененің зақымдану дəрежесіне байланысты электрлік соққылар 
шартты түрде төрт дəрежеге бөлінеді:  

I-есін жоғалтпай бұлшықеттің қысылуы;  
II-сананың жоғалуымен бұлшықеттің конвульсиялық жиырылуы;  
III-сананың жоғалуы жəне жүрек немесе тыныс алу функциясының 

бұзылуы (екеуі де бірге);  
IV-клиникалық өлім. 
Электр тогының адамға əсер ету сипаттамасы жанасу кернеуі мен 

қондырғы кернеуін, əсер ету ұзақтығын, ток жиілігі мен ток жолын 
есепке алмай, ток шамасына байланысты 1.2-кестеде келтірілген. 
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1.2-кесте-электр тогының адамға əсер ету сипаттамасы 
 

Ток, Ма Жиілігі 50-60 гц айнымалы ток Тұрақты ток (DC1). 

0,6…1,5 Сезімнің басталуы, саусақтардың 
сəл дірілдеуі Сезілмейді 

2…3 Саусақтардың қатты дірілдеуі Сезілмейді 
5-10 Қолдың құрысуы 

Қышу, жылыту сезімі 
Жылытуды күшейту 12…15 

Қолдар электродтардан өздігінен 
жыртылу қиын, қолдардағы қатты 
ауырсыну 

20/25 

Дереу қолдың сал ауруы, оларды 
электродтардан жырту мүмкін емес, 
өте қатты ауырсыну, тыныс алу 
қиындықтары 

Жылытудың одан да 
жоғарылауы, қол 
бұлшықеттерінің аздап 
жиырылуы, құрысулар 

50…80 
Тыныс алу сал ауруы, жүрек 
қарыншаларының дірілдеуінің 
басталуы 

Қатты жылу сезімі, қол 
бұлшықеттерінің 
жиырылуы, құрысулар 

90…110 

Тыныс алу параличі, токтың əсер 
ету ұзақтығы 3 сек жəне одан да 
көп-қарыншалардың тұрақты 
дірілдеуі (жүрек параличі) 

Тыныс алу сал ауруы 

 
Зақымданудың нəтижесіне байланысты болатын негізгі фактор-бұл ток 

пен кернеудің мөлшері (қауіпсіз кернеу – 12...36в), ток жиілігі (жоғары 
жиілікті токтар онша қауіпті емес), электр тогының адам денесі арқылы өту 
жолы, токтың ұзақтығы.  

Электр тогының соғу қаупі адамның электр тізбегіне қалай 
қосылғанына байланысты.  

Үш фазалы ток жүйелеріндегі екі фазалы жанасу-бұл адамның бір 
жүйенің екі түрлі фазасына бір уақытта қосылуы. Адам желінің толық 
сызықтық кернеуіне қосылады. Бір фазалы іске қосу деп адамның кернеудегі 
қондырғының бір фазасының ток өткізгіш бөліктеріне жанасуы түсініледі. 
1.4-суретте бір фазалы жəне екі фазалы жанасу кезінде адамның электр 
тізбегіне қосылу схемасы көрсетілген. Үш фазалы ток жүйелеріндегі өмірге 
ең үлкен қауіп-адамның екі фазаға жанасуы. 

Электр тогының соғу қаупі дəрежесі көбінесе ол жұмыс істейтін 
ортаға байланысты. Осыған байланысты барлық үй-жайлар қауіптілік 
дəрежесі бойынша үш сыныпқа бөлінеді: қауіптілігі жоғары емес; 
қауіптілігі жоғары; аса қауіпті.  

Қауіптілігі жоғары емес бөлмелер – оқшаулағыш едендері бар құрғақ 
бөлмелер (мысалы, ағаш). 

Қауіптілігі жоғары бөлмелер келесі шарттардың бірімен 
сипатталады: ылғалдылық, өткізгіш шаң, жоғары температура (+30°C-тан 



40

 

жоғары), өткізгіш еден жəне т. б. Аса қауіпті үй — жайлар-төбесі, 
қабырғалары, едені жəне үй-жайдағы заттар ылғалмен жабылған Үй-
жайлар немесе бұл оқшаулауды жəне электр жабдығының ток өткізгіш 
бөліктерін бұзатын химиялық белсенді ортасы бар үй-жайлар. Прокат 
өндірісінің барлық үй-жайлары қауіптілігі жоғары үй-жайларға не аса 
қауіпті үй-жайларға жатады. 

 
Сурет 1.4-бір фазалы жəне екі фазалы жанасу қаупі 

 
Электр қондырғыларымен жұмыс кезінде жарақат алу қаупі келесі 

жағдайларда пайда болуы мүмкін: 
 кернеудегі əртүрлі жабдықтардың оқшауланбаған сымдарына, 

шиналарына, түйіспелеріне жанасудан; 
 оқшаулаудың зақымдануы нəтижесінде кернеуде кездейсоқ 

болған машиналар мен аппараттардың корпустарына жанасудан; 
 адамның жерге құлаған, кернеуде тұрған сымға жақындығынан; 
 жүктеме кезінде ажыратқышты қате ажыратқан кезде, егер электр 

доғасы пайда болса, күйіп қалуы мүмкін контакторды доғалы камерасыз 
ажыратыңыз; 

 ылғал едендерде, қабырғаларда потенциалдар пайда болған кезде, 
кернеулерден туындаған конденсаторға немесе кабельге тигенде, кері 
трансформация кезінде жəне басқа жағдайларда. 

Мұндай жағдайларда қорғаудың негізгі шаралары ток өткізгіш 
бөліктердің кездейсоқ жанасудан қол жетімсіздігін қамтамасыз ету, 
қорғанысты ажыратуды қолдану, ЖҚҚ қолдану жəне т. б. болып табылады. 
Ток өткізгіш бөліктердің қоршауы электр жабдығының конструкциясымен 
көзделуі жəне оның құрамдас бөлігі болуы тиіс.  

Электр қондырғыларын салу кезінде оқшауланбаған сымдар мен 
шиналар, сондай-ақ қорғалмаған ток өткізгіш бөліктері бар аспаптар мен 
аппараттар арнайы жəшіктерге, шкафтарға, камераларға жəне тұтас немесе 
торлы қоршаулармен жабылатын басқа да құрылғыларға салынады.  

Ток өткізгіш бөліктерді қол жетімсіз биіктікке орналастыру оларды 
оқшаулау жəне қоршау мүмкін емес немесе орынсыз болған жағдайларда 
жүргізіледі. Өндірістік ғимараттардың ішінде қоршалмаған тоқ өткізгіш 
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бөліктер (троллей сымдары, байланыс желілері жəне т. б.) кемінде 3,6 м 
биіктікте төселеді. 

Портативті қол құралын немесе қолмен тасымалданатын шамды 
пайдалану кезінде жұмысшы осы жабдықтың корпусымен ұзақ байланыста 
болады. Жазатайым оқиғалардың алдын-алудың ең тиімді əдісі-бұл құралды 
қуат көзіне (36 в) қолдану. 36в кернеуден жұмыс істейтін электр аспабы мен 
тасымалды шамдар қауіпсіз деп есептеледі жəне оларды қандай да бір 
қорғаныс құралдарын пайдаланбай кез келген үй-жайларда пайдалануға 
рұқсат етіледі. 

Аса қауіпті үй – жайларда қолайсыз жұмыс жағдайларында 
(жұмысшының тарылуы, ыңғайсыз жағдайы, жұмысшының үлкен металл 
жақсы жерге тұйықталған беттермен жанасуы) тасымалды қол шамдарын 
қоректендіру үшін одан да төмен кернеу-12 В қолдану талап етіледі. 

 
1.5-сурет-қорғаныштық жерге қосудың принципті схемасы 

Қорғаныс жерге қосу-бұл қалыпты жағдайда кернеусіз, бірақ 
оқшаулаудың зақымдалуына байланысты қуатталуы мүмкін электр 
жабдықтарының корпустары мен басқа құрылымдық металл бөліктерінің 
жермен байланысы. Жерге қосудың принципті схемасы 1.5-суретте 
көрсетілген. Жерге қосуға электр машиналарының корпустары мен 
тұғырлары, трансформаторлардың, ажыратқыштардың, аспаптардың 
қаптамалары, тарату қалқандарының қаңқалары, металл қоршаулар жəне 
кернеуде болуы мүмкін басқа да конструкциялық бөліктер жатады. 

Жерге қосу құрылғысы кезінде топырақпен қажетті байланыс жерге 
тұйықтағыштардың көмегімен қамтамасыз етіледі – болат шыбықтар, 
құбырлар немесе жерге тігінен бекітілген ұзындығы 2,5...3 м бұрыштық 
болат. Бұл жерге тұйықтағыштар жерге тұйықталатын заттармен жолақты 
Болаттың көмегімен қосылады.  

Қорғаныс нөлі-корпустардың жəне электр жабдықтарының басқа 
құрылымдық металл бөліктерінің бірнеше рет жерге тұйықталған нөлдік 
сымына қосылу, олар қалыпты жағдайда кернеусіз, бірақ оқшаулаудың 
зақымдалуына байланысты кернеуде болуы мүмкін. Қорғаныс нөлденуінің 
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схемалық схемасы 1.6-суретте көрсетілген. Қорғаныс нөлін енгізу міндеті-
фазалар мен нөлдік сым арасындағы қысқа тұйықталуды корпусқа 
айналдыру, осылайша үлкен ток қорғанысы арқылы ағып кету жəне 
зақымдалған жабдықты желіден тез ажырату.   

 
Сурет 1.6-қорғаныш нөлдеу схемасы 

Электр машиналы үй-жайлар телефон байланысымен, жарық жəне 
дыбыс дабылымен жабдықталуы тиіс. Электр машиналы үй-жайлардың 
есіктерінде үй-жайдың ішкі жағынан кілтсіз ашылатын өздігінен 
жабылатын құлыптар болуы тиіс. 

Электрмашиналық үй-жайлардағы құбыржолдардың ерекше бояуы 
болуы тиіс. Сонымен қатар, суық құбырларда тұманнан қорғаныс, ал 
ыстық құбырларда жылу оқшаулау болуы керек.  

Электр машина үй-жайларында электр машиналарын, 
түрлендіргіштерді жəне басқа да жабдықтарды монтаждау, бөлшектеу 
жəне жинау үшін стационарлық, жылжымалы немесе мүкəммалдық 
көтергіш-көлік құралдары көзделуі тиіс. 

Сынап түзеткішінің корпусына орнатылған өлшеу құралдары 
түзеткіштің қоршауынан өтпей-ақ аспаптардың көрсеткіштерін бақылауға 
болатындай етіп орналастырылуы жəне жарықтандырылуы тиіс. 

Аккумуляторларды зарядтауға арналған үй-жайлардың ішке сору-
сыртқа тарату желдеткіші батареяларды зарядтауды бастар алдында 
қосылып, газдар толық шығарылғаннан кейін өшірілуі тиіс. 

Аккумуляторларды зарядтау кезінде үй-жайларды жарықтандыру 
үшін жарылыстан қорғалып орындалған шырақтар қолданылуы тиіс. 

Ажыратқыштар, штепсельдік розеткалар жəне сақтандырғыштар 
үй-жайдан тыс орнатылуы тиіс. Электр сымдары қышқылға төзімді 
(сілтіге төзімді) қабықтағы сыммен орындалуы тиіс [11, 14, 15, 16].   
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1.3.4 Өрт қауіпсіздігі ережелері 
 

Өрт-материалдық зиян келтіретін, арнайы ошақтан тыс 
бақыланбайтын жану. Сонымен бір мезгілде өрт деп адамдарға жəне 
(немесе) материалдық құндылықтарға əсер ету нəтижесінде арнайы 
ошақтан тыс дамитын термиялық ыдырау жəне (немесе) жану 
факторларының, сондай—ақ қолданылатын өрт сөндіргіш заттардың əсер 
етуі нəтижесінде əлеуметтік, экономикалық залалмен сипатталатын 
процесс түсініледі (МЕМСТ 12.1.004-91 «Өрт қауіпсіздігі. Жалпы 
талаптар). 

Өрт қауіптілігі адамдарға жəне материалдық құндылықтарға əсер 
ететін бірқатар қауіпті өрт факторларымен (ҚПО) сипатталады: ашық 
жалын мен ұшқындар; қоршаған ортаның жоғары температурасы; жану 
мен термиялық ыдыраудың уытты өнімдері; түтін; оттегінің төмен 
концентрациясы. 

Жанғыш заттардың жіктелуі [10]: жанбайтын зат (НВ); қиын 
жанатын зат (ТВ; жанғыш зат (ГВ); жанғыш сұйықтық (ГЖ); жанғыш 
сұйықтық (ЛВЖ); жанғыш газ (ГГ); жарылғыш зат (ВВ). 

Өндірістік ғимараттар мен қоймалар жарылыс, өрт-жарылыс жəне 
өрт қауіптілігі бойынша мынадай санаттарға бөлінеді: А, Б, В1—В4, Г1, 
Г2, Д (ҚНжЕ 31-03-2001. Өндірістік ғимараттар 

Жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлардың 
санаттары 1.3 [10] кестеге сəйкес қабылданады. 

 
1.3-кесте-жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлардың 

санаттары 
 

Инженерлік-
геологиялық 
Үй-жайлар 

Заттар мен материалдардың сипаттамасы, 
үй-жайдағы (айналыстағы) адамдардың 

А 
жоғары 
жарылу 

қауіптілігі 

Тұтану температурасы 28 °С-тан аспайтын жанғыш газдар, 
тез тұтанатын сұйықтықтар, үй-жайдағы жарылыстың 
5кпа-дан асатын есептік артық қысымы жанған кезде пайда 
болатын жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспаларын жəне 
(немесе) үй-жайдағы жарылыстың есептік артық қысымы 
5кпа-дан асатын мөлшерде сумен, ауа оттегімен немесе 
бір-бірімен өзара іс-қимыл кезінде жарылуға жəне жануға 
қабілетті заттар мен материалдарды түзуі мүмкін. 

Б 
Жарылу 

қауіптілігі 

Тұтану температурасы 28 °С-тан асатын жанғыш шаңдар 
немесе талшықтар, жанғыш сұйықтықтар жарылыс қаупі 
бар, шаң-ауа жəне бу-ауа қоспалары пайда болатындай 
мөлшерде жанғыш сұйықтықтар, олардың тұтануы кезінде 
үй-жайдағы жарылыстың 5кпа-дан асатын есептік артық 
қысымы дамиды. 

В1-В4 Жанғыш жəне жануы қиын заттар мен материалдар (оның 
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Инженерлік-
геологиялық 
Үй-жайлар 

Заттар мен материалдардың сипаттамасы, 
үй-жайдағы (айналыстағы) адамдардың 

Жарыду 
қауіптілігі  

ішінде шаң мен талшықтар), сумен, ауа оттегімен өзара 
əрекеттескенде немесе бір-бірімен тек қана жануға 
қабілетті заттар мен материалдар, егер олар бар немесе 
айналыста болатын Үй-жайлар А немесе Б санатына 
жатпаса. 

Г 
Орташа 
Жарылу 

қауіптілігі 

Өңдеу процесі сəулелі жылу, ұшқын жəне Жалын 
шығарумен сүйемелденетін ыстық, қызған немесе 
балқытылған күйдегі жанбайтын заттар мен материалдар 
жəне (немесе) отын ретінде жағылатын немесе кəдеге 
жаратылатын жанғыш газдар , сұйықтықтар жəне қатты 
заттар 

Д 
төмен 

жарылу 
қауіптілігі 

Суық күйдегі жанбайтын заттар мен материалдар. 

 
Ғимараттар мен құрылыстарды отқа төзімділік дəрежесі 

бойынша жіктеу. Отқа төзімділік дəрежесі-ғимараттың өрт кезінде 
қирауға қарсы тұру қабілеті. Ғимараттар мен құрылыстар отқа 
төзімділіктің сегіз дəрежесіне бөлінеді: I, II, III, ІІІа, ІІІб, IV, IVа жəне V. 
Санат нөмірінің өсуімен құрылымның отқа төзімділік шегі азаяды.  

Өндірістегі өрттер мен өрттердің негізгі себептері: ашық от 
көздерімен жұмыс істеу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу 
(электрмен, газбен дəнекерлеу жұмыстары, қыздыру үшін дəнекерлеу 
шамдары мен алауларды қолдану жəне т.б.); тыйым салынған жерлерде 
темекі шегу; электр жабдықтарының, электр желілерінің жəне электр 
аппаратураларының ақаулығы; жабдықтар мен технологиялық 
процестерді пайдалану ережелерін бұзу; жанғыш, өздігінен тұтанатын 
материалдарды, ТЖС мен ЖС сақтау ережелерін бұзу; статикалық электр 
зарядтарының пайда болуы; найзағайдан сенімді 

Ұйымдастырушылық жəне техникалық өртке қарсы іс-шаралар 
жүйесі. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 11 сəуірдегі № 188-V 3PK азаматтық қорғау туралы Заңына 
сəйкес жүзеге асырылады. 

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық 
іс-шаралар мыналарды қамтуға тиіс: 

ҚР заңнамасына сəйкес өрт күзетін ұйымдастыру, өрт 
қауіпсіздігінің ведомстволық қызметтерін ұйымдастыру; 

өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде заттарды, 
материалдарды, бұйымдарды, технологиялық процестерді, объектілердің 
ғимараттары мен құрылыстарын паспорттау; 
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жұмыс істеушілерді өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларына 
оқытуды ұйымдастыру; 

өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларын, өрт қауіпті 
заттармен жəне материалдармен жұмыс істеу тəртібі туралы, өртке қарсы 
режимді сақтау жəне өрт туындаған кездегі адамдардың іс-қимылы 
туралы нұсқаулықтарды əзірлеу жəне іске асыру; 

олардың физикалық-химиялық жəне өрт қауіпті қасиеттеріне 
байланысты сөндіруге жол берілмейтін заттар мен материалдарды сақтау 
тəртібі; 

ҚР СТ 1174-2003 бойынша өрт техникасының негізгі түрлері, 
саны, орналастыру жəне қызмет көрсету. Қолданылатын өрт техникасы 
өртті (тұтануды) тиімді сөндіруді қамтамасыз етуі, табиғат пен адамдар 
үшін қауіпсіз болуы тиіс. 

Кəсіпорынның өрт қауіпсіздігі үшін жауапкершілік кəсіпорын 
басшыларына жүктеледі. Əрбір өндірістік объектіде (цех, зертхана, қойма 
жəне т.б.) бұйрықпен өрт қауіпсіздігіне жауапты адам тағайындалады. 
Жауапты адамдардың тектері көрінетін жерлерде ілінуі тиіс. 

Жұмысқа жаңадан қабылданған жұмысшылар мен қызметшілер тікелей 
жұмыс орнында, сондай-ақ жұмысшылар мен қызметшілерді бір цехтан 
екіншісіне ауыстыру кезінде өткізілетін алғашқы өртке қарсы нұсқаулықтан 
жəне өрт қауіпсіздігі шаралары туралы қайталама нұсқамадан өтеді. 

Өрт-техникалық комиссиялар (КББ) объектілердің өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіру үшін кəсіпорын басшысының 
бұйрығымен құрылады. 

КББ-ны объект басшысының орынбасары немесе бас инженер 
басқарады. Комиссияға объектінің өрт қызметінің (командалар, жасақтар) 
бастығы, инженер-техникалық қызметкерлер — энергетик, технолог, 
механик, қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер; сумен жабдықтау, 
құрылыс, өндірістік жəне өрт автоматикасы, объект басшысының қалауы 
бойынша басқа да қызметтер жөніндегі мамандар кіреді. Комиссия құрамына 
кəсіпорындағы барлық қоғамдық ұйымдардың өкілдері енгізілуі мүмкін. 

КББ қызметінің міндеттері::  объектілерді өртке қарсы қорғау 
шығындарын оңтайландыру; өрт қауіпсіздігі стандарттарын, нормалары мен 
қағидаларын бұзушылықтарды уақтылы анықтау жəне жою; өндірістің 
технологиялық процестерінің өрт қауіпсіздігін арттыру; өрт қызметі 
қызметкерлерінің кəсіпорындардың инженерлік-техникалық персоналымен 
өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; ИТҚ, жұмысшылар мен қызметшілердің 
өрт қауіпсіздігі саласындағы білім деңгейін арттыру. 

Цехтың өрт-техникалық комиссиялары объектінің өрт қызметімен жəне 
уəкілетті орган ведомствосының төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою 
жөніндегі комиссиясымен ынтымақтасуы тиіс. Жұмысшылар мен 
қызметкерлерді өрт қауіпсіздігі ережелеріне үйрету, аварияларды жою 
жоспарларын əзірлеу де өтк міндетіне кіреді. 

Өндірісте өрттен қорғау үшін қолданылатын шараларды пассивті 
жəне белсенді деп бөлуге болады. 
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Пассивті шаралар сəулет-жоспарлау шешімдеріне дейін азаяды. 
Құрылымдық Шаралар ғимараттардың түтінденбеуін, өртке қарсы 
үзілістерді, оттың таралуына кедергілерді, ғимарат конструкциясының 
жануы қиын материалдардан жəне т.б. орындалуын қамтамасыз етеді [10]. 

Белсенді шаралар автоматты өрт дабылын құру, автоматты өрт сөндіру 
жүйелерін орнату, үй-жайларды алғашқы өрт сөндіру құралдарымен 
жабдықтау жəне т. б. 

Өндірістегі өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары.  
Өрт қауіпсіздігі-өрт мүмкіндігін болдырмайтын, ал ол туындаған 

жағдайда адамдарға өрттің қауіпті факторларының əсерін болдырмайтын 
жəне материалдық құндылықтарды қорғау қамтамасыз етілетін объектінің 
жай-күйі. 

Өрттің алдын алу жүйесінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
тəсілдеріне қойылатын талаптар: 

 жанбайтын жəне жануы қиын заттар мен материалдарды 
барынша ықтимал қолдану арқылы; 

 жанғыш ортаны оқшаулаумен (оқшауланған бөліктерді, 
камераларды, кабиналарды жəне т. б. қолдану арқылы)); 

 жалынның таралуын болдырмайтын ортаның температурасы мен 
қысымын ұстап тұру; 

 өрт қауіпті жабдықты мүмкіндігінше оқшауланған үй-жайларда 
немесе ашық алаңдарда орнату арқылы; 

 жанғыш заттары бар өндірістік жабдықты зақымданудан жəне 
авариядан қорғау құрылғыларын қолдану, ажыратқыш, кесуші жəне басқа 
да құрылғыларды орнату арқылы жүзеге асырылады. 

 МЕМСТ 30852.2-2002 жəне МЕМСТ 30852.5-2002 талаптарына, 
Электр қондырғыларын орнату ережелеріне сəйкес өрт қауіпті жəне 
жарылыс қауіпті аймақтарға, жарылыс қауіпті қоспаның тобы мен 
санатына сəйкес келетін электр жабдығын қолдану; 

 ғимараттарды, құрылыстар мен жабдықтарды найзағайдан қорғау 
құрылғысымен; 

 жанғыш ортамен байланысқа түсуі мүмкін машиналардың, 
механизмдердің, жабдықтардың, құрылғылардың, заттар мен 
материалдардың үстіңгі бетінің қызу температурасын жанармайдың 
өздігінен тұтану температурасының 80% - ын құрайтын шекті рұқсат 
етілгеннен төмен ұстап тұрумен; 

 тез тұтанатын сұйықтықтармен жəне жанғыш газдармен жұмыс 
істеу кезінде ұшқын шығармайтын құралды қолдану; 

 жағдайларын жоюмен жылу, химиялық жəне (немесе) 
микробиологиялық өздігінен жану айналымдағы заттар, материалдар, 
бұйымдар жəне конструкциялар. Заттар мен материалдарды бірге сақтау 
тəртібі 7 [18] қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады];  

 жану ортасының айқындаушы мөлшерін жанғыштығы бойынша 
шекті рұқсат етілгеннен төмен азайту арқылы; 
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 аппаратурадан өрт қауіпті сұйықтықтарды авариялық ағызу жəне 
жанғыш газдарды авариялық отау құрылғысымен жабдықталады; 

 Технологиялық жабдықта жарылысқа қарсы қорғау жүйелерінің 
құрылғысымен жабдықтың герметизациясының қауіпсіз ауданын анықтау 
əдісі 8-қосымшада келтірілген [18];  

 өрт қауіпті өндіріс қалдықтарын жою арқылы; 
 тез тұтанатын (ТТС) жəне жанғыш (ЖС) сұйықтықтарды өрт 

қауіпсіз техникалық жуу құралдарына ауыстыру. 
Өртке қарсы қорғау жүйесінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

тəсілдеріне қойылатын талаптар: 
 өрт сөндіру құралдарын жəне өрт техникасының тиісті түрлерін 

қолдану; 
 өрт дабылы мен өрт сөндірудің автоматты қондырғыларын 

қолдану; 
 өрттің таралуын шектеуді қамтамасыз ететін құрылғылармен 

жабдықталады; 
 адамдарды автоматты, уақтылы хабардар етуді жəне 

эвакуациялауды қоса алғанда, техникалық құралдардың көмегімен ұйым; 
 адамдарды өрттің қауіпті факторларынан ұжымдық жəне жеке 

қорғау құралдарын қолдану; 
 түтінге қарсы қорғау құралдарын қолдану; 
 өртке қарсы бөгеттер құрылғысымен; 
 қондырғылар мен коммуникацияларды авариялық ажырату жəне 

қайта қосу құрылғысымен; 
 өрт кезінде сұйықтықтардың төгілуін жəне ағуын болдырмайтын 

немесе шектейтін құралдарды қолдану арқылы; 
 эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарының санын, мөлшерін 

жəне тиісті конструктивтік орындалуын белгілеу; 
 қажет болған жағдайда эвакуациялық жолдар бойынша 

адамдардың қозғалысын басқаруды ұйымдастыру (жарық көрсеткіштері, 
дыбыстық жəне сөйлеу хабарлауы жəне т.б.). 

Ұжымдық жəне жеке қорғану құралдары өрттің қауіпті факторларының 
əсер етуінің барлық уақыты ішінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі 
тиіс. 

Ұжымдық қорғауды өрт қауіпсіздігі аймақтары мен басқа да сындарлы 
шешімдер көмегімен қамтамасыз ету керек. Жеке қорғану құралдарын өрт 
сөндіруге қатысатын өрт сөндірушілер үшін де қолданған жөн. 

Өрт дабылы, өрт туралы хабарлау құралдары. Өрттерді сəтті сөндіру 
олардың тез табылуына жəне өрт ошағын жою бойынша уақтылы 
қабылданған шараларға байланысты. 

Өрт хабарлағыштары қолмен жəне автоматты түрде шығарылады. 
Автоматты əрекет детекторлары жылу, түтін, жарық жəне аралас болып 
бөлінеді. 
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АТП-ЗВ, АТИМ-1, АТИМ-3, ДТЛ, ДПС-038, ПОСТ-1 жəне т.б. 
маркалы жылу хабарлағыштары температура көтерілген кезде іске қосылады.  

Түтінге жауап беретін детекторларда фотоэлементтер (ИДФ-1) немесе 
иондаушы камералар (РИД-1) сезімтал болып табылады. 

Жарық детекторларында (SI-1, AIP-m, DPID) фотоэлектрлік эффект 
құбылысы қолданылады. Фотоэлемент жалын спектрінің ультракүлгін 
немесе инфрақызыл бөлігіне əсер етеді. 

Ультрадыбыстық дуз-4 датчигі жабық үй-жайларда қозғалатын 
объектілерді анықтау үшін қызмет етеді.  

Өндірістік, əкімшілік жəне қойма үй-жайларында өрт қызметінің 
телефон нөмірі көрсетілген тақтайшалар ілінуі тиіс. 

 
 

1.7 сурет - ішкі өртке қарсы су құбырының өрт краны 
Өрт сөндіру құралдары мен өртке қарсы мүкəммал. Алғашқы өрт 

сөндіру құралдары: ішкі су құбырының өрт крандары; өрт сөндіргіштер; 
механикаландырылған қол құралдары; құм салынған жəшіктер, киіздер, суы 
бар бөшкелер; жылжымалы сатылар.  

Өндірістік ғимараттар мен өнеркəсіптік кəсіпорындардың 
аумақтарында алғашқы өрт сөндіру құралдарын орналастыру үшін ең аз 
жиынтығы бар өрт қалқандары орнатылуы тиіс: ұнтақты өрт сөндіргіш – 1 
дана; көмірқышқылды өрт сөндіргіш – 1 дана; құмы бар жəшік – 1 дана; 
сынықтары – 1 дана; багор-1 дана. 

Өрт сөндіру құралдарын орналастыру белгіленген нормаларға сəйкес 
жүзеге асырылады. Ішкі өртке қарсы су құбырының өрт крандары (1.7-сурет) 
1,35 м биіктікте орнатылуы, жеңдермен жəне оқпандармен жинақталуы жəне 
өрт шкафына орналастырылуы тиіс. Шкафтың есігінде «ДК» əріптік индексі, 
жақын өрт сөндіру бөлімінің реттік нөмірі мен телефон нөмірі көрсетілуі 
тиіс. Шкаф есігінің сыртқы дизайны қызыл түсті қамтуы керек жəне 
01.06.2019 жылғы МЕМСТ 12.4.026-76 талаптарына сəйкес келуі керек. Өрт 
жеңі кран мен оқпанға жалғануы тиіс.  

Өнеркəсіптік кəсіпорындар аумағында өрт қалқандарының саны 5000 
м2 алаңға бір өрт қалқаны есебінен анықталады. 

Өрттерді бастапқы кезеңде жою кезінде ерікті өрт жасақтары мен 
кəсіпорындар мен объектілердің ғимараттарында жұмыс істейтін адамдардың 
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күшімен құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарына сəйкес 
жеңдермен жəне оқпандармен жабдықталған өрт крандары бар ішкі өртке 
қарсы су құбыры бар. Өртті сөндіру үшін ішкі өрт кранын қолданған кезде 
пломбаны жұлып алу, есікті ашу, жану ошағы бағытында өрт жеңін жаю, 
кран вентилін істен шыққанға дейін ашу жəне су жіберу керек. Өрт жеңі кран 
мен оқпанға үнемі қосылып тұруы тиіс. 

Алғашқы өрт сөндіру құралдарын өндірістік ғимараттарда жəне 
өнеркəсіптік кəсіпорындар мен құрылыс объектілерінің аумағында 
орналастыру үшін арнайы өрт қалқандары орнатылады. Өрт сөндіру 
құралдары мен мүкəммал қызыл түске боялуы тиіс. 

Тасымалданатын химиялық көбікті өрт сөндіргіш ОХП-10 арналған өрт 
сөндіру жану қатты материалдардың, сондай-ақ əр түрлі жанғыш 
сұйықтықтарды алаңы 1м 2 қоспағанда, электр қондырғыларын, кернеу 
астында, сілтілі металдар. 

ОХП-10 өрт сөндіргіші 3 тұтқасы бар 1 корпустан, іске қосу тұтқасы 5, 
өзек 6, мойын 4, клапан 8 жəне қышқыл стақан 2-ден тұрады (1.8-сурет). Өрт 
сөндіргішті іске қосу үшін оны өрт ошағына апарып, 5 бекіту құрылғысының 
іске қосу тұтқасын 180° - қа бұру қажет (бұл ретте 2 қышқыл стақанның 8 
клапаны ашылады жəне өрт сөндіргішті төңкеріп, сілкіп, жоғарғы бөлігін 
қолдың білегіне қою керек. Химиялық реакция нəтижесінде көмірқышқыл 
газы пайда болады, ол сілтілік бөлікті қарқынды көбіктендіреді жəне өрт 
сөндіргіш корпусында қысым жасайды, нəтижесінде заряд химиялық көбік 
ағыны түрінде шығарылады. 

 
1-корпус; 2-қышқыл стақан; 3-бүйірлік тұтқа; 4-мойын; 
5-тұтқа; 6-өзек; 7-қақпақ; 8-клапан; 9-сақтандырғыш; 

10-төменгі тұтқа 
 

Сурет 1.8-көбікті химиялық өрт сөндіргіш ОХП-10 
 
Өндірісте ƏПО-5, ƏПО-10, ƏПО-100, ƏПО-250 маркалы ауа-көбікті 

өрт сөндіргіштер де пайдаланылады, олар 1-ден КӨБІКТЕНДІРГІШТІҢ 6% 
су ерітіндісімен зарядталады. 

1.9-суретте VVP10 қолмен өрт сөндіргіші көрсетілген. 
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Тасымалданатын көмірқышқылды өрт сөндіргіштер 1000 В дейінгі 
кернеудегі заттардың, материалдардың жəне электр қондырғыларының 
шағын жану ошақтарын сөндіруге арналған. Өрт сөндіргіштегі көмірқышқыл 
газы 6 қысыммен сұйық күйде болады...7 МПа.  

 
 

1-корпус; 2-көбік саптама; 3-түтік; 4-қақпақ; 5-тұтқа;  
6 - іске қосу тетігі; 7-өзек; 8-Сығылған ауа бүріккіші;  

9-сифон түтігі 
Сурет 1.9 - ауа пенналы ƏПО-10 өрт сөндіргіші 

Өрт сөндіргішті іске қосу үшін оның қоңырауын жану ошағына 
жібереді жəне Ысырма триггерін басады. 

Осы түрдегі өрт сөндіргіштің əрекет ету уақыты 25...40 с, ағынның 
ұзындығы 1,5...3 м. Оларды жану ауаға қол жеткізбестен болатын заттарды 
сөндіру үшін қолдануға болмайды.  

Сыйымдылығы тиісінше 2,5 жəне 8л сұйық көмір қышқылды ОУ-2, 
ОУ-5 жəне ОУ-8 тасымалды көмірқышқылды өрт сөндіргіштер кеңінен 
қолданылды. 

Олар 5 Болат цилиндрлер болып табылады, олардың мойындарына 2 
сифон түтігі мен 4 розеткасы бар конус жіптеріне 6 бекіту құрылғысы 
бұралған (1.10-сурет). Өрт сөндіргішті іске қосу үшін қоңырауды жанып 
жатқан объектіге жібереді жəне шұраны тірегенге дейін ашады немесе 
сақтандыру чегін алып, ысырманың тұтқасын басады.  

ОУБ-3 жəне ОУБ-7 көмірқышқылды-бромэтил өрт сөндіргіштері 
жанатын қатты жəне сұйық материалдарды, сондай-ақ электр жабдықтары 
мен радиоэлектрондық аппаратураны сөндіру үшін қолданылады. Өрт 
сөндіргіштің əрекет ету уақыты 25...40 с, ағынның ұзындығы 5...6 м. 

Сілтілі жəне сілтілі жер металдарын, кейбір металл гидридтерін 
көмірқышқыл газымен сөндіруге болмайды. 
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1-мембраналық сақтандырғыш; 2-тапанша түріндегі ысырма; 3-триггер;  

4 – сифон түтігі; 5 – баллон; 6-қоңырау; 7-түтік 
 

1.10-сурет-Оу қол өрт сөндіргіші 
 
Ұнтақты өрт сөндіргіштер сілтілі, сілтілі жер металдарының, 

органосиликон қосылыстарының, жанғыш жəне жанғыш сұйықтықтардың, 
лактардың, бояулардың, пластмассалардың, 1000 В дейінгі кернеудегі электр 
қондырғыларының кішкентай тұтану ошақтарын сөндіруге арналған. Өрт 
сөндіргішті қоршаған орта температурасы +35-тен +50°С-қа дейін 
өнеркəсіптік кəсіпорындарда, қоймаларда, ангарларда, гараждарда жəне 
жанғыш материалдарды сақтайтын басқа жерлерде қолдануға болады. 

Ұнтақты қосылыстар жоғары өрт сөндіру тиімділігіне ие. Олар 
сөндіруге су мен көбік (металдар, органометалл қосылыстары жəне т.б.) 
қолданылмайтын əртүрлі қосылыстар мен заттардың жануын басуға 
қабілетті, оларды кернеулі электр қондырғыларында өрт сөндіру кезінде 
қолдануға болады. 

ОАХ, ОА, ОХ сияқты аэрозольді хладонды өрт сөндіргіштер 
жергілікті ошақтарды сөндіру үшін өте тиімді. 

Ұнтақты өрт сөндіргіштер үш түрлі болады: қолмен, жылжымалы жəне 
стационарлық. Сандар өрт сөндіргіштің сыйымдылығын литрмен 
сипаттайды. Өрт сөндіргіш зат ретінде жалпы жəне арнайы мақсаттағы 
ұнтақтар қолданылады.  

ОП-10 өрт сөндіргішінің жұмыс принципі (1.11-сурет): іске қосу 
иінтірегін 6 басқан кезде пломба үзіледі жəне ине өзегі 7 баллонның 
мембранасын теседі 10.Жұмыс газы (көмір қышқылы, ауа, азот жəне т.б.) 10 
баллоннан 8 ниппельдегі дозалау саңылауы арқылы шығып, 11 сифон түтігі 
арқылы 1 аэроднишектің астына түседі. Сифон түтігінің ортасында (биіктігі 
бойынша) жұмыс газының бір бөлігі шығатын бірқатар тесіктер бар. 
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Ұнтақ қабаты арқылы өтетін ауа (газ) оны босатады, ал ұнтақ жұмыс 
газының қысымының əсерінен 3 сифон түтігі арқылы сығылады жəне 5 
саптамалары арқылы жану ошағына шығарылады. Жұмыс жағдайында өрт 
сөндіргішті бұрамай, қатаң тік ұстау керек. 

 

 
 

а - жалпы көрініс; B-схема; 1-аэродинамика; 2-корпус; 3,11-сифон 
түтіктері; 4-артық клапан; 5-саптама; 6-тұтқа; 7-ине өзегі; 8-ниппельдегі 

тесік; 9-қақпақ; 10-жұмыс цилиндрі; 12-тұтқа; 13-корпустың түбі 
 

Сурет 1.11-ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргіш 
ƏПО–5, ƏПО–10 ауа арқылы өрт сөндіргіштерінен басқа ПГ-50 типті 

ауа-механикалық көбікті құрайтын көбік генераторлары жəне жоғары сапалы 
GPV-600 көбік генераторлары қолданылады.  

Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік. 
Кəсіпорындарда өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін олардың 
басшылары дербес жауапты болады.   

«Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңын, өрт қауіпсіздігінің 
стандарттарын, нормалары мен ережелерін бұзған немесе орындамаған 
тұлғалар, сондай-ақ өрттің шығуына кінəлі тұлғалар ҚР заңнамасына сəйкес 
тəртіптік, материалдық, əкімшілік жəне қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады. 

Əкімшілік мəжбүрлеу шараларына: өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны 
немесе ұйғарымдар мен қаулыларды орындамағаны үшін лауазымды 
адамдарға, қызметкерлерге жəне азаматтарға ескерту немесе айыппұл салу 
жатады [11, 17, 18, 19].  

 
1.3.5 Жылуды зерттеуден қорғау əдістері 

 
Қорғаудың негізгі əдістері: жылу сəулелену көздерінің жұмыс беттерін 

жылу оқшаулау, көздерді немесе жұмыс орындарын экрандау, жұмыс 
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орындарын ауамен душтау, радиациялық салқындату, су перделерін жасау 
арқылы суды ұсақ дисперсті бүрку, жалпы желдету, кондиционерлеу. 

Жылу сəулелерінен қорғау құралдары: жұмыс орындарында 0,35 
кВТ/м2 аспайтын жылу сəулеленуін, адам қол тигізе алатын жабдық бетінің 
температурасын жылу көзінің ішіндегі температура 100°с дейін болғанда 
35°С аспайтын жəне жылу көзінің ішіндегі температура 100°с жоғары 
болғанда 45°С аспайтын қамтамасыз етуі тиіс. 

Ыстық беттердің жылу оқшаулауы (Жабдықтар, құбырлар жəне т.б.) 
радиациялық беттің температурасын төмендетеді жəне жылудың жалпы 
шығуын азайтады. Жылу оқшаулау үшін жылу өткізгіштігі төмен 
материалдар қолданылады. 

Құрылымдық жағынан, жылу оқшаулау мастикалық, орауыш, 
толтырғыш, бөлшектерден жəне аралас болуы мүмкін. 

Жылудан қорғайтын экрандар жарқын жылу көздерін экрандау, жұмыс 
орнын қорғау жəне жұмыс орнын қоршап тұрған заттар мен жабдықтардың 
бетінің температурасын төмендету үшін қолданылады. Жылу 
шағылыстыратын, жылу сіңіретін жəне жылу шығаратын экрандар бар. 
Дизайн бойынша экрандар үш сыныпқа бөлінеді: мөлдір, мөлдір жəне 
мөлдір. 

Мөлдір емес экрандар. Экрандар оған бекітілген жылу сіңіретін 
материалмен немесе оған жағылған жылу шағылыстырғыш жабынмен қаңқа 
түрінде орындалады. Шағылыстырғыш материалдар ретінде алюминий 
фольга, табақ алюминий, ақ қалайы қолданылады; жабын ретінде – 
алюминий бояуы. 

 
а-стационарлық; Б-жылжымалы 

 
1.12 – сурет-ауамен себезгілеу құрылғылары 

 
Мөлдір емес сіңіргіш экрандар үшін жылу оқшаулағыш кірпіш, асбест 

қалқандары қолданылады. 
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Мөлдір емес жылу шығаратын экрандар олар арқылы айналатын суы 
немесе су-ауа қоспасы бар қуыс болат плиталар түрінде жасалады, бұл 
экранның сыртқы бетінде 30-дан аспайтын температураны қамтамасыз 
етеді...35°С. 

Мөлдір экрандар экран технологиялық процесті бақылауға жəне ол 
арқылы құрал мен материалды енгізуге кедергі келтірмейтін жағдайларда 
қолданылады. Мөлдір жылу сіңіретін экрандар ретінде 3 ұяшық өлшемі бар 
металл торлар қолданылады...3,5 мм, ілулі тізбектер түріндегі перделер. 
Жарық енуі керек кабиналар мен басқару тақталарын қорғау үшін болат 
тормен күшейтілген əйнек қолданылады. Мөлдір экрандар сумен суарылатын 
металл торлар түрінде немесе бу пердесі түрінде жасалады. 

Мөлдір экрандар түссіз немесе боялған əйнектен жасалған — Силикат, 
кварц, органикалық. Əдетте мұндай көзілдіріктер кабиналар мен басқару 
тақталарының терезелерін қорғайды. Жылу шығаратын мөлдір экрандар 
желдетілетін ауа, су жəне су дисперсті перделері бар қос əйнек түрінде 
жасалады. 

Ауаны душтау-бұл желдеткіш шығаратын ауа ағыны түрінде жұмыс 
орнына салқын ауаны беру. 1.12-суретте көрсетілген жылжымалы 
желдеткіштер түрінде тұрақты ағын көздері мен жылжымалы көздерді 
қолдануға болады. Ағын жоғарыдан, төменнен, бүйірден жəне желдеткішпен 
берілуі мүмкін [12,14].  

 
1.3.6 Жеке қорғану құралдары 

 
МЕМСТ 12.4.011-89 еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің 

мемлекетаралық стандарты жұмысшыларға қауіпті жəне зиянды өндірістік 
факторлардың əсерін болдырмау немесе азайту үшін қолданылатын 
құралдарға қолданылады жəне жұмысшыларды қорғау құралдарына жіктеуді 
жəне жалпы талаптарды белгілейді. 

Жұмысшыларды қорғау құралдары оларды қолдану сипатына қарай екі 
санатқа бөлінеді: 

 ұжымдық қорғаныс құралдары; 
 8. Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ). 
Жұмысшыларды қорғау құралдары қауіпті жəне зиянды өндірістік 

факторлардың əсерін болдырмауды немесе азайтуды қамтамасыз етуі керек. 
Олардың көмегімен: көзді, тыныс алу органдарын, есту органдарын 

шуылдан қорғау, қол мен аяқты қорғау жүзеге асырылады. Жеке қорғаныс 
құралдарына жақпа жəне арнайы киім жатады. 

Жеке қорғаныш құралдары (1.13-сурет) мақсатына қарай мынадай 
сыныптарға бөлінеді: оқшаулағыш костюмдер; тыныс алу органдарын қорғау 
құралдары; арнайы қорғаныш киім; аяқты қорғау құралдары; қолды қорғау 
құралдары; басты қорғау құралдары; бетті қорғау құралдары; көзді қорғау 
құралдары; есту органдарын қорғау құралдары; биіктіктен құлаудан қорғау 
құралдары жəне басқа да сақтандыру құралдары; дерматологиялық қорғаныш 
құралдары; Кешенді қорғаныс құралдары. 



55

 

Тыныс алу жүйесін қорғау. Тыныс алу органдарын қорғау құралдары: 
газтұтқыштар; респираторлар; пневмошлемдер; пневмомаскалар; 
пневмокурткалар. 

Тыныс алу органдарын қорғау құралдарының мақсаты ластанған 
ауаның немесе газдың адамның тыныс алу жолдарына тікелей түсуіне жол 
бермеу болып табылады. Тыныс алу жүйесін қорғау үшін құрылғылар 
қолданылады, олар екі түрге бөлінеді: оқшаулағыш жəне сүзгі.  

Оқшаулағыш аспаптар ауадағы зиянды қоспалардың жоғары 
концентрациясы кезінде жəне ауаны ластайтын қоспалардың құрамы белгісіз 
болған жағдайларда қолданылады. Оқшаулағыш аспаптарға шлангілі 
өздігінен соратын жəне айдайтын газқағарлар мен оттегі аспаптары жатады.  

Сүзгіш аспаптарға шаңға қарсы респираторлар, түрлі үлгідегі жəне 
маркадағы қораптары бар газқағарлар жатады. Оқшаулағыш аспаптар 
ауадағы зиянды қоспалардың жоғары концентрациясы кезінде жəне ауаны 
ластайтын қоспалардың құрамы белгісіз болған жағдайларда қолданылады. 
Оқшаулағыш аспаптарға шлангілі өздігінен соратын жəне айдайтын 
газқағарлар мен оттегі аспаптары жатады. 

Сүзгіш аспаптарға шаңға қарсы респираторлар, түрлі үлгідегі жəне 
маркадағы қораптары бар газқағарлар жатады. 

Қазіргі уақытта шаңнан қорғау үшін шаңсыз «Лепесток» респираторы 
жəне клапан респираторлары қолданылады: мақта сүзгісі, киіз сүзгісі жəне 
қағаз сүзгілері бар. «Лепесток» респираторының тиімділігі қалыпты 
ылғалдылық жағдайында 100% - ға жақын. 

Респираторлардың барлық түрлерінде сүзгілер ауыстырылады. Тыныс 
алу қиын болған кезде сүзгілерді ауыстыру керек. Өте шаңды ауа 
жағдайында сүзгіні жиі тазалап, шаңды сорып, кептіру керек. 

Сүзгіш газқағарлар тыныс алу органдарын зиянды булар мен газдардан 
қорғау үшін қызмет етеді. Шаң өте жоғары болған жағдайда шлем астындағы 
кеңістікке ауа берілетін шлемдерді пайдаланады. 

Көзді қорғау құралдары-қорғаныс көзілдірігі, олар көзді механикалық 
зақымданудан, илектелген металдың ұшатын бөлшектерінен, сондай-ақ 
айтарлықтай қарқындылықтағы сəулелі энергияның əсерінен қорғайды. 
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1.69 сурет - Рельстердің жіктелуі 

 
Қорғаныс көзілдірігі екі түрге бөлінеді: ашық немесе бекітілген 

бүйірлік қалқандары бар ашық көзілдірік; екі көзілдірік қораптан тұратын 
немесе бірыңғай қарау əйнегі бар моноблок түріндегі қорап түріндегі 
жақтауы бар жабық көзілдірік. Жабық көзілдіріктің кемшілігі бар-олар тез 
тұманға айналады.  

Көзді шаңнан қорғау үшін шаңға қарсы көзілдірік ұсынылады. 
Көзді сəулелі энергиядан қорғау үшін көзілдірік пен қол қалқандарына 

жəне маскаларға бекітілген арнайы сүзгілер қолданылады. Бұл сүзгілер 
кейбір сəулелерді сіңіріп, басқаларын өткізеді. 

Көзді жарық сəулесінен немесе қарқынды ультракүлгін жəне 
инфрақызыл сəулелерден қорғау үшін қара шыныдан жасалған жарық 
сүзгілері қолданылады. 

Жұмысшылардың көздерін қыздыру пештері мен құдықтардағы 
қарқынды жылу сəулесінен қорғау үшін кобальт əйнегінен жарық сүзгілері 
қолданылады. Жылыту пештерінде жұмыс істеу кезінде топсалардағы 
жиналмалы металл рамадан тұратын жəне күнқағарға немесе бас киім 
өрістеріне бекітілетін арнайы көзілдіріктерді пайдалану ұсынылады. 

Қорғаныс көзілдірігін таңдағанда, жабық типтегі көзілдіріктің 
жақтауының тығыздығына назар аудару керек, сондықтан ешқандай 
жарықтар болмауы керек, байламдарды созылған шелектері бар резеңке 
таспамен ауыстыру керек.  
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Есту мүшесін қорғау құралдары: шуға қарсы дулыға; шуға қарсы 
ішпектер; шуға қарсы құлаққаптар. Ең ыңғайлы жəне тиімді шу-бұл əртүрлі 
маркалардың құлаққаптары. 

Басты қорғау құралдары: қорғаныш каскалары; дулыға, дулыға; 
Қолды қорғау құралдары: қолғаптар; қолғаптар; 
Аяқтарды қорғау құралдары: етік; ұзын сирағы бар етік; қысқа 

қонышы бар етік; қысқа қонышты етік; бəтеңке; қысқа қонышты бəтеңке. 
Биіктіктен құлаудан қорғау құралдары жəне басқа да сақтандыру 

құралдары: Сақтандыру белдіктері, Тростар; қол қармауыштар, 
манипуляторлар; тізе қойғыштар, шынтақ қойғыштар, иық жазғыштар. 
 

Дерматологиялық қорғаныш құралдары: қорғаныш майлары; теріні 
тазартқыштар; репаративтік құралдар. 

Арнайы киім кеңінен қолданылатын жеке қорғаныс құралдарының бірі 
болып табылады. Жұмыс киімдерінің мақсаты жұмысшылардың денесін 
қоршаған ортаның механикалық жəне физикалық факторларының қолайсыз 
əсерінен қорғау болып табылады. Арнайы киімге арналған материалды 
таңдау кезінде тек ерекше қорғаныш қасиеттерін ғана емес, сонымен қатар 
жалпы гигиеналық (ауа өткізгіштігі, бу өткізгіштігі, жұмсақтық, икемділік 
жəне төмен тығыздық) басшылыққа алу қажет. 

Прокат цехтарында жоғары температураның, қарқынды сəулеленудің, 
қабыршақтың күйіп қалуынан қорғау үшін беті тегіс, тұтануы қиын тығыз 
мата таңдалады. Мұндай мата жылуды нашар өткізуі керек. Мұндай 
мақсаттар үшін пальто матасы, нейлонмен жүн қоспасынан жасалған жаңа 
маталар, лавсанмен жүн қоспасы, су өткізбейтін сіңдіруі бар кенеп брезент 
зығыры жəне жартылай асбест матасы қолайлы. Отқа төзімді сіңдіру матаға 
жалынның таралуын шектейді, бірақ оны толығымен жанбайтын етпейді, 
мұндай маталар аз жылу шығаратын жұмыс киімдеріне ұсынылады. 

Жұмыс киімдері жалпы жəне жергілікті қорғаныс бере алады. Жалпы 
қорғанысқа костюмдер, комбинезондар, халаттар, жадағай кию арқылы қол 
жеткізіледі. Жергілікті қорғаныс алжапқыштармен, қолғаптармен, 
жеңдермен, гетралармен, тізе жастықтарымен жасалады.  

Кəсіпорын əкімшілігі жұмысшылар мен қызметшілерге бұрын 
пайдалануда болған арнайы киімді, арнайы аяқ киімді жəне сақтандыру 
құралдарын жуудан, дезинфекциялаудан жəне жөндеуден кейін ғана беруге 
міндетті.  

Прокат цехтарында жұмыс істейтіндерге арналған арнайы аяқ киім 
ыстық металдан жəне қызып кетуден қорғайтындай етіп беріледі [8, 20].  

 
1.3.7 Электр тоғымен зақымданғанда, өндірістік жарақаттанғанда 

жəне уланғанда дəрігерге дейінгі Алғашқы медициналық көмек 
 
Зардап шегушіге алғашқы дəрігерге дейінгі көмек өмірді құтқару жəне 

адам денсаулығын қалпына келтіру үшін маңызды. Жазатайым оқиға кезінде 
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зардап шегушіге алғашқы көмекті дəрігер келгенге дейін немесе зардап 
шегушіні ауруханаға жеткізгенге дейін оқиға орнында дереу көрсетеді.  

Зардап шегушінің ауыр жағдайы кезінде дереу медициналық персонал 
мен жедел медициналық көмек шақырылуы тиіс. Зардап шеккен адамға 
алғашқы көмек бірнеше кезеңмен көрсетіледі: 

 жағдайды бағалау жəне зақымдаушы фактордың (электр 
тогының, температураның, сəулеленудің, механикалық əсердің) əсерін 
дереу тоқтату); 

 көмек көрсету үшін зардап шегушіні қауіпті аймақтан қауіпсіз 
орынға шығару; 

 зардап шегушінің ауыр жағдайының себебін, зақымдану сипатын, 
өмір мен өлім белгілерін анықтау; 

 зақымданудың сипаты мен зардап шегушінің жай-күйін 
айқындайтын тəсілдерді пайдалана отырып, зардап шегушіге алғашқы 
көмек көрсету; 

 зардап шегушіні емдеу мекемесіне жеткізу.  
Дəрігерге дейінгі көмектің тиімділігі үшін кəсіпорынның, ұйымның 

əрбір бөлімшесінде дəрі-дəрмектер, таңу құралдары, қан кетуді тоқтату 
құралдары жиынтығы бар медициналық дəрі қобдишасы, дəрігерге дейінгі 
көмек көрсету ережелері бар плакаттар, дəрі қобдишасы мен медициналық 
пунктті іздестіруді жеңілдетуге арналған көрсеткіштер болуға тиіс.  

Электр тогының зақымдануы кезіндегі алғашқы көмек 
Электр тогының соғу нəтижесі оның əсер ету ұзақтығына байланысты, 

токтың əсерін тоқтату өте маңызды. Постты электр тогының əсерінен босату 
үшін бірінші нəрсе — электр қондырғысының оған тиетін бөлігін тез өшіру.  

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент 

Ажырату жақын жердегі ажыратқыштың, ажыратқыштың немесе өзге 
де ажыратқыш аппараттың көмегімен, сондай-ақ сақтандырғыштарды 
(тығындарды) алу немесе бұру, штепсельдік қосылым ажыратқышын (1.14-
сурет) жəне т. б. арқылы жүргізіледі. 

Егер зардап шегуші биіктікте болса, құлаудың алдын алатын немесе 
оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар қабылдау қажет. 



59

 

Қондырғыны тез ажырату мүмкін болмаған кезде (мысалы, 
ажыратқыштың қашықтығы немесе қол жетімсіздігі жəне т.б.) зардап 
шегушіні электр тогының əсерінен босатудың басқа шараларын қабылдау 
қажет. 

 

 
 

1.44 сурет -Пьезоэлемент 
 
1000 В дейінгі кернеу кезінде сіз сымды ағаш тұтқасы бар балтамен 

кесіп тастай аласыз (1.15-сурет), оны оқшауланған тұтқалары бар 
құралмен тістей аласыз.  

Металл тұтқалары бар құралды қолданған кезде диэлектрлік қолғап 
кию керек. 

Егер ол құрғақ болса жəне денесінен қалып қойса (пиджак, пальто, 
халат, арнайы киім едендері), зардап шегушіні ток өткізгіш бөліктерден 
тартуға болады. Бұл ретте зардап шегушінің денесіне, оның аяқ киіміне, 
шикі киіміне, ал екінші қолымен қоршаған өткізгіш заттарға (төсектерге, 
металл конструкцияларға, темірбетон қабырғаларға, дымқыл ағаш 
заттарға) қол тигізуге болмайды. Екінші қолыңызды арқаңызда немесе 
қалтаңызда ұстап, бір қолмен əрекет ету ұсынылады (1.16-сурет). 

Қажет болған жағдайда зардап шегушінің денесіне қол тигізу қажет, 
қолына диэлектрлік қолғап кию немесе оларды құрғақ матамен орау 
немесе зардап шегушіге резеңке кілемшені, резеңкеленген матаны 
лақтыру керек. Сондай-ақ, сіз құрғақ тақтаға, резеңке төсенішке, басқа 
өткізбейтін материалға тұрып, өзіңізді жерден оқшаулай аласыз. 1.17-
суретте көрсетілгендей, құрғақ ағаш таяқшаны, тақтаны немесе басқа 
өткізгіш емес электр тогын қолдана отырып, зардап шеккен адамнан 
сымды тастауға болады. 

1000В Жоғары кернеу кезінде зардап шегушіні ток өткізгіш 
бөліктерден бөлу үшін диэлектрлік қолғаптар мен боттарды қолдану жəне 
осы кернеуге есептелген штангамен немесе оқшаулағыш кенелермен 
əрекет ету қажет. Қондырғыны автоматты түрде өшіру қысқа тұйықталу 
жəне орнату фазаларын жерге қосу арқылы туындауы мүмкін. Бұл əдіс 
жоғары вольтты қондырғыларда тиімді, өйткені олар тез қорғаныспен 
қамтамасыз етіледі. 
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                 Сурет 1.16 Сурет 1.17 
 
Сымдарды жабу жəне жерге қосу оларға жалаңаш өткізгіштің бір 

ұшымен жерге қосу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, мысалы, максималды 
қалың қиманың жалаңаш мыс сымы.  

Зардап шегушіні ток əрекетінен босатқаннан кейін оны арқасына 
жатқызып, зардап шегушінің жағдайын анықтау қажет, яғни тыныс алу мен 
тамыр соғуының бар-жоғын тексеру қажет. 

Зардап шегушіде тыныс алудың болуы зардап шегушінің өз бетінше 
дем алуы жəне дем шығаруы кезінде кеуде клеткасының көтерілуі жəне 
төмендеуі бойынша көзге анықталады. Тыныс алуды еріннің қозғалысымен, 
айна тұманымен немесе талшықтардың қозғалысымен, аузына мақта жүнімен 
анықтауға болады. Тыныс алудың бұзылуы тыныс алу кезінде кеуде 
қуысының анық емес немесе тұрақты емес көтерілуімен сипатталады, сирек, 
ауаны ұстап тұрғандай немесе кеуде қуысының көзге көрінетін тыныс алу 
қозғалыстарының болмауы. Сондықтан, барлық осы жағдайларда зардап 
шеккен адамға жасанды тыныс қажет.  

Зардап шеккен адамда импульстің болуын тексеру тыныс алуды 
тексеруден гөрі қиынырақ. Пульс бас бармақтың түбінде қолмен тексеріледі. 
Егер сəулелі артерияда пульс анықталмаса, оны мойында каротид артериясы 
бойынша шығыңқы көрінетін шеміршектің – адам алмасының оң жəне сол 
жағынан тексеру керек, 1.18-суретте көрсетілген. Каротид артериясында 
импульстің болмауы, əдетте, жүректің тоқтауын көрсетеді.  

Денедегі қан айналымының жоқтығын оқушының жағдайымен 
бағалауға болады, ол бұл жағдайда кеңейіп, жарыққа жауап бермейді, оны 
көздің алақанын күндізгі жарықтан жауып, күрт тартып тексеруге болады. 

Зардап шегушінің жай — күйін тексеру: тыныс алуын, тамыр соғуын 
жəне қарашықтың жай-күйін тексеру тез жүргізілуі тиіс-15-тен аспауы 
тиіс...20с.  

Егер жəбірленуші ес-түссіз болса, бірақ бұған дейін есінен танып қалса 
немесе шок болса, оны құрғақ қоқысқа ыңғайлы етіп қою керек, оны киімнен 
бір нəрсемен жауып, бөлмеден артық адамдарды алып тастау керек.  

Дəрігер келгенге дейін зардап шегушіні тынысы мен тамыр соғысын 
үздіксіз бақылай отырып, толық тыныштықпен қамтамасыз ету қажет. Ешбір 
жағдайда жəбірленушінің қозғалуына жол бермеу керек, тіпті егер ол өзін 
жақсы сезінсе жəне көрінетін зақым болмаса да.  
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1.44 сурет -Пьезоэлемент 
 
Егер жəбірленуші ес — түссіз күйде болса, бірақ тұрақты тыныс пен 

импульсті сақтап қалса, оны қоқысқа ыңғайлы етіп қою керек, киім мен 
белдікті шешіп, таза ауа ағынын қамтамасыз ету керек жəне оны санаға 
келтіру үшін шаралар қабылдау керек-мұрынға аммиакқа малынған мақта 
жүнін əкеліп, бетіңізді суық сумен шашыратып, денені ысқылап, 
жылытыңыз, дəрігер келгенге дейін толық тыныштықты жəне оның 
жағдайын үнемі бақылауды қамтамасыз етіңіз. 

Егер жəбірленуші нашар дем алса-сирек, конвульсиялық, жылау 
сияқты немесе жəбірленушінің тынысы біртіндеп нашарласа, барлық осы 
жағдайларда жүректің қалыпты жұмысы жалғасса, жасанды тыныс алу 
қажет. 

Өмір белгілері болмаған жағдайда, зардап шегушіні клиникалық өлім 
жағдайында санап, оны дереу жандандыруға кірісу керек, яғни жасанды 
тыныс алу жəне жүрек массажы. Жандандыру əрекеттері жүрек ұстамасынан 
4-тен аспаған жағдайда ғана тиімді екенін атап өткен жөн...5 мин.  

Найзағайдан зардап шеккен кезде электр тогының соғуымен бірдей 
көмек көрсетіледі. 

Жасанды тыныс алу əдістері. Жасанды тыныс алу əдістері екі топқа 
бөлінеді: аппараттық жəне қолмен. 

Аппараттық əдістер арнайы құрылғыларды қолдануды қажет етеді. 
тыныс алу жолдарына салынған резеңке түтік арқылы немесе зардап шеккен 
адамның бетіне киетін маска арқылы өкпеден ауаны үрлеуді жəне шығаруды 
қамтамасыз етеді. Портативтілігі мен салмағы аз болғандықтан, бұл құрылғы 
тек ауруханада ғана емес, сонымен қатар далада да қолданылады. 

Қолмен жасалатын əдістердің маңызды артықшылығы бар, оны 
жəбірленушіде тыныс алу бұзылыстары пайда болған кезде дереу жасауға 
болады. 

Ең тиімді əдіс - «ауыздан ауызға». Бұл көмек беруші ауаны өкпесінен 
зардап шеккен адамның өкпесіне аузы немесе мұрны арқылы үрлейді. 

Жасанды тыныс алуға дайындық. Жасанды тыныс алуды бастамас 
бұрын, келесі операцияларды тез орындау керек: 
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зардап шегушіні тыныс алуды тежейтін киімнен босату: қақпаны 
ашу, галстукты шешу, шалбарды шешу жəне т. б.; 

жəбірленушіні артқы жағына көлденең бетке қойыңыз; 
бір қолдың алақанын бастың артына қойып, жəбірленушінің 

басын мүмкіндігінше артқа лақтырыңыз, ал екінші қолыңызбен 
жəбірленушінің маңдайына басыңыз (1.19-сурет, а), оның иегі мойынмен 
бір сызықта болғанша (1.19-сурет, б).  

саусақтарыңызбен ауыз қуысын тексеріңіз, егер бөтен заттар 
(қан, шырыш жəне т.б.) табылса, протездерді бір уақытта алып тастау 
керек, егер бар болса. 

Бастың қол жеткізілген күйін сақтау үшін иық пышақтарының астына 
оралған киімнен ролик салу керек. 

Шырыш пен қанды кетіру үшін зардап шегушінің басы мен иығын 
бүйіріне қарай бұру қажет (өз тізеңізді зардап шегушінің иығының астына 
апаруға болады), содан кейін қол орамалын немесе сұқ саусаққа оралған 
көйлектің жиегін пайдаланып, ауыз қуысы мен жұтқыншақты тазарту қажет 
(1.20-сурет). Осыдан кейін, жоғарыда айтылғандай, басына бастапқы 
позицияны беріп, оны мүмкіндігінше артқа лақтыру керек (1.19-сурет, б). 

Жасанды тыныс алуды орындау.  Көмек беруші терең дем алады, 
содан кейін зардап шеккен адамның аузына ауаны күшпен шығарады. Бұл 
жағдайда ол жəбірленушінің бүкіл аузын аузымен жауып, мұрнын 
саусақтарымен қысуы керек (1.21-сурет). 

Содан кейін көмек беруші жəбірленушінің аузы мен мұрнын босатып, 
жаңа дем алады. Осы кезеңде жəбірленушінің кеуде қуысы төмендейді жəне 
пассивті дем шығару жүреді. 

Зардап шегушінің өкпесіне ауаның түсуін бақылау əрбір Үрлеу кезінде 
кеуде қуысының кеңеюі бойынша көзге жүзеге асырылады. Егер ауа 
үрлегеннен кейін жəбірленушінің кеудесі түзетілмесе, бұл тыныс алу 
жолдарының кедергісін көрсетеді. 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент 

 
Бұл жағдайда жəбірленушінің төменгі жақ сүйегін алға жылжыту 

керек. Мұны істеу үшін əр қолдың төрт саусағын төменгі жақтың 
бұрыштарының артына қойып, бас бармақтарымен оның шетіне сүйеніп, 
төменгі тістер жоғарғы жақтың алдында болатындай етіп алға қарай итеріңіз 
(1.19-сурет). 
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1.44 сурет -Пьезоэлемент 

 
1.22-суретте көрсетілгендей, төменгі жақты аузына енгізілген бас 

бармағымен итеру оңайырақ. 
 

 
 

                      Сурет 1.21 Сурет 1.22 
 
Кейде жақ сүйектерінің қысылуына байланысты жəбірленушінің аузын 

ашу мүмкін емес. Бұл жағдайда жасанды тыныс алуды мұрынға ауа үрлеу 
кезінде зардап шеккен адамның аузын жауып, «ауыздан мұрынға» əдісі 
бойынша жүргізу керек. 

Бір минутта 10 жасау керек...Ересек адамға 12 соққы (яғни 5 арқылы...6 
с). Егер зардап шеккен адамда алғашқы əлсіз тыныс пайда болса, жасанды 
тыныс алуды тəуелсіз тыныс алудың басталуына дейін жүргізу керек. 

Жасанды тыныс алу терең ырғақты тыныс алуды қалпына келтіргенге 
дейін жүргізілуі керек. 

Жүрек массажы жанама немесе сыртқы, жүрек массажы — кеудеге 
ырғақты басу арқылы, яғни зардап шеккен адамның кеуде қуысының 
алдыңғы қабырғасына жасалады. Жүрек массажымен қатар жасанды тыныс 
алу жүргізілуі керек жүрекке түсетін қан оттегімен байытылуы керек 

Жүрек массажына дайындық бір уақытта жасанды тыныс алуға 
дайындық болып табылады. 

Орындау үшін массаж қажет жатқызып пострадавше ші арқаға қатаң 
беті (скамью, жынысы немесе шеткі жағдайда подложить астында арқаға, 
тақта). Сондай-ақ, оның кеудесін ашып, тыныс алуды шектейтін киімдерді 
босату керек. 

Жүрек массажын орындау.  



64

 

Зардап шегушінің қандай да бір жағынан оның үстінен көп немесе аз 
Елеулі еңкею мүмкін болатын жағдайға тұру. Содан кейін басу орнын 
пальпациялау арқылы анықтаңыз (ол стернерумның жұмсақ ұшынан екі 
саусақтан жоғары болуы керек — 1.23-сурет) жəне оған бір қолдың 
алақанының төменгі бөлігін салыңыз, содан кейін бірінші қолдың үстіне 
екінші қолды дұрыс бұрышқа қойып, зардап шеккен адамның кеудесіне 
басыңыз, бұл бүкіл дененің көлбеуіне аздап көмектеседі (1.24-сурет).  

Көмек көрсететін қолдың білектері мен иық сүйектері істен шыққанға 
дейін бүгілуі тиіс. Саусақ екі қолды стресі барынша азайтылуға тиіс бірге 
тұрмауы тиіс кеуде зардап шеккен. Стернумның төменгі бөлігін 3-ке 
жылжыту үшін жылдам басу керек...4 см, ал майлы адамдарда 5...6см. Қысым 
күші Стернумның төменгі бөлігіне шоғырлануы керек, ол неғұрлым 
мобильді. Стернумның жоғарғы бөлігіне, сондай-ақ төменгі қабырғалардың 
ұштарына қысым жасамау керек, өйткені бұл олардың сынуына əкелуі 
мүмкін. Сіз кеуде қуысының шетінен (жұмсақ тіндерге) қысым жасай 
алмайсыз, өйткені сіз мұнда орналасқан мүшелерді, ең алдымен бауырды 
зақымдауы мүмкін. 

Зардап шеккен адамның қанын оттегімен байыту үшін жүрек 
массажымен бір мезгілде «ауыздан ауызға» (немесе «ауыздан мұрынға») 
əдісі бойынша жасанды тыныс алуды жүргізу қажет. 

Егер екі адам көмек көрсетсе, олардың біреуі жасанды тыныс алуы 
керек, ал екіншісі – жүрек массажы (1.24-сурет). Олардың əрқайсысына 
жасанды тыныс алу жəне жүрек массажы бір-бірін əр 5 сайын ауыстырып 
отыру ұсынылады... 10 мин.  Бұл жағдайда көмек көрсету тəртібі келесідей 
болуы керек: бір терең үрлеуден кейін кеудеге бес қысым жасалады. 

 
                     Сурет 1.23 Сурет 1.24 

 
Егер үрлеуден кейін жəбірленушінің кеудесі қозғалыссыз қалса, басқа 

тəртіппен көмек көрсету керек: екі терең үрлеуден кейін 15 қысым жасаңыз. 
Дем алу кезінде кеудені баспау керек.  

Егер бір адам көмек көрсетсе, көрсетілген операцияларды келесі 
тəртіппен ауыстыру керек: жəбірленушінің аузына немесе мұрнына екі терең 
соққыдан кейін – кеудеге 15 қысым, содан кейін қайтадан екі терең үрлеу 
жəне жүрек массажы үшін 15 қысым жəне т. б. 

Жүректің сыртқы массажының тиімділігі, ең алдымен, каротид 
артериясындағы стернумға əр басқан кезде пульстің айқын көрінетіндігінде 
көрінеді. Импульсті анықтау үшін индекс пен ортаңғы саусақтар 
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жəбірленушінің адам алмасына жағылады жəне саусақтарды бүйіріне қарай 
жылжытып, каротид артериясын анықтағанға дейін мойынның бетін мұқият 
сезінеді (1.24-сурет). Массаж тиімділігінің басқа белгілері-оқушылардың 
тарылуы, зардап шеккен адамның тəуелсіз тыныс алуының пайда болуы, 
терінің жəне көрінетін шырышты қабаттардың цианозының төмендеуі. 

Массаждың тиімділігін арттыру үшін жүректің сыртқы массажы 
кезінде жəбірленушінің аяқтарын (0,5 м) көтеру ұсынылады. Зардап шеккен 
адамның аяғының бұл жағдайы төменгі дененің тамырларынан жүрекке 
жақсы қан ағуына ықпал етеді.  

Жасанды тыныс алуды жəне жүректің сыртқы массажын өз бетінше 
тыныс алу пайда болғанға жəне жүректің қызметін қалпына келтіргенге дейін 
немесе зардап шегушіні медициналық персоналға бергенге дейін жүргізу 
керек. 

Зардап шеккен адамның жүрегінің қалпына келуі оның тұрақты 
импульсінің пайда болуымен бағаланады. Импульсті тексеру үшін əр 2 минут 
сайын массаж 2-ге үзіледі...3 С. үзіліс кезінде импульстің сақталуы жүректің 
өзіндік жұмысының қалпына келуін көрсетеді. Үзіліс кезінде пульс болмаған 
жағдайда, массажды дереу қалпына келтіру керек. 

Стернумдағы қысым (итеру) секундына шамамен 1 рет қайталануы 
керек. Жылдам итергеннен кейін қолдар шамамен 0,5 с-қа жетеді, содан 
кейін сіз қолдарыңызды аздап түзетіп, босаңсуыңыз керек, оларды 
стернумнан шығармаңыз. 

Химиялық заттармен улану. Улану кезінде бас ауруы, бас айналу, 
жүрек айну, ентігу, ауыр жағдайларда — құрысулар жəне есін жоғалту пайда 
болады. Егер улану белгілері пайда болса, жəбірленушіні таза ауаға 
шығарып, басына суық компресс қойып, аммиактың иісін сезу керек. Құсу 
пайда болған кезде жəбірленушіні оның жағына қою керек.  

Есін жоғалтқан жағдайда дереу дəрігерге қоңырау шалып, ол келгенге 
дейін жасанды тыныс алу керек. 

Химиялық уланулар кезіндегі алғашқы көмек негізінен дəрігер 
келгенге дейін немесе зардап шегушіні емдеу мекемесіне жеткізгенге дейін 
ағзадан улануды жою немесе оны бейтараптандыру болып табылады. 

Егер улану ағзаға асқазан-ішек жолдары арқылы енсе, зардап шеккен 
адамға бірнеше стакан жылы су немесе калий перманганатының əлсіз 
ерітіндісін беру керек, содан кейін құсу керек. Құсу жұтқыншақтың артқы 
қабырғасын тітіркендіреді немесе тұз ерітіндісін қолданады (бір стакан жылы 
суға 2 ас қасық). Құсудан кейін жəбірленушіге екі-үш ас қасық 
белсендірілген көмір қосылған жарты стакан су, содан кейін тұзды ішетін 
дəрі беру керек. 

Улану салдарынан тыныс алуды тоқтатқан кезде зардап шегушіні таза 
ауаға шығарып, жасанды тыныс алу керек. 

Егер улар теріге тиген болса, зардап шеккен аймақты сабынмен 
жақсылап шайып тастау керек, немесе теріге жағпай немесе ысқыламай, оны 
дəке (мата, мақта) алып тастаңыз, содан кейін суық сумен немесе сəл сілтілі 
ерітіндімен жуыңыз (бір стакан суға 1 шай қасық ас содасы). Егер улану 
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көзге түссе, оларды сумен немесе 2% пісіру содасының ерітіндісімен мұқият 
жуу керек. 

Газдармен, оның ішінде улы, табиғи, ацетилен, бензин буларымен жəне 
т.б. улану кезінде бас ауруы пайда болады, «храмдарда соғу»; тиннитус; 
жалпы əлсіздік, бас айналу, жүрек соғысы, жүрек айну жəне құсу. Ауыр 
улану кезінде ұйқышылдық, апатия, немқұрайдылық пайда болады, ал ауыр 
улану кезінде - тəртіпсіз қозғалыстармен қозған жағдай, жоғалту немесе 
тыныс алу, оқушылардың кеңеюі. Зардап шегуші уланған жағдайда уланған 
аймақтан алып шығу немесе шығару, тыныс алуды қиындататын киімді 
шешу, таза ауаның келуін қамтамасыз ету, оны жатқызу, аяғын көтеру, 
жылуды жабу, мүсəтір спиртін иіскеу қажет. Аммиакпен уланған жағдайда, 
жəбірленушіге 10 стакан жылы су мен сірке суын ішу керек, құсуды 
тудырады, жылы сүт беру керек. Газбен уланған жағдайда зардап шегушіні 
таза ауаға шығарып, жатқызып, аяғын көтеріп, шай, кофе ішу керек.  

Созылу, дислокация, сынықтар.  Созылу кезінде зақымдалған бөліктің 
тыныштығын жасау керек, ол үшін буынға тығыз таңғышты жағып, мүмкін 
болса, ауырсынуды азайту, тіндердің ісінуінің дамуын азайту үшін 
зақымдалған аймаққа таңғыш үстіне мұз, суық сумен жəне т. б. көпіршік салу 
керек. 

Дислокация кезінде аяқ-қолды таңғышпен немесе шарфпен бекітіп, 
зақымдалған аймаққа суық жағыңыз. Аяқтың зақымдалған бөлігін түзетуге 
тырыспаңыз, өйткені бұл жиі сынумен бірге жүруі мүмкін. 

Сынықтар ашық жəне жабық. Сынықтың белгілері-бұл аздап 
қозғалыспен күшейетін өткір ауырсыну; аяқтың табиғи емес орналасуы мен 
формасы; сыну аймағында ісіну мен көгеру тез пайда болады, көбінесе көзге 
көрінетін аяқтың қысқаруы. 

 
а-жіліншікке жəне жамбасқа; б-жіліншікке 

 
Сурет 1.25 - Шина таңғыштар 

 
Дəрігерге дейінгі дұрыс көмек, ең алдымен, сыну аймағында сүйек 

сынықтарының қозғалғыштығын қалыптастыру (оларды бекіту).   Содан 
кейін сынық аймағына шиналарды тез арада қою керек, ауырсынуды басатын 
құралдар беру керек. 
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Тиісті материал болмаған жағдайда, зақымдалған аяқ — қолды дененің 
сау бөлігіне, мысалы, жоғарғы қолды денеге, төменгі қолды сау аяққа мықтап 
бекіту арқылы жасауға болады (1.25-сурет). 

Ашық сыныққа бекіту жабық сияқты жүзеге асырылады, бірақ ашық 
сынықпен жараның айналасындағы теріні 3 майлау керек...5% йод ерітіндісі 
жəне жараны таза (жақсырақ стерильді) таңғышпен жабыңыз.  

Бас сүйек-ми жарақаттары-ми тінінің бұзылуы мүмкін бас миының 
шайқалуы, соғылуы, бұл ретте сананың жоғалуы (бірнеше секундтан бір 
тəулікке дейін жəне одан да көп), бас ауыруы, жүрек айнуы жəне құсу, 
амнезия (есте сақтау қабілетінің жоғалуы), сөйлеудің бұзылуы, 
сезімталдықтың төмендеуі немесе жоғалуы, мимиканың болмауы жəне т. б. 
орын алуы мүмкін. 

Алғашқы көмек-таңғышты қолдану (егер жара болса), толық демалу. 
Тыныс алу жəне жүрек қызметі бұзылған жағдайда-жасанды тыныс алуды 
жəне жүрек массажын бастаңыз. 

Жаралар. Жаралар кесілген, кесілген, жарылған жəне жыртылған 
болуы мүмкін. Алғашқы көмек-таңғышты қолдану. Таңғышты қолданар 
алдында жарадан жəне оның айналасынан көзге көрінетін үлкен бөгде 
заттарды алып тастау керек, жараның айналасындағы теріні емдеу керек 
3...5% йод ерітіндісімен, жараның бетін майламай жəне жараның терең 
қабаттарынан бөгде заттарды алып тастамай. Сондай-ақ, сіз оны стрептоцид 
ұнтағымен, антибиотиктермен, антисептикалық заттармен толтыра алмайсыз, 
жақпа жағып, мақта жүнін қолдана алмайсыз, бұл суппацияны арттыруы 
мүмкін. 

Жарақаттар келтірген, дəрі егу, ұсақ жарақат емес, кровоточат қажет 
жаққан жөн 5%-дық настойкой йод немесе гаухар зеленью салынсын байлап. 
Кішкентай жараларды патчпен, BF-6 желімімен желімдеуге болады, олар 
жараны зарарсыздандырады жəне ластанудан қорғайды. Жеке таңу пакеті 
болмаған жағдайда, оны йодпен ылғалдандырғаннан кейін таза қол орамалын 
қолдануға болады. 

Жарақат қан тамырларының зақымдалуымен жəне ішкі (ең қауіпті) 
жəне сыртқы қан кетумен бірге жүреді. Ішкі қан кету іштің немесе кеуде 
қуысына енетін жаралар кезінде, қатты соққы, биіктіктен құлау, қысу жəне 
т.б. нəтижесінде ішкі мүшелер жарылған кезде пайда болады. 

Ішкі қан кету белгілері: беттің бозаруы, əлсіздік, жиі импульс, ентігу, 
бас айналу, шөлдеу, əлсіздік. Алғашқы көмек əдістерімен ішкі қан кетуді 
тоқтату мүмкін емес. Жəбірленуші тыныштықты қамтамасыз етіп, дəрігерді 
шақыруы керек. Жарақат алған жерге суық (мұз, қар жəне т.б.) қою керек. 

Артериялық, веноздық жəне капиллярлық қан кетуді ажыратыңыз. Ең 
қауіптісі-артериялық, оның барысында қан қысыммен құйылады, ол ашық 
қызыл (қызыл) түске ие жəне жүрек бұлшықетінің жиырылуымен 
соққылармен соққы береді. Ірі артериялық тамырдың жарақаттануындағы 
қан кету жылдамдығы (каротид, иық, аналық артерия, аорта жəне т.б.) 
бірнеше минут ішінде өмірге сəйкес келмейтін қан жоғалуы мүмкін. 
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Қара шие түсінің веноздық қан кетуімен қан баяу, біркелкі жəне 
үздіксіз ағынмен ағып кетеді. Ол артериялыққа қарағанда аз қарқынды жəне 
жиі қайтымсыз өзгерістерге əкеледі.  

 

 
а-түйінді қатайту; б-таяқшаның көмегімен бұрау; в-таяқшаны бекіту 

 
1.26-сурет-қан кетуді бұрау арқылы тоқтату 

Алайда, жарақат алған кезде, мысалы, мойын мен кеуде тамырлары 
тыныс алу кезінде ауа олардың люменіне енуі мүмкін. Ауа көпіршіктері 
өлімге əкелуі мүмкін. 

Капиллярлық қан кету Үстірт жараларда, терінің таяз кесілуінде, 
абразияларда байқалады. Жарадан қан тамшылармен баяу ағып кетеді, ал 
қалыпты ұю кезінде қан өздігінен тоқтайды.  

Артериялық қан кетуді тоқтату үшін күшті шаралар қажет. Егер 
кішкентай артерия қан кетсе, қысым таңғышын қолдану жеткілікті. Ауыр қан 
кету кезінде қан кететін ыдысты бел белбеуімен, резеңке түтікпен, күшті 
арқанмен жəне т.б. қысу ең сенімді əдіс болып табылады. 1.26-суретте қан 
кетуді тоқтату көрсетілген. Турникетті қолданар алдында жараланған аяқ 
көтеріледі, турникет киімнің үстіне қойылады немесе оның астына зат 
қойылады.  

Қан кететін ыдысты қысу уақыты 1,5-тен аспауы керек...Жылы 
мезгілде 2 сағат, ал суық мезгілде 1-ге дейін...1,5 сағат, өйткені аяқтың 
некрозы пайда болуы мүмкін. Ыдысты қысу ұзақтығын бақылау үшін 
турникетті қолданудың нақты уақытын атап өту керек. Қан кетуді 
тоқтатқанға дейін кемені қысыңыз. Егер бұл дұрыс жасалса, турникеттің 
астындағы пульсация анықталмайды. Турникетті қатты қатайтуға болмайды, 
өйткені бұл бұлшықеттің деформациясына, нервтердің зақымдалуына жəне 
аяқтың сал ауруына əкелуі мүмкін. 

Сабан (жгут) жағылғаннан кейін зардап шегушіні қан кетуді түпкілікті 
тоқтату үшін емдеу мекемесіне тасымалдайды. Егер тасымалдау 
кешіктірілсе, онда қан айналымын ішінара қалпына келтіру үшін сыни уақыт 
өткеннен кейін турникет 2-ге келеді...3 мин босатыңыз, содан кейін қайтадан 
сəл жоғары немесе төмен қойыңыз. 

 Аяқ-қолды турникеттен босату кезеңінде артериялық қан кетуді 
саусақты басу арқылы тоқтатады. Қажет болса, турникетті босату жəне 
қолдану қыста əр 30 минут сайын, əр 50 сайын қайталануы керек...Жазда 60 
мин. 
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Веноздық қан кетуді жараның үстіне тығыз салынған, таза таңғышпен 
немесе басқа затпен жабылған қысым таңғышының көмегімен немесе 
зақымдалған жердің астына тығыз таңу немесе турникет, бұрау арқылы 
тоқтатады. 

Капиллярлық қан кетуді жараға əдеттегі таңғышты қою арқылы оңай 
тоқтатуға болады. 

Термиялық күйіктер. Көмек көрсету кезінде теріні қосымша 
зақымдамау үшін киімді өте мұқият алып тастау керек. Киімді алып тастау 
үшін оны кесу ұсынылады. Киімнің сынықтарын күйік бетінен жыртып 
алмаңыз-оларды қайшымен кесіп, үстіне таңу керек. Күйік бетін жақпа, 
жануарлар мен өсімдік майларымен, майлы желе майлауға болмайды.  

Күйіп қалғанда, күйіп қалған жерді бірден краннан суық су ағынының 
астына немесе 20-ға суық су құйылған контейнерге қою пайдалы...30 мин. 
Бұл ауырсынуды айтарлықтай тыныштандырады жəне ісінуді азайтады. 

Химиялық күйіктер-күйік тудырған химиялық затты тез арада алып 
тастау керек. Қойылтылған қышқылдармен (күкірттен басқа) күйген кезде 
дененің күйген бетін 15 минут бойы суық су ағынымен жуу керек. Күкірт 
қышқылымен күйген жағдайда сілтілік ерітінділермен (ас содасының 
ерітіндісі) немесе сабынды сумен шаю жүргізіледі. Сілтімен күйген кезде 
беті су ағынымен жуылады, содан кейін 2% сірке немесе лимон 
қышқылының ерітіндісімен өңделеді [8, 11, 14]. 

 
Тақырып 1.4. Қоршаған ортаны қорғау жəне экология 
 
Қоршаған ортаны қорғау-адам қызметі мен қоршаған орта арасындағы 

оңтайлы өзара іс-қимылды қолдауға, шаруашылық қызметтің табиғат пен 
адам денсаулығына зиянды əсерінің алдын алуға, табиғи ресурстарды 
жаңғыртуға бағытталған іс-шаралар жүйесі. 

Ғылыми-техникалық прогрестің тəн ерекшелігі өнеркəсіптік өндірістің, 
оның ішінде металлургиялық өндірістің қарқынды дамуы болып табылады. 
Бірақ бұл даму қоршаған ортаға үнемі өсіп келе жатқан əсермен байланысты. 
Өнеркəсіптік қалдықтармен ластану адамдардың өмірі мен денсаулығына 
нақты қауіп төндіреді, сонымен қатар өнеркəсіптік өндірістің одан əрі 
дамуына кедергі келтіреді (мысалы, судың болмауы немесе болмауы). 

Ауаны ластау көзі өнеркəсіптік кəсіпорындардың шығарындылары 
болып табылады. Шығарындылардың құрамы өнеркəсіп түріне, 
технологиялық процеске жəне өндіріс мəдениетіне, зиянды заттарды 
атмосфералық ауаға шығарар алдында оларды тазарту жөніндегі 
агрегаттардың болуы мен пайдаланылу жағдайына байланысты болады.  

Сондай-ақ, су қоймаларын өнеркəсіптік ағынды сулармен ластау 
мəселесі өткір тұр. Суды ластайтын негізгі көздер өнеркəсіптік 
кəсіпорындардың сарқынды сулары болып табылады. 

Қоршаған ортаны қорғау біздің мемлекетіміздің табиғи ресурстарын 
молайтуды қамтамасыз етуге қамқорлықты да білдіреді.  
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Прокат цехтарындағы қоршаған ортаны қорғау. Қазіргі заманғы 
металлургиялық кəсіпорын-бұл күрделі өндірістік кешен, оның ішінде 
атмосфералық ауаны жəне су қоймаларын ластайтын көптеген өндірістер 
бар. 

Шаң Ауаның ластануының маңызды факторы болып табылады. Ол 
металлургиялық өндірістің негізгі технологиялық процестерінен де, жылу 
мен бу көздерінен де қалыптасады.  

Прокат өндірісі атмосфераға шаң шығарудың қарқынды көзі болып 
табылады. Халықтың денсаулығына, сондай-ақ қазіргі заманғы қалалардың 
сұлулығына, орман алқаптары мен саябақтарға, тарихи ескерткіштер мен 
құрылыстарға атмосферада көп мөлшерде болатын SO2 күкіртті ангидрид 
зиян келтіреді, ол еркін жағдайда өткір иісі мен қышқыл дəмі бар түссіз 
газды білдіреді. СО көміртегі тотығы адамға улы əсер етеді. 

Тыныс алу органдарына, əсіресе өкпеге, атмосфераға агломерациялық 
жəне болат балқыту өндірістерімен, сондай-ақ прокат жəне энергия 
цехтарымен шығарылатын азот тотығына тітіркендіргіш əсер етеді. 

Прокат өндірісі басқа негізгі металлургиялық цехтармен 
салыстырғанда ауа бассейнін айтарлықтай аз ластайды. Ластанудың негізгі 
көздері қыздыру пештері( азот тотығын бөле отырып), отпен тазалау 
машиналары жəне өңдеу агрегаттары болып табылады. 

Қыздыру пештерінен азот шығарындыларының азаюы жалпақ 
жалынды қыздырғыштарды қолданумен байланысты, онда көрсетілген 
оксидтердің саны 30-ға азаяды...50%. Өрт сөндіру машиналарынан 
сорылатын газдарды өңдеу үшін Вентури құбырлары таралды. Өңдеу 
ванналары мен жабындарға арналған агрегаттардан сорылатын газдарда 
зиянды заттардың жалпы саны аз болады. Оларды тазарту үшін 
скрубберлерде немесе дымқыл циклондарда сумен шаю қолданылады. 
Жекелеген жағдайларда тазартылатын газдарды бейтараптандыру үшін 
сүзгілерге берілетін суды сілтілеу жүргізіледі. 

Су қоймаларын қорғау кезінде металлургия өнеркəсібі кəсіпорындары 
маңызды орын алады. Бұл металлургиялық өндірістің технологиялық 
процесінің ерекшеліктеріне байланысты, нəтижесінде көптеген ластанған 
ағынды сулар пайда болады. Ағынды сулардың көп мөлшері металлургиялық 
кəсіпорындардың негізгі цехтарында, технологиялық газдар мен 
аспирациялық ауаны тазарту, əртүрлі шаңды, күлді жəне басқа 
материалдарды гидрокөлікпен тасымалдау, прокат жабдықтарын салқындату, 
прокатты əрлеу кезінде пайда болады. 

Кəсіпорындар көздерден тұтынатын судың жалпы мөлшерінің 4-6% - ы 
қайтарымсыз ысыраптарды құрайды, ал қалған су пайдаланылғаннан кейін 
сарқынды сулар түрінде су айдындарына қайтарылады. 

Су қоймаларын қорғаудың сенімді əдісі пайда болған Ағынды суларды 
тазарту жəне оларды өндірістік сумен жабдықтаудың айналым жүйелерінде 
пайдалану болып табылады. Қара металлургия кəсіпорындарында айналмалы 
жəне тікелей ағынды сумен жабдықтау схемалары, сондай-ақ суды қайта 
пайдалану схемалары қолданылады. Ағынды суларды механикалық тазартуға 
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арналған құрылымдардың құрылымы кең таралған, олар жоғары өткізу 
қабілеттілігімен жəне жоғары тиімділігімен сипатталады: қысымсыз 
гидроциклондар, торлы өзін-өзі басқаратын сүзгілер, магниттік-диск 
аппараттары жəне т. б. 

Прокат цехтарының сарқынды сулары орамдарды, орам мойындары 
мен мойынтіректерді салқындату, қабыршақты жуу жəне тасымалдау кезінде, 
сондай-ақ негізгі емес жабдықтарды (аралар, қайшылар жəне т.б.) 
салқындату кезінде пайда болады. Химиялық ластану металдарды химиялық 
жəне электрохимиялық өңдеу кезінде ағынды суларға енеді. 

Қазіргі уақытта айналмалы сумен жабдықтау прокат станоктарында 
кеңінен қолданылады, ал өңдеу қондырғылары үшін бейтараптандырылған 
суды дəйекті түрде қайта пайдалану қолданылады, бұл су объектілеріне 
Ағынды суларды ағызуды едəуір азайтады [4, 10]. 

 
Практикалық жұмыс 

 
Жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жəне актіні ресімдеу 

Н-1 нысанындағы жазатайым оқиға 
 

Жұмыс мақсаты: 
Н-1 нысаны бойынша актіні толтыру кезінде практикалық дағдыларды 

меңгеру. 
 
Тапсырма 

 
1. Өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіде не жазылғанын зерделеу. 
2. Кəсіпорындағы жазатайым оқиға туралы Н-1 нысанындағы актінің 

əрбір тармағының ресімделуін талдау жəне қарастыру. 
3. Кəсіпорындағы жазатайым оқиға туралы Н-1 нысанындағы актіні өз 

бетінше ресімдеу. 
 
Əдістемелік нұсқаулар 

 
Өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіде (Н-1 нысаны) мыналар 

жазылады: 
 жазатайым оқиғаның мəн-жайлары мен себептері; 
 зардап шегушілермен еңбекті қорғау бойынша нұсқама өткізу 

туралы мəліметтер; 
 зардап шеккен денсаулыққа келтірілген зақымдардың 

сипаттамасы; 
 сақтандыру жағдайында-жəбірленушінің кінəсінің дəрежесі-оны 

тиісті комиссия анықтаған кезде; 
 еңбекті қорғау талаптарын бұзған адамдардың тізбесі; 
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 орындалу мерзімі көрсетілген жазатайым оқиғаның себептерін 
жою жөніндегі іс-шаралар. 

Н-1 нысанындағы актіде толтырылмаған тармақтар болмауы тиіс, 
оларды қысқартуларсыз анық жəне толық толтыру қажет, сондай-ақ өшіруге, 
сызуға, қосымша жазбалар мен ендірмелерге жол берілмейді. Сөздер мен 
сандық көрсеткіштерге жекелеген нақтылаулар мен түзетулер енгізу қажет 
болған жағдайда, онда актінің соңында түзетулер туралы жазба жасалады, ол 
Комиссия мүшелерінің қолдарымен расталады. 

Актіні компьютерде толтырған дұрыс, актіні автоқаламмен толтыруға 
рұқсат етіледі (егер актінің баспаханасы болса). 

1 тармақ. Жазатайым оқиға күні мен уақыты. 
Жазатайым оқиға болған күн, ай, жыл жəне уақыт, жұмыстың 

(ауысымның) басталуынан толық сағат саны көрсетіледі. Белгіленген 
үзілістердің уақыты (түскі ас жəне т.б.) жұмыс басталғаннан бергі Жалпы 
сағат санына қосылады. 

2 тармақ. Ұйым (жұмыс беруші) 
Ұйымның атауы оның құрылтай құжаттарында бекітілген атауға сəйкес 

келуге тиіс. Ұйымның қысқартылған атауы ол сондай-ақ ұйымның құрылтай 
құжаттарында бекітілген жағдайларда келтіріледі. Пошта (заңды) мекенжайы 
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларында белгіленген дəйектілікпен 
көрсетіледі: пошта индексі, елді мекеннің атауы мен түрі, көшенің атауы, 
үйдің нөмірі, корпустың нөмірі, кеңсенің нөмірі (егер ұйым ғимаратты толық 
иеленбесе). 

Ұйымда бірнеше ЭҚЖЖ болған кезде актіде экономикалық қызметтің 
негізгі түрі ғана көрсетіледі. 

Жазатайым оқиға болған ұйымның құрылымдық бөлімшесінің атауы 
ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің бекітілген тізбесіне сəйкес 
көрсетіледі. 

3 тармақ. Қызметкерді жіберген ұйым. 
Егер акт зардап шегуші еңбек қатынастарында болатын өз ұйымының 

қызметкеріне жасалатын болса, 2-тармақ сияқты толтырылады. Егер акт 
бөгде ұйымның қызметкеріне жасалатын болса, онда оның бөгде ұйымының 
атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы көрсетіледі. 

4 тармақ. Жазатайым оқиғаға тергеу жүргізген адамдар. 
Актіде комиссия төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты, 

лауазымы жəне жұмыс орны көрсетіледі. 
5 тармақ. Жəбірленуші туралы ақпарат. 
Зардап шегушінің аты-жөні толық көрсетіледі, зардап шегушінің 

жынысы көрсетіледі (сөзді астын сызу жеткіліксіз). Туған күнін көрсету үшін 
күнді ресімдеудің сөздік-цифрлық тəсілі қолданылады (мысалы, 1919 жылғы 
21 ақпан). 

Зардап шегушінің Кəсіби мəртебесі: қызметкер, техникалық персонал, 
маман-техник, маман-гуманитарий, шығармашылық кəсіптің адамы, қызмет 
көрсету саласының қызметкері, əскери қызметші, басшы, кəсіпкер. 
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Зардап шегушінің негізгі кəсібі көрсетіледі, егер оның бірнеше кəсібі 
болса, онда жұмысты орындау кезінде жазатайым оқиға болған мамандық 
көрсетіледі. Аралас кəсіптердің болуы туралы ақпарат жəбірленушінің еңбек 
кітапшасында көрсетілуі керек. 

Жұмыс өтілін көрсету кезінде жазатайым оқиға орын алған жұмыстың 
толық жылы мен айларының санын анықтау қажет. Егер жұмыс өтілі бір 
жылдан кем болса, онда жұмыс істеген айларының саны көрсетіледі. Егер 
жұмыс өтілі бір айдан кем болса-күнтізбелік күндер саны. 

6 тармақ. Еңбекті қорғау бойынша нұсқама жүргізу жəне оқыту 
туралы мəліметтер. 

Кіріспе нұсқаманы өткізуді тіркеу журналындағы жазба негізінде 
кіріспе нұсқаманы өткізу күні, айы жəне жылы көрсетіледі. Егер кіріспе 
нұсқаманы өткізу күнін анықтау мүмкін болмаса, онда кіріспе нұсқаманың 
өткізілмегені немесе мəліметтер жоқ екені белгіленеді. 

Жазатайым оқиғаға дейін жүргізілген соңғы өткізілген нұсқаманың айы 
мен жылы көрсетілгеннен кейін нұсқаманың түрін (бастапқы, қайталама, 
жоспардан тыс, мақсатты) міндетті түрде бөліп көрсету қажет. Егер еңбекті 
қорғау бойынша нұсқама жүргізілмесе, онда «өткізілмеді»деген жазба 
жазылады. 

Тағылымдама туралы мəліметтер жұмыс орнында бастапқы нұсқама 
жүргізу кезінде немесе жазатайым оқиға жаңа кəсіпті игеру кезеңінде болған 
кезде ғана көрсетіледі, бұл ретте қызметкердің тағылымдамадан өткен 
уақыты көрсетіледі. Тағылымдама болмаған жағдайда актіде 
«өткізілмеген»деген жазу жазылады. Қызметшілерде тағылымдама талап 
етілмейді, сондықтан актіде тағылымдама «талап етілмейді»деп көрсетіледі. 

Мамандығы бойынша еңбекті қорғау бойынша оқыту қызметкердің 
тиісті құжаттар негізінде оқудан өткен кезеңі көрсетіледі. Сондай-ақ, 
жазатайым оқиға болған мамандық немесе жұмыс түрі бойынша білімін 
тексеру хаттамасының нөмірі, жылы, айы, күні көрсетіледі. Оқу болмаған 
жағдайда «жүргізілген жоқ» деген жазу жазылады» 

7 тармақ. Жазатайым оқиға болған жердің (объектінің) қысқаша 
сипаттамасы. 

Жазатайым оқиға болған цех, учаске, орын көрсетіледі, зиянды жəне 
қауіпті өндірістік факторлар сипатталады, жазатайым оқиға орнын тексеру 
хаттамасында жазылған ақпарат, зардап шегушіде арнайы мамандардың 
болуы. киім-кешек. Жабдықтың толық сипаттамасы келтіріледі: түрі, 
маркасы, шығарылған жылы, өндіруші кəсіпорын, техникалық жай-күйі (тозу 
пайызы). 

8 тармақ. Жазатайым оқиға жағдайлары. 
Жұмысты орындауға наряд (өкім) беруден жарақат алған сəтке дейінгі 

бүкіл процесті бояйды. Басшының, зардап шегушінің, куəлардың барлық іс-
əрекеттерін көрсету қажет. 

Болжамдар мен күмəнді мəлімдемелерден, «шамамен», «мүмкін», 
«болжайды» жəне т. б. көріністерінен аулақ болу керек. 

8.1 тармақ. Оқиға түрі. 
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«Жазатайым оқиғаға əкеп соққан оқиғаның түрі» сыныптауышына 
сəйкес көрсетіледі» 

8.2 тармақ. Алынған зақымданулардың сипаты жəне зақымдануға 
ұшыраған орган, денсаулықтың зақымдануы туралы медициналық 
қорытынды. 

«Өндірістегі жазатайым оқиға нəтижесінде денсаулыққа келтірілген 
зақымданулардың сипаты жəне олардың ауырлық дəрежесі туралы 
медициналық қорытынды» негізінде толтырылады» 

8.3 тармақ. Зардап шегушінің алкогольдік немесе есірткілік масаң 
күйде болуы. 

«Иə» немесе «жоқ» түрінің жауабы, сондай-ақ медициналық куəлік 
негізінде мас болу дəрежесі. 

8.4 тармақ. Апаттың куəгерлері. 
Жазатайым оқиға куəгерлерінің тегі, аты, əкесінің аты, тұрақты 

тұрғылықты жері, үй телефоны (болған жағдайда) көрсетіледі. 
9 тармақ. Апаттың себептері. 
Себептерді тұжырымдау нақты жəне сауатты болуы керек. Апаттың 

бірнеше себептері болуы мүмкін, бірақ олардың бірі негізгі, сондықтан оны 
бірінші орынға қою керек. Себептерді анықтағаннан кейін қандай тармақтар 
(заңнамалық нормативтік құқықтық актілердің, жергілікті актілердің 
баптары) бұзылғанын көрсету қажет. 

10 тармақ. Еңбекті қорғау талаптарын бұзуға жол берген адамдар. 
Кінəлінің тегін, атын, əкесінің атын атай отырып, оның міндеттері 

қандай еңбекті қорғау туралы нормативтік-құқықтық актімен белгіленгенін 
жəне оның қандай тармақтарды бұзғанын көрсету қажет. 

Зардап шегушінің өрескел абайсыздық фактісі анықталған кезде 
комиссия қабылдаған шешімнің қысқаша негіздемесімен бірге оның 
(олардың) кінə дəрежесін пайызбен көрсету қажет. 

11 тармақ. Жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі іс-
шаралар, мерзімдері. 

Іс-шаралар нақты болуы жəне жазатайым оқиғаның себептерінен 
туындауы тиіс, сол реттілікпен баяндалады. Əрбір іс-шара бойынша іс-
шараның орындалу мерзімі көрсетілуге тиіс, мерзімнің орнына «дереу», 
«тұрақты» деп жазуға болмайды, сондай-ақ жауапты адамдарды көрсету 
қажет. 

Н-1 нысанындағы актінің астына жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссияның қолдары қойылады, содан кейін актіні жұмыс беруші 
бекітеді жəне тиісті түрде тіркеледі.  

Н-1 Нысаны  
ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ 

 
Бір данасы зардап шегушіге немесе оның 
сенімді тұлғаға 

Бекітемін 
___________________________ 
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(жұмыс берушінің немесе оның өкілінің қолы, тегі, аты-жөні) 
«__» _____________ 200__ г. 

Басып шығару 
N 001-09 АКТ 

ӨНДІРІСТЕГІ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА ТУРАЛЫ 
 

2019 жылғы 16 мамыр сағат 10.30-да 
1. Жазатайым оқиғаның күні мен уақыты ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
(жазатайым оқиға болған Күн, Ай, жыл жəне уақыт, жұмыстың басталуынан 

толық сағат саны) 
2. Зардап шегуші қызметкері болып табылатын ұйым (жұмыс беруші) 
 
  ООО «ХХХХ», г. Темиртау, ул. Мира 32;  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы))  
 

жеке меншік; қызмет көрсету 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(қызметтің негізгі түрінің ведомстволық жəне салалық тиесілілігі)  
 
    директоры Бранченко М. М 
________________________________________________________________ 

(жұмыс беруші - жеке тұлғаның тегі, аты-жөні) 
 
Құрылымдық бөлімшенің атауы ----------------------------------------- 
__________________________________________________________________ 
3. Қызметкерді жіберген ұйым _______________________________ 

(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, салалық тиесілілігі)) 
 
4. Жазатайым оқиғаға тергеу жүргізген адамдар: 
 
Петров Д. А. - қауіпсіздік қызметінің бастығы (комиссия басшысы); 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(тегі, аты-жөні, лауазымы жəне жұмыс орны) 
Белохвостикова Н. Н. - персонал қызметінің бастығы (комиссия басшысының 
орынбасары); 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ковалева О .Б. - кеңсе əкімшісі (Комиссия хатшысы) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Зардап шегуші туралы мəліметтер: 
Тегі, Аты, Əкесінің аты -   Шматко Тимофей Федорович 
Жынысы (еркек, əйел) -------------------------------------------------------------------- 

  29.04.1977 
туған күні -------------------------------------------------------------------------------- 

  қызметкер 
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Кəсіби Мəртебесі ----------------------------------------------------------------- 
 дизайнер 

Кəсібі (лауазымы) --------------------------------------------------------------------- 
орындау кезіндегі жұмыс өтілі   5 жыл 3 ай 
жазатайым оқиға орын алды------------------------------------------------------------ 

(толық жылдар мен айлар саны) 
 2 жыл 8 ай 

оның ішінде осы ұйымда ------------------------------------------------------- 
(толық жылдар мен айлар саны) 

 
6. Еңбекті қорғау бойынша нұсқама жүргізу жəне оқыту туралы мəліметтер 

25 Маусым 2017 ж. 
Кіріспе нұсқаулық ------------------------------------------------------------------------ 

(күні, айы, жылы) 
Жұмыс орнындағы Нұсқаулық: 

D) кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, нысаналы 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (қажеттісінің астын сызу)  
орындау кезінде жазатайым оқиға болған кəсіп немесе жұмыс түрі бойынша -
------------------------------------------------------------------- 
 2015 жылғы 25 Маусым, 2013 жылғы 17 желтоқсан, 2019 жылғы 15 
наурыз 

(күні, айы, жылы) 
 
Тағылымдама: с «__» _______________ 200_ г.»__» ______________200_ г. 
жүргізілген жоқ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(егер жүргізілмесе - көрсету) 
 
Кəсіп немесе жұмыс түрі бойынша еңбекті қорғау бойынша оқыту 
жұмыста: 
«15--» наурыздан бастап ----------- 2019ж. бойынша «--» ---------------------- 
200- г. 
___________________________________________________________ 

(егер жүргізілмесе - көрсету) 
Кəсіп немесе жұмыс түрі бойынша еңбекті қорғау бойынша білімдерін 
тексеру, 
орындаған жұмыста 
________________________________________________________________ 

(күні, айы, жылы) хаттаманың N) 
 

7. Жазатайым оқиға болған жердің (объектінің) қысқаша сипаттамасы  
Дизайнердің жұмыс орны, үстелдің жұмыс бетіне орнатылған көшіру 
машинасы 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(хаттамада қамтылған мəліметтерге сілтеме жасай отырып, қауіпті жəне (немесе) зиянды 
өндірістік факторларды көрсете отырып, оқиға орнының қысқаша сипаттамасы) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (жазатайым оқиға болған жерді қарап шығу нəтижесі) 

Пайдалану апатқа əкелген жабдық: 
 
МВ-2212 көшіру аппараты, 2008 жылы шыққан, Хюлит Паккард 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(атауы, типі, маркасы, Шығарылған жылы, дайындаушы ұйым) 
8. Жазатайым оқиғаның мəн-жайлары__________________________________ 
 
Еңбек шартына сəйкес дизайнер Шматко т. ф. орындады 
ксерокстағы көбейту жұмыстары. Корпустан бөлініп, маманның қолына 
түскен ксерокс бөлігінің сынуы нəтижесінде 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(жазатайым оқиғаның алдындағы мəн-жайлардың қысқаша мазмұны, зардап шеккен 
адамның жəне жазатайым оқиғаға байланысты басқа да адамдардың оқиғалары мен іс-
əрекеттерінің сипаттамасы жəне тергеп-тексеру барысында белгіленген басқа да 
мəліметтер) 

 өндірістегі қайғылы оқиға 
8.1. Оқиға түрі --------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________ 
8.2. Алынған зақымданулардың сипаты жəне зақымдануға ұшыраған орган, 
денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлығы туралы медициналық қорытынды 
денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлығы туралы медициналық қорытынды:  
өкпе, 2019 жылғы 16 мамырда Теміртау қаласының қалалық жедел жəрдем 
ауруханасының Денсаулық сақтау мекемесі берген N 12 медициналық 
қорытындыға сəйкес 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.3. Жəбірленушінің алкоголь немесе есірткі күйінде болуы    
    
      жоқ 
мас болу -------------------------------------------------------------------------------------- 
(жоқ, иə-белгіленген тəртіппен жүргізілген куəландыру нəтижелері бойынша 
қорытындыға сəйкес мас болу жағдайы мен дəрежесін көрсету) 
 

              Бас редактор Мякишева Светлана 
8.4. Қайғылы оқиғаның куəгерлері ----------------------------------------------------- 
Петровна, Теміртау қ., Космонавтов к-сі, 80 үй, 4 пəтер, 
 
тел.: 95-26-26, дизайнер Жариков Александр Сергеевич, Теміртау қ., 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Достастық көшесі, 3 үй, 66 пəтер 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(тегі, аты-жөні, тұрақты тұрғылықты жері, Үй телефоны) 
      Жазатайым оқиғаның себебі 

9. Апаттың себептері ---------------------------------------------------------- 
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көшіру аппаратын дұрыс пайдаланбау жəне көбейту техникасын пайдалану 
қағидаларын сақтамау 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілердің, жергілікті нормативтік 
актілердің бұзылған талаптарына сілтеме жасай отырып, жазатайым оқиғаның негізгі 
жəне ілеспе себептерін көрсету) 
10. Еңбекті қорғау талаптарын бұзуға жол берген адамдар: 
Шматко т. ф., дизайнер, 2017 жылғы 15 маусымдағы еңбек шарты. N 123-ОК 
(60%) талаптары көрсетілген 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(тегі, аты-жөні, лауазымы (кəсібі))  
 
Ресей Федерациясының Еңбек кодексінің 192-бабы 1-тармағының 1-бөлігіне 
сəйкес жауапкершілік. Осы актінің 9-тармағында көрсетілген жазатайым 
оқиғаның себептері болып табылатын бұзушылықтар үшін олардың 
жауапкершілігін көздейтін ережелерді сақтамау; Ресей Федерациясының 
Еңбек кодексінің 192-бабының 1-тармағының 1-бөлігіне сəйкес 
жəбірленушінің өрескел абайсыздығы фактісі анықталған кезде.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Жауапты-Мякишева С. П., бас редактор  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық жəне жергілікті актілерді 
пайдалану, көшіру техникасын, көбейту техникасын пайдалану кезінде 
еңбекті қорғау қағидалары бойынша нұсқаманың жеткіліксіздігі (40%). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------    

(оның кінəсінің дəрежесін пайызбен көрсету) 
 
Осы тұлғалар қызметкерлері болып табылатын ұйым (жұмыс беруші)  
«Мотив» жақ Теміртау қаласы, Байсейітов көшесі, 62 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(атауы, мекен-жайы) 
11. Жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі іс-шаралар, мерзімдері  
 
1. Барлық қызметкерлерді жазатайым оқиғаның мəн-жайларымен жəне 
себептерімен 2019 жылғы 25 шілдеге дейін таныстыру. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Көбейту техникасын пайдалану ережелері бойынша мақсатты нұсқаулық 
жүргізу. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. 20.06.2019 ж.жағдай бойынша көбейткіш техникамен жұмыс істеу кезінде 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың сақталуына бақылауды күшейту. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Н.е.Баранкина нұсқама өткізуге жауапты болып тағайындалсын. 
2017 жылғы 20 қазандағы N 2 бұйрыққа сəйкес Жауапты 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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бақылау N 14 бұйрыққа сəйкес Н.Н. Белохвостикова тағайындалсын 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017 жылғы 20 желтоқсандағы 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Жазатайым оқиғаға тергеу жүргізген адамдардың қолдары 
Петров Д.      Петров 
комиссия басшысы --------------- ----------------------------------------------------- 
 (тегі, аты-жөні) 
Н.Н.Белохвостикова     Белохвостикова 
комиссия басшысының орынбасары --------------- ------------------------------------ 
(тегі, аты-жөні) 
Ковалева О. Б.    Ковалева 
комиссия хатшысы --------------- ---------------------------------------------------------- 
(тегі, аты-жөні) 
 

Практикалық жұмысқа арналған бақылау сұрақтары 
 
1. Өндірістегі жазатайым оқиға туралы Н-1 нысанындағы актіде не 

жазылатынын атап көрсетіңіз. 
2. Өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіні қалай рəсімдеуге болады? 
3. Қандай жағдайда актіде экономикалық қызметтің негізгі түрі ғана 

көрсетіледі? 
4. Актіде, егер ол бір жылдан аз болса, жұмыс өтілі көрсетіле ме? 
 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Еңбекті қорғау ұғымы. 
2. Лауазымды адамдардың еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық жəне 

өзге де нормативтік актілерді бұзғаны үшін жауаптылығы, қызметкерлердің 
еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауаптылығы. 

3. Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің мақсаты, құрылымы жəне 
мазмұны. 

4. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты жоспарлау. 
5. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері.  
6. Еңбек шарты (келісімшарт). 
7. Негізгі қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі. 
8. Өндірістегі жазатайым оқиға туралы Н-1 нысаны бойынша актіні 

ресімдеу тəртібі. 
9. Жазатайым оқиға, жарақаттану, өндірістегі жарақат туралы түсінік. 
10. Жазатайым оқиғаларды тергеудің мақсаты мен əдістері. 
11. Кəсіби ауру дегеніміз не? Ауруды талдау. 
12. Цехтағы метеорологиялық жағдайларды қандай параметрлер 

сипаттайды? 
13. Дірілдің адам ағзасына əсері жəне қорғау əдістері. 
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14. Қара металлургиядағы сəулелер мен электромагниттік 
өрістердің көздері жəне қорғау əдістері. 

15. Жарықтандырудың негізгі түсінігі мен түрлері, 
жарықтандырудың денсаулыққа əсері.  

16. ТБ бойынша ұйымдастыру іс-шаралары нені қамтиды? 
17. Жеке қорғаныс құралы дегеніміз не жəне оларға не жатады? 
18. Ұжымдық қорғаудың ортасы дегеніміз не жəне оларға не 

жатады? 
19. Өндірістік жарақаттар зақымдану сипатына қарай қалай 

жіктеледі? 
20. Өндірістік жабдықтар мен технологиялық процестер 

қауіпсіздігінің жалпы талаптары.  
21. Электр қондырғыларын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру 

жөніндегі талаптар. 
22. Электр жарақаттары жəне оның түрлері. 
23. Электр тоғынан зардап шеккендерге алғашқы медициналық 

көмек көрсетуді ұйымдастыру. 
24. Жасанды тыныс алу жəне жүрек массажы қалай жасалады? 
25. Қан кетуді қалай тоқтатуға болады? 
26. Өрт қауіпсіздігінің негізгі ұғымдары, жану жəне жану түрлері. 
27. Өрттің алдын алу шаралары. 
28. Технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігі. 
29. Табиғатты қорғау ұғымы. 
30. Қоршаған орта жəне табиғатты қорғау мəселелері. 

 
Қысқаша қорытынды 
 
«Технологиялық жабдықтарды прокаттау, жөндеу, баптау жəне қызмет 

көрсетудің технологиялық процестерін қауіпсіз жүргізу» бөлімінде еңбекті қорғау 
мəселелері, еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастырудың құқықтық негізі 
болып табылатын нормативтік-құқықтық құжаттар қаралды. 

Өндірістік жарақаттану мен кəсіптік аурулардың себептері, прокат 
өндірісіндегі кəсіптік аурулардың алдын алу шаралары, жазатайым оқиғаларды 
тергеудің дəйектілігі мен ережелері қарастырылады. 

Прокат өндірісіндегі қауіпсіздік ережелері ұсынылған: прокат орнақтарына 
қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы, Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, 
жылуды зерттеуден қорғау əдістері. Зиянды жəне өндірістік факторлардан 
ұжымдық жəне жеке қорғану мəселелері, жазатайым оқиғалар кезінде дəрігерге 
дейінгі алғашқы медициналық көмек тəсілдері қаралды. 

Қоршаған ортаны қорғау жəне экология мəселелері сипатталған. 
Осы бөлімнің материалын игеру үшін өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, 

ұсынылған əдебиеттер тізімі берілген. 
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2 АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ 
ЖАЛҒА БЕРІЛЕТІН ӨНДІРІС 

 
Кіріспе 
 
Бұл бөлімде прокат өндірісін автоматтандырылған басқару үшін 

ақпаратты дайындауда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдалану үшін қажетті білім, білік жəне дағдылар сипатталған. 

Бөлімді зерделеу нəтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 
Ақпараттық технологиялар түрлері; ақпараттандыру негіздері; 
автоматтандыру теориясының негіздері, автоматтандырудың техникалық 
құралдарының сипаттамалары мен белгіленуі; типтік динамикалық 
буындардың, Автоматты реттегіштердің белгіленуі мен құрылысы; 
автоматтандыру жүйелері тұрақтылығының шарттары мен өлшемдері; 
автоматтандыру жүйелерін реттеу сапасын бағалау жəне арттыру əдістері.  

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар ақпаратты іздеуді жəне 
ақпараттық технологиялардың негізгі мүмкіндіктерін меңгеруді; 
автоматтандырудың функционалдық жəне құрылымдық схемаларын оқуды; 
қызмет көрсетілетін учаскеде автоматты реттеу жүйелерін қолдануды 
үйренеді. 
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Тақырып 2.1 Ақпараттық технологиялар 
 
2.1.1 ақпараттық технология түсінігі  
 

Ақпарат мұнай, газ, Пайдалы қазбалар жəне т.б. сияқты ресурстардың 
дəстүрлі материалдық түрлерімен қатар қоғамның ең құнды ресурстарының 
бірі болып табылады, яғни оны қайта өңдеу процесі материалдық 
ресурстарды қайта өңдеу процестеріне ұқсас технология ретінде қабылдануы 
мүмкін. Содан кейін келесі анықтама дұрыс [21]. 

Ақпараттық технология (ат) – объектінің, процестің немесе 
құбылыстың (ақпараттық өнімнің) жай-күйі туралы жаңа сападағы ақпаратты 
алу үшін деректерді (бастапқы ақпаратты) жинау, өңдеу жəне беру 
құралдары мен əдістерінің жиынтығы. 

Ақпараттық технологияның мақсаты-адамның оны талдауы жəне оның 
негізінде кез-келген əрекетті орындау туралы шешім қабылдау үшін ақпарат 
шығару. 

Деректерді өңдеудің əдістері мен құралдарын практикалық қолдану 
əртүрлі болуы мүмкін, сондықтан ғаламдық негізгі жəне нақты ақпараттық 
технологияларды бөліп көрсеткен жөн. 

Жаһандық ақпараттық технология қоғамның ақпараттық 
ресурстарын қалыптастыратын жəне пайдалануға мүмкіндік беретін 
модельдерді, əдістер мен құралдарды қамтиды. 

Базалық ақпараттық технология белгілі бір қолдану саласына 
арналған (Өндіріс, ғылыми зерттеулер, оқыту жəне т.б.). 

Нақты ақпараттық технологиялар пайдаланушылардың 
функционалдық міндеттерін шешу кезінде деректерді өңдеуді іске асырады 
(мысалы, есепке алу, Жоспарлау, талдау міндеттері). 

Барлық технологиялар сияқты, ақпараттық технологиялар да үнемі 
дамып, жетілдіріліп отырады. Бұған жаңа техникалық құралдардың пайда 
болуы, жаңа тұжырымдамалардың дамуы, деректерді ұйымдастыру əдістері, 
оларды беру, сақтау жəне өңдеу, пайдаланушылардың ақпараттық-есептеу 
жүйелерінің техникалық жəне басқа компоненттерімен өзара əрекеттесу 
формалары ықпал етеді. 

Ақпаратты өндірудің техникалық құралдары-бұл процесті 
аппараттық, бағдарламалық жəне математикалық қамтамасыз ету. Біз осы 
құралдардан бағдарламалық өнімдерді бөлек бөліп, оларды құрал деп 
атаймыз, ал нақтырақ болу үшін оны ақпараттық технологияның 
бағдарламалық құралы деп атауға болады.  

Ақпараттық технологияның құралдары-белгілі бір компьютер түріне 
арналған бір немесе бірнеше өзара байланысты бағдарламалық өнімдер, 
олардың технологиясы пайдаланушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік 
береді. 

Құрал ретінде дербес компьютерге арналған бағдарламалық өнімдердің 
келесі кең таралған түрлерін пайдалануға болады: мəтіндік процессор 
(редактор), жұмыс үстелі баспа жүйелері, электрондық кестелер, дерекқорды 
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басқару жүйелері, электрондық дəптерлер, электрондық күнтізбелер 
функционалдық мақсаттағы ақпараттық жүйелер (қаржылық, бухгалтерлік, 
маркетинг үшін жəне т. б.), сараптамалық жүйелер жəне т. б. 

Ақпараттық технологиялар оның негізгі ортасы болып табылатын 
ақпараттық жүйелермен тығыз байланысты. Бір қарағанда, ақпараттық 
технология мен жүйенің анықтамалары бір-біріне өте ұқсас болып 
көрінуі мүмкін. 

Ақпараттық технология-бұл компьютерлерде сақталатын 
мəліметтерге қатысты операцияларды, əрекеттерді, күрделіліктің əртүрлі 
кезеңдерінің нақты реттелетін ережелерінен тұратын процесс. 
Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты-бастапқы ақпаратты өңдеудің 
мақсатты əрекеттері нəтижесінде пайдаланушыға қажетті ақпаратты алу. 

Ақпараттық жүйе-бұл ақпаратты өңдеудің адам-компьютерлік 
жүйесі. Ақпараттық жүйе құрамдас элементтері компьютерлер, 
Компьютерлік желілер, бағдарламалық өнімдер, деректер базасы, 
адамдар, əртүрлі техникалық жəне бағдарламалық құралдар, байланыстар 
жəне т. б. болып табылатын орта болып табылады. Ақпараттық жүйенің 
негізгі мақсаты-ақпаратты сақтау мен беруді ұйымдастыру. 

Ақпараттық жүйенің функцияларын іске асыру оған бағытталған 
ақпараттық технологияны білместен мүмкін емес, ақпараттық технология 
ақпараттық жүйенің шеңберінен тыс болуы мүмкін. 

Мысалы, ақпараттық жүйе болып табылмайтын Microsoft Word 
мəтіндік процессоры ортасында жұмыс істеудің ақпараттық 
технологиясы. 

Осылайша, ақпараттық технология-бұл ақпараттық қоғамдағы 
ақпаратты түрлендіру процестері туралы қазіргі заманғы идеяны 
көрсететін анағұрлым сыйымды тұжырымдама. Екі ақпараттық 
технологияның шебер үйлесімінде – басқару жəне компьютер-ақпараттық 
жүйенің сəтті жұмысының кепілі. 

Қорыта келе жоғарыда аталғанның барлығы, қосамыз бірнеше тар 
анықтау ақпараттық жүйелер мен технологиялар жүзеге асырылған 
компьютерлік техника құралдарымен. 

Ақпараттық технология-бұл компьютерде ақпаратты өңдеу 
бойынша қызметкерлердің нақты анықталған мақсатты əрекеттерінің 
жиынтығы. 

Ақпараттық жүйе-компьютерлік ақпараттық технологияны 
қолдана отырып, шешім қабылдауға жəне ақпараттық өнімдер шығаруға 
арналған адам-компьютерлік жүйе. 

Ақпараттық технология қоғамның ақпараттық ресурстарын 
пайдалану процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Қазіргі 
уақытта ол бірнеше эволюциялық кезеңдерден өтті, олардың ауысуы 
негізінен ғылыми-техникалық прогрестің дамуымен, ақпаратты өңдеудің 
жаңа техникалық құралдарының пайда болуымен анықталды. Қазіргі 
қоғамда ақпаратты өңдеу технологиясының негізгі техникалық құралы 
жеке компьютер болып табылады. Дербес компьютерді ақпараттық 
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салаға енгізу жəне телекоммуникациялық байланыс құралдарын қолдану 
ақпараттық технологияның дамуының жаңа кезеңін жəне соның 
салдарынан синонимдердің бірін қосу арқылы оның атауының өзгеруін 
анықтады: «жаңа», «компьютерлік» немесе «заманауи» [21]. 

 
2.1.2 ақпараттық технологиялардың түрлері 
 
1) ақпараттық жүйелерді жіктеу 
Қазіргі уақытта ат классификациясы келесі белгілер бойынша жүзеге 

асырылады: 
1) Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерде (ААЖ) іске асыру 

тəсілі),  
2) басқарма міндеттерінің қамтылу дəрежесі, 
3) іске асырылатын технологиялық операциялардың сыныптарына 

сəйкес жүзеге асырылады, 
4) пайдаланушы интерфейсі түрі, 
5) ЭЕМ желісін пайдалану нұсқалары, 
6) Қызмет көрсетілетін пəндік сала жəне т. б. 
1. Іске асыру əдісіне сəйкес it дəстүрлі жəне заманауи it болып бөлінеді. 

Дəстүрлі it компьютерлерді жаппай пайдалану кезеңіне дейін деректерді 
орталықтандырылған өңдеу жағдайында болды. Олар негізінен 
пайдаланушының еңбек сыйымдылығын төмендетуге бағытталған (мысалы, 
инженерлік жəне ғылыми есептеулер, кəсіпорындарда тұрақты есеп беруді 
қалыптастыру жəне т.б.). Жаңа (қазіргі заманғы) ат, ең алдымен, нақты уақыт 
режимінде басқару процесін ақпараттық қамтамасыз етумен байланысты. 

2. Басқарманың міндеттерін ақпараттық технологиялармен қамту 
дəрежесі бойынша: деректерді электрондық өңдеу, басқару функцияларын 
автоматтандыру, шешім қабылдауды қолдау, электрондық кеңсе, 
сараптамалық қолдау. 

Бірінші жағдайда, деректерді электронды өңдеу Жергілікті 
математикалық жəне экономикалық есептерді шешуде басқару процестерінің 
əдіснамасы мен ұйымдастырылуын қайта қарастырмай, компьютерді қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. 

Екінші жағдайда, басқару қызметін автоматтандыру кезінде есептеу 
құралдары функционалды мəселелерді жан-жақты шешу, тұрақты есеп беру 
жəне басқару шешімдерін дайындау үшін ақпараттық-анықтамалық режимде 
жұмыс істеу үшін қолданылады. Осы топқа экономикалық-математикалық 
əдістер мен модельдерді, аналитикалық жұмыстар мен болжамдарды 
қалыптастыруға, бизнес-жоспарлар жасауға, өндірістік-шаруашылық 
қызметтің процестері мен құбылыстары бойынша негізделген бағалау мен 
қорытындылар жасауға арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттерін 
(АҰҚ) кеңінен пайдалануды көздейтін шешімдер қабылдауды қолдауға ат 
жатады. 

Бұл топқа қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын электронды кеңсе 
жəне шешім қабылдауға сараптамалық қолдау деп аталатын ат кіреді. АТ-
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ның осы екі нұсқасы мамандар мен басшылардың жұмысын 
автоматтандырудың жаңа тəсілдері саласындағы жетістіктерді пайдалануға, 
олар үшін кəсіби функцияларды орындауға неғұрлым қолайлы жағдайлар 
жасауға, белгілі бір жұмыс орны мен тұтастай кеңсе жағдайында іске 
асырылатын басқару рəсімдерінің автоматтандырылған жиынтығы есебінен 
сапалы жəне заманауи ақпараттық қызмет көрсетуге бағытталған. 

Электрондық кеңсе пəндік саланың міндеттерін кешенді жүзеге 
асыруды қамтамасыз ететін біріктірілген АҰП болуын қарастырады. Қазіргі 
уақытта электронды кеңселер кеңінен таралуда, олардың қызметкерлері мен 
жабдықтары əртүрлі бөлмелерде болуы мүмкін. Қонақ үйде, көлікте, үйде 
нақты кəсіпорынның немесе мекеменің құжаттарымен, материалдарымен 
жəне деректер базасымен (ДБ) жұмыс істеу қажеттілігі ЭЕМ-нің тиісті 
желілеріне енгізілген электрондық кеңселердің пайда болуына əкелді. 

Ат сараптамалық қолдау шешімдер қабылдау, мамандар-
талдаушылардың жұмысын автоматтандыру негізін құрайды. Бұл 
қызметкерлер дамып келе жатқан жағдайларды зерттеу үшін аналитикалық 
əдістер мен модельдерден басқа, жағдайларды бағалауда жинақталған 
тəжірибені, яғни белгілі бір пəн саласындағы білім базасын құрайтын 
ақпаратты пайдалануға мəжбүр. 

3. Іске асырылатын технологиялық операциялар класы бойынша ат: 
мəтіндік жəне кестелік процессорлармен, графикалық объектілермен, ДБ 
басқару жүйелерімен, гипермəтіндік жəне мультимедиялық жүйелермен 
жұмыс істеуге бөлінеді.  

Бейнені қалыптастыру технологиясы компьютерлік графика деп 
аталды.  

Компьютерлік графика-бұл объектілердің модельдерін жəне олардың 
суреттерін компьютерлердің көмегімен жасау, сақтау жəне өңдеу. Бұл 
технология əртүрлі конструкцияларды (машина жасау, авиациялық техника, 
автомобиль жасау, Құрылыс техникасы жəне т.б.) модельдеу, экономикалық 
талдау саласына еніп, жарнамалық қызметке еніп, бос уақытты қызықты 
етеді. Сандық процессордың көмегімен пайда болатын жəне өңделетін 
кескіндер демо жəне анимациялық болуы мүмкін. Демонстрациялық 
суреттерге, əдетте, коммерциялық (іскерлік) жəне иллюстрациялық графика 
жатады. Екінші топқа – анимациялық графика – Инженерлік жəне ғылыми 
графика, сонымен қатар жарнамамен, өнермен, ойындармен байланысты 
графика, экранда жалғыз суреттер ғана емес, сонымен қатар фильм түріндегі 
кадрлар тізбегі (интерактивті нұсқа) көрсетіледі. Интерактивті графика 
қазіргі заманғы ат арасында ең прогрессивті бағыттардың бірі болып 
табылады. Бұл бағыт жаңа графикалық станциялардың пайда болуы 
саласында жəне сапасы жағынан бейнефильм кадрларымен салыстырылатын 
нақты көлемді қозғалатын кескіндерді жасауға мүмкіндік беретін 
мамандандырылған бағдарламалық құралдар саласында қарқынды дамуды 
бастан кешуде. 
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Классикалық тұрғыдан алғанда, дерекқорды басқару жүйесі (ДҚБЖ) - 
бұл мəліметтер базасын құруға жəне сақтауға мүмкіндік беретін 
бағдарламалар жиынтығы [21]. 

Əдетте кез-келген мəтін бір бағытта оқылатын ұзын таңбалар елі 
ретінде ұсынылады.  

Гипермəтіндік технология-мəтінді иерархиялық құрылым түрінде 
ұйымдастыру. Мəтін материалы фрагменттерге бөлінеді. Компьютер 
экранында көрінетін əр фрагмент, басқа фрагменттермен көптеген 
байланыстармен толықтырылған, зерттелетін объект туралы ақпаратты 
нақтылауға жəне таңдалған байланыс арқылы бір немесе бірнеше бағытта 
қозғалуға мүмкіндік береді. 

Мультимедиа-технология - компьютермен мəтіндік, графикалық, 
аудио жəне бейнеақпарат алмасуды бағдарламалық-техникалық 
ұйымдастыру. 

4. Пайдаланушы интерфейсінің түрі бойынша АТ-ны 
пайдаланушының ақпараттық жəне есептеу ресурстарына қол жеткізу 
мүмкіндіктері тұрғысынан қарастыруға болады. Сонымен, пакеттік ат 
пайдаланушының ақпаратты өңдеуге əсер ету мүмкіндігін жояды, ал ол 
автоматты режимде жүзеге асырылады. Пакеттік ат-дан айырмашылығы, 
пайдаланушыға функционалды мəселелерді шешуге жəне шешім қабылдауға 
қажетті барлық ақпаратты ала отырып, жүйеде сақталған ақпараттық 
ресурстармен нақты уақыт режимінде өзара əрекеттесудің шексіз мүмкіндігін 
ұсынады.  

Желілік ат интерфейсі пайдаланушыға дамыған байланыс 
құралдарының арқасында аумақтық бөлінген ақпараттық жəне есептеу 
ресурстарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта əртүрлі ат түрлерін интеграцияланған деп аталатын 
бірыңғай компьютерлік-технологиялық кешенге біріктіру үрдісі байқалады. 
Онда басқару қызметін автоматтандырудың өте кең технологиялық 
мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен қатар АТ-ның əртүрлі желілік 
нұсқаларын құрудың негізі болып табылатын байланыс құралдары ерекше 
орын алады: жергілікті, көп деңгейлі, таратылған жəне ғаламдық ақпараттық-
есептеу желілері. 

5. Қызмет көрсетілетін пəндік салалар бойынша ат əртүрлі болып 
бөлінеді. Мысалы, тек экономикада олар бухгалтерлік есеп, банк, салық жəне 
сақтандыру қызметі жəне т. б.  

Кəсіпорынның басқару жүйесінде қолданылатын ақпараттық 
технологиялардың типтік қосымшаларын қарастырыңыз: 

Бухгалтерлік есеп-бұл ақпараттық технологияларды қолданудың 
классикалық саласы жəне қазіргі кездегі ең көп орындалатын міндет. 
Біріншіден, бухгалтердің қателігі өте қымбатқа түсуі мүмкін, сондықтан 
бухгалтерияны автоматтандыру мүмкіндіктерін пайдаланудың пайдасы 
айқын. Екіншіден, бухгалтерлік есепті автоматтандыру жүйелерін əзірлеу 
техникалық тұрғыдан күрделі проблема тудырмауы үшін бухгалтерлік есепті 
рəсімдеу өте оңай [24]. 
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Қаржы ағындарын басқару. Қаржылық ағындарды басқаруда 
ақпараттық технологияларды енгізу сонымен қатар кəсіпорынның осы 
басқару саласының қателіктерге деген сынына байланысты. 

Қойманы,ассортиментті, сатып алуды басқару. Сіз тауарлардың 
қозғалысын талдау процесін автоматтандыруға болады. 

Өндіріс процесін басқару өте қиын міндет. Мұндағы негізгі 
механизмдер өндіріс процесін жоспарлау жəне оңтайлы басқару болып 
табылады. 

Бұл мəселені автоматтандырылған шешу дұрыс жоспарлауға, 
шығындарды ескеруге, өндірістің техникалық дайындығын жүргізуге, 
өндірістік бағдарлама мен технологияға сəйкес өндіріс процесін жедел 
басқаруға мүмкіндік береді. 

Əлбетте, өндіріс неғұрлым үлкен болса, бизнес-процестердің саны 
пайда табуға қатысады, яғни ақпараттық жүйелерді пайдалану өте маңызды. 

Маркетингті басқару бəсекелес фирмалар, олардың өнімдері жəне баға 
саясаты туралы деректерді жинау мен талдауды, сондай-ақ оңтайлы баға 
деңгейін анықтау, пайданы болжау жəне жарнамалық науқандарды 
жоспарлау үшін сыртқы орта параметрлерін модельдеуді қамтиды. Осы 
мəселелердің көпшілігін шешу маркетингтік менеджменттің тиімділігін 
едəуір арттыратын ақпараттық жүйе түрінде ресімделіп, ұсынылуы мүмкін. 

Құжат айналымы кез-келген кəсіпорын қызметінің өте маңызды 
процесі болып табылады. Жақсы жұмыс істейтін бухгалтерлік есеп жүйесі 
кəсіпорында болып жатқан нақты өндірістік қызметті көрсетеді жəне 
менеджерлерге оған əсер етуге мүмкіндік береді. Сондықтан құжат 
айналымын автоматтандыру басқару тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Кəсіпорынды жедел басқару. Кəсіпорынды жедел басқару мəселелерін 
шешетін ақпараттық технология кəсіпорын туралы барлық мүмкін ақпарат 
жазылған мəліметтер базасы негізінде құрылады. Жедел басқарудың 
ақпараттық жүйесі белгілі бір кəсіпорында орын алатын бизнес-процестерді 
автоматтандырудың көптеген бағдарламалық шешімдерін қамтиды. 

2) деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясы 
Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясы қажетті кіріс 

деректері бар жəне алгоритмдер мен оларды өңдеудің басқа да стандартты 
процедуралары белгілі жақсы құрылымдалған есептерді шешуге арналған.  

Бұл технология басқарушылық еңбектің күнделікті қайталанатын 
кейбір операцияларын автоматтандыру мақсатында біліктілігі төмен 
қызметкерлердің орындаушылық қызметі деңгейінде қолданылады. 
Сондықтан, осы деңгейде ақпараттық технологиялар мен жүйелерді енгізу 
персоналдың өнімділігін едəуір арттырады, оны күнделікті операциялардан 
босатады, тіпті жұмысшылар санын азайту қажеттілігіне əкелуі мүмкін. 

Операциялық қызмет деңгейінде келесі міндеттер шешіледі: 
1) фирма жүргізетін операциялар туралы деректерді өңдеу; 
2) фирмадағы істердің жай-күйі туралы мерзімді бақылау есептерін 

жасау; 
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3) барлық мүмкін болатын ағымдағы сұрауларға жауап алу жəне 
оларды қағаз құжаттар немесе есептер түрінде ресімдеу. 

Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясының негізгі 
компоненттері жəне олардың сипаттамалары 2.1-суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 2.1-деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясының негізгі 

компоненттері 
 
Деректерді жинау. Компания өнім немесе қызмет шығаратындықтан, 

оның əр əрекеті тиісті деректер жазбаларымен бірге жүреді. Əдетте 
фирманың сыртқы ортаға əсер ететін іс-əрекеттері, əсіресе фирма өндіретін 
операциялар ретінде ерекшеленеді [21]. 

Деректерді өңдеу. Компанияның қызметін көрсететін кіріс 
мəліметтерінен ақпарат жасау үшін келесі типтік операциялар қолданылады: 
жіктеу немесе топтау. Бастапқы деректер əдетте бір немесе бірнеше таңбадан 
тұратын код түрінде болады. Нысандардың белгілі бір белгілерін білдіретін 
бұл кодтар жазбаларды анықтау жəне топтау үшін қолданылады. 

Деректерді сақтау. Операциялық деңгейдегі көптеген деректерді 
кейінірек пайдалану үшін осы жерде немесе басқа деңгейде сақтау керек. 
Оларды сақтау үшін Мəліметтер базасы жасалады. 

Есептер (құжаттар) жасау. Деректерді өңдеудің ақпараттық 
технологиясында компанияның басшылығы мен қызметкерлері үшін, сондай-
ақ сыртқы серіктестер үшін құжаттар жасау қажет. Бұл жағдайда құжаттар 
сұраныс бойынша да, компания жүргізген операцияға байланысты да, əр 
айдың, тоқсанның немесе жылдың соңында мерзімді түрде жасалуы мүмкін. 

3) басқарудың ақпараттық технологиясы 
Басқарудың ақпараттық технологиясының мақсаты-шешім 

қабылдаумен айналысатын компанияның барлық қызметкерлерінің 
ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Бұл кез-келген басқару 
деңгейінде пайдалы болуы мүмкін. 

Басқарушылық бақылау деңгейінде шешімдер қабылдау үшін ақпарат 
деректердің өзгеру тенденциялары, ауытқулардың себептері жəне мүмкін 
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болатын шешімдер көрінетін етіп біріктірілген түрде ұсынылуы керек. Бұл 
кезеңде деректерді өңдеудің келесі міндеттері шешіледі: 

1) басқару объектісінің жоспарланған жай-күйін бағалау; 
2) жоспарланған жай-күйден ауытқуларды бағалау; 
3) ауытқу себептерін анықтау; 
4) ықтимал шешімдер мен іс-əрекеттерді талдау. 
Бұл технология басқарудың ақпараттық жүйесінің ортасында жұмыс 

істеуге бағытталған жəне деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясын 
қолдана отырып шешілетін тапсырмалармен салыстырғанда шешілетін 
мəселелердің нашар құрылымында қолданылады. 

Басқарудың ақпараттық жүйесі əртүрлі функционалды ішкі жүйелер 
(бөлімшелер) немесе компанияны басқару деңгейлері қызметкерлерінің ұқсас 
ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өте қолайлы. Олар 
жеткізетін ақпарат компанияның өткені, бүгіні жəне болашағы туралы 
ақпаратты қамтиды. Бұл ақпарат тұрақты немесе арнайы басқару есептері 
түрінде болады. 

Тұрақты есептер оларды құру уақытын анықтайтын белгіленген 
кестеге сəйкес жасалады, мысалы, компанияның сатылымына айлық талдау. 

Арнайы есептер менеджерлердің өтініші бойынша немесе компанияда 
жоспарланбаған нəрсе болған кезде жасалады. 

Есептердің осы жəне басқа түрлері жиынтық, салыстырмалы жəне 
төтенше есептер түрінде болуы мүмкін [21]. 

Жиынтық есептерде деректер жеке топтарға біріктіріліп, сұрыпталады 
жəне жеке өрістер бойынша аралық жəне соңғы нəтижелер түрінде 
ұсынылады. 

Салыстырмалы есептер əртүрлі көздерден алынған немесе əртүрлі 
белгілер бойынша жіктелген жəне салыстыру мақсатында пайдаланылатын 
деректерді қамтиды. 

Төтенше есептер айрықша (төтенше) сипаттағы деректерді қамтиды. 
Басқаруды қолдау үшін есептерді пайдалану ауытқуды басқару деп 

аталатын əрекетті жүзеге асыруда əсіресе тиімді. 
Ауытқу басқармасы менеджер алған деректердің негізгі мазмұны 

компанияның экономикалық қызмет жағдайының кейбір белгіленген 
стандарттардан ауытқуы болуы керек деп болжайды (мысалы, оның 
жоспарланған күйінен).  

Ақпараттық басқару технологиясының негізгі компоненттері 2.2 
суретте көрсетілген. 

Кіріс ақпараты операциялық деңгейдегі жүйелерден келеді. Шығыс 
Ақпарат шешім қабылдау үшін ыңғайлы түрде басқару есептері түрінде 
қалыптасады. 

 



90

 

 
 

2.2-сурет-Ақпараттық басқару технологиясының негізгі компоненттері 
 
Деректер базасының мазмұны тиісті бағдарламалық қамтамасыз етудің 

көмегімен ұйымда шешім қабылдауға қатысатын мамандарға келіп түсетін 
мерзімді жəне арнайы есептерге айналады. Көрсетілген ақпаратты алу үшін 
пайдаланылатын деректер базасы екі элементтен тұруы тиіс: 

 фирма жүргізетін операцияларды бағалау негізінде жинақталған 
деректер; 

 басқару объектісінің (фирма бөлімшесінің) жоспарланған жай-
күйін анықтайтын жоспарлар, стандарттар, бюджеттер жəне басқа да 
нормативтік құжаттар [21]. 

 
4) кеңсе қызметін автоматтандыру 
 
Кеңсені автоматтандыру персоналдың қолданыстағы дəстүрлі 

байланыс жүйесін (оның жиналыстарымен, телефон қоңырауларымен жəне 
бұйрықтарымен) алмастыруға емес, тек оны толықтыруға арналған. Бұл 
жүйелерді бөлісу басқару жұмысын ұтымды автоматтандыруды жəне 
менеджерлерді ақпаратпен жақсы қамтамасыз етуді қамтамасыз етеді. 

Автоматтандырылған кеңсенің ақпараттық технологиясы-ақпарат 
берудің жəне онымен жұмыс істеудің басқа да заманауи құралдарының 
компьютерлік желілері негізінде ұйым ішінде де, сыртқы ортада да байланыс 
процестерін ұйымдастыру жəне қолдау. 

Кеңсені автоматтандыруды компьютерлік емес құралдар толықтырады: 
аудио жəне бейнеконференциялар, факсимильді байланыс, ксерокс жəне 
кеңсе техникасының басқа құралдары. 

5) шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясы 
Шешімдерді қолдау жүйелері жəне оларға сəйкес ақпараттық 

технологиялар негізінен американдық ғалымдардың күшімен 70-жылдардың 
аяғы мен 80 – жылдардың басында пайда болды, бұл дербес 
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компьютерлердің, қолданбалы бағдарламалардың стандартты пакеттерінің 
кеңінен таралуына, сондай-ақ жасанды интеллект жүйелерін құрудағы 
жетістіктерге ықпал етті. 

Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының басты 
ерекшелігі-адам мен компьютердің өзара əрекеттесуін ұйымдастырудың 
сапалы жаңа əдісі. Осы технологияның негізгі мақсаты болып табылатын 
шешімді əзірлеу итерациялық процестің нəтижесінде пайда болады: 

 есептеуіш буын жəне басқару объектісі рөліндегі шешімдерді 
қабылдауды қолдау жүйесі (СБӨЖ) ; 

 компьютерде есептеу нəтижесін бағалайтын шешім қабылдаушы 
тұлға. 

Итерациялық процестің аяқталуы адамның қалауымен жүреді. Бұл 
жағдайда ақпараттық жүйенің пайдаланушымен бірге шешім қабылдау үшін 
жаңа ақпаратты құру мүмкіндігі туралы айтуға болады. 

Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясын басқарудың 
кез-келген деңгейінде қолдануға болады. Сонымен қатар, басқарудың əртүрлі 
деңгейлерінде қабылданған шешімдерді жиі үйлестіру керек. Сондықтан 
жүйелер мен технологиялардың маңызды функциясы-басқарудың əртүрлі 
деңгейлерінде де, сол деңгейде де шешім қабылдаушыларды үйлестіру. 

Шешімдерді қолдау жүйесінің құрылымын (2.3-сурет), сондай-ақ негізгі 
технологиялық операцияларды анықтайтын оны құрайтын блоктардың 
функцияларын қарастырыңыз. 

Шешімдерді қолдау жүйесінің құрамына үш негізгі компонент кіреді: 
мəліметтер базасы, модельдер базасы жəне мəліметтер базасын басқару 
жүйесінен (ДҚБЖ), модельдер базасын басқару жүйесінен (ДББЖ) жəне 
пайдаланушы мен компьютер арасындағы интерфейсті басқару жүйесінен 
тұратын бағдарламалық Ішкі жүйе. 

Деректер базасы шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық 
технологиясында маңызды рөл атқарады. Математикалық модельдер арқылы 
есептеу үшін деректерді пайдаланушы тікелей пайдалана алады [21]. 

Модельдер базасы. Модельдерді құрудың мақсаты-белгілі бір объектіні 
немесе процесті сипаттау жəне оңтайландыру. Модельдерді қолдану 
шешімдерді қолдау жүйелерінде талдау жүргізуді қамтамасыз етеді. 
Мəселені математикалық түсіндіруге негізделген модельдер белгілі бір 
алгоритмдерді қолдана отырып, дұрыс шешім қабылдау үшін пайдалы 
ақпаратты табуға көмектеседі. 
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2.3-сурет-шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының 

негізгі компоненттері 
 

Пайдалану мақсатына сəйкес модельдер кейбір индикаторлардың ең 
төменгі немесе ең жоғары нүктелерін табуға байланысты оптимизацияға 
бөлінеді (мысалы, менеджерлер көбінесе олардың қандай əрекеттері кірісті 
ұлғайтуға немесе шығындарды азайтуға əкелетінін білгісі келеді) жəне кейбір 
жүйенің мінез-құлқын сипаттайтын жəне басқару (оңтайландыру) мақсатына 
арналмаған сипаттамалық болып бөлінеді. 
 

Бағалау əдісіне сəйкес модельдер бастапқы мəліметтердің нақты 
мəндерінде бір санмен айнымалыларды бағалауды қолданатын 
детерминистік жəне стохастикалық, айнымалыларды бірнеше 
параметрлермен бағалайды, өйткені бастапқы мəліметтер ықтималдық 
сипаттамаларымен берілген. 

Детерминистік модельдер танымал, өйткені олар арзан, оларды құру 
жəне пайдалану оңай. Сонымен қатар, көбінесе олардың көмегімен шешім 
қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алынады. 

Мүмкін болатын қосымшалар саласына сəйкес модельдер 
мамандандырылған болып бөлінеді, тек бір жүйеде қолдануға арналған, ал 
əмбебап – бірнеше жүйеде қолдануға арналған. 

Мамандандырылған модельдер қымбатырақ, олар əдетте ерекше 
жүйелерді сипаттау үшін қолданылады жəне дəлірек болады. 

Шешімді қолдау жүйелерінде модельдер базасы стратегиялық, 
тактикалық жəне операциялық модельдерден, сондай-ақ модельдік блоктар, 
модульдер мен процедуралардың жиынтығы түріндегі математикалық 
модельдерден тұрады: оларды құру үшін элементтер ретінде қолданылады. 

6) сараптамалық жүйелер 
Компьютерлік ақпараттық жүйелер арасындағы ең үлкен прогресс 

жасанды интеллект элементтерін қолдануға негізделген сараптамалық 
жүйелерді (ES) дамыту саласында байқалды. Сараптамалық жүйелер 
менеджерге немесе маманға осы жүйелер білім алған кез-келген мəселелер 
бойынша сараптамалық кеңестер алуға мүмкіндік береді. 
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Жасанды интеллект (AI) əдетте компьютерлік жүйелердің 
адамнан шыққан жағдайда интеллектуалды деп аталатын əрекеттерге 
қабілеттілігін білдіреді. Көбінесе бұл адамның ойлауымен 
байланысты қабілеттерге қатысты. Жасанды интеллект саласындағы 
жұмыстар сараптамалық жүйелермен шектелмейді. Олар сондай-ақ 
роботтарды, адамның жүйке жүйесін, есту, көру, иіс сезу, оқу 
қабілетін модельдейтін жүйелерді құруды қамтиды [21]. 

Es бейнелерді тану, болжау, диагностика, жоспарлау, басқару, жобалау 
жəне т. б. үшін белгісіздік (толық емес) жағдайында шешім қабылдау кезінде 
проблемаларды шешуде кең таралған.  

Типтік сараптамалық жүйе шешушіден (аудармашыдан), мəліметтер 
базасынан (мəліметтер базасынан), білім базасынан (білім базасынан), білім 
алу компоненттерінен, түсіндірме жəне диалогтық компоненттерден тұрады. 

Деректер базасы есептерді, нақты деректерді шешу үшін 
қолданылатын бастапқы жəне аралық деректерді сақтауға арналған. 

Шешуші дерекқордың бастапқы деректерін жəне B3 білімін қолдана 
отырып, нақты жағдайларға арналған мəселелерді шешуді қамтамасыз етеді. 

Білім алу компоненті B3 толтыру процесін автоматтандырады.  
Түсіндірме компонент жүйенің мəселені қалай шешкенін (немесе неге 

алмағанын) жəне ол қандай білімді қолданғанын түсіндіреді. Диалог 
компоненті мəселені шешу жəне білім алу процесінде сараптамалық жүйе 
мен пайдаланушы арасындағы диалогты қамтамасыз етеді. 

Сараптамалық жүйелер адамның кəсіби іс-əрекетінің əртүрлі 
мəселелерін шешу үшін жасалады жəне соған байланысты əртүрлі 
функцияларды орындайды [21]. 

 
2.1.3 Ақпараттық процестерді ұйымдастыру 
 
Ақпараттық өнімді өндіру кезінде бастапқы ақпараттық ресурс 

қойылған міндетке сəйкес белгілі бір ретпен əртүрлі өзгерістерге ұшырайды. 
Бұл түрлендірулердің динамикасы ағымдағы ақпараттық процестерде 
көрінеді. Сонымен, ақпараттық процесс-бұл ақпаратты түрлендіру 
процесі. Нəтижесінде ақпарат мазмұны мен ұсыну нысанын өзгерте алады. 

Басқару əсерлері басқару жүйесінде жинақталған жəне жұмыс істейтін 
ақпарат, сондай-ақ сыртқы ортадан тікелей жəне кері байланыс арналары 
арқылы келетін ақпарат негізінде қалыптасады.  

Осылайша, кез – келген басқару жүйесінің маңызды функциясы-
ақпарат алу, берілген алгоритмдер мен бағдарламаларды қолдана отырып 
оны өңдеу процедураларын орындау, алынған ақпарат негізінде жүйенің одан 
əрі əрекетін анықтайтын басқару шешімдерін қалыптастыру. 

Ақпарат материалдық медиада тіркеліп, берілетіндіктен, адамның іс-
əрекеті жəне ақпаратты қабылдау, жинау, оны жазу, беру, түрлендіру, өңдеу, 
сақтау, іздеу жəне беру бойынша техникалық құралдардың жұмысы қажет. 
Бұл əрекеттер ақпараттық процестің қалыпты ағымын қамтамасыз етеді жəне 
басқару технологиясына енеді. Олар электронды компьютерлер мен басқа да 
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техникалық құралдарды қолдана отырып, деректерді өңдеудің 
технологиялық процестерімен жүзеге асырылады. 

Ақпаратты ақпараттық технологияға түрлендіру кезеңдері өте көп. 
Алайда, егер технологияны құрылымдау жүргізілсе, ақпаратты өңдеудің 
технологиялық процесінің жалпыланған схемасы 2.4-суретте көрсетілген 
схемамен ұсынылуы мүмкін. 

 

 
2.4-сурет-Ақпаратты өңдеудің технологиялық процесінің жалпыланған 

схемасы 
 
Деректерді өңдеу кезінде төрт негізгі ақпараттық процесс қалыптасады: 

Ақпаратты жинау жəне тіркеу, алмасу, өңдеу, жинақтау жəне сақтау. 
Олардың модельдерін қарастырыңыз. 

1) Ақпаратты жинау жəне тіркеу 
Ақпаратты жинау жəне тіркеу əр түрлі жəне əртүрлі нысандарда 

жүреді. 
Технологиялық басқару жүйелеріндегі ақпаратты шығысқа аудару 

процесі толығымен автоматтандырылуы мүмкін, өйткені өндіріс желісінің 
жай-күйі туралы ақпарат жинау үшін əртүрлі электр сенсорлары 
қолданылады, олар физикалық параметрлерді түрлендіруге мүмкіндік береді, 
тіпті оларды машиналық ақпарат құралдарында жазылған мəліметтерге 
айналдыруға дейін, адам деңгейіне шықпай.ұсыну. Бұл сенсорлармен 
(қысым, температура, жылдамдық жəне т.б.) алынған физикалық ақпараттың 
салыстырмалы қарапайымдылығы мен бірегейлігінің арқасында мүмкін 
болады [21]. 

Басқарудың ұйымдастырушылық-экономикалық жүйелерінде адамды 
басқару объектісінің жай-күйі туралы хабардар ететін ақпарат семантикалық 
жағынан күрделі, алуан түрлі жəне оны жинауды автоматтандыру мүмкін 
емес. Сондықтан, мұндай жүйелерде бастапқы (бастапқы) ақпаратты 
деректерге айналдыру сатысында ақпараттық технология қолмен қалады. 2.5-
суретте ұйымдастырушылық-экономикалық басқару жүйелерінің ақпараттық 
технологиясындағы ақпаратты деректерге түрлендіру процесінің 
кезеңдерінің реттілігі көрсетілген. 
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2.5-сурет - ақпаратты деректерге түрлендіру процесі 

 
Ақпаратты жинау басқару объектісінен келіп түсетін хабардар ететін 

ақпарат ағынын адам қабылдайтындығынан жəне құжаттамалық нысанға 
(ақпаратты қағаз тасығышқа жазылатындығынан) аударылатындығынан 
тұрады. Бұл ағынның құрамдас бөліктері құралдардың көрсеткіштері 
(мысалы, автомобильдің спидометр бойынша жүрісі), жүкқұжаттар, актілер, 
ордерлер, ведомостар, журналдар, тізімдемелер жəне т. б. болуы мүмкін. 

Енгізу үшін жиналған ақпарат алдын-ала дайындалуы керек, өйткені 
компьютерге енгізілген домен моделі енгізілген ақпараттың құрамы мен 
ұйымдастырылуына шектеулер қояды. Қазіргі заманғы ақпараттық 
жүйелерде ақпаратты енгізу дисплей экранында көрсетілген бағдарламаның 
сұранысы бойынша жүзеге асырылады жəне егер оператор кез-келген 
маңызды сұранысты елемейтін болса, одан əрі енгізу тоқтатылады. 
Ақпаратты дайындау жəне енгізу кезеңдерінде бақылау рəсімдері өте 
маңызды болып табылады. 

Дайындалған жəне енгізілген ақпаратты бақылау ең алдымен «адам 
факторы»деп аталатын қателіктердің алдын алуға, анықтауға жəне жоюға 
бағытталған. Адам шаршайды, оның назарын əлсіретуі мүмкін, біреу оны 
алаңдатуы мүмкін-нəтижесінде қателер пайда болады. Деректерді жинау 
жəне ақпаратты дайындау кезіндегі қателіктер қасақана болуы мүмкін. Кез-
келген қателер енгізілген деректердің бұрмалануына, олардың дұрыс 
еместігіне, яғни өңдеудің дұрыс емес нəтижелеріне жəне сайып келгенде 
жүйені басқарудағы қателерге əкеледі. Жиналған деректер мен дайындалған 
ақпаратты бақылау кезінде қателерді анықтауға бағытталған қолмен де, 
рəсімделген де əдістер жиынтығы қолданылады. 

Жалпы, ақпарат пен деректердің толықтығы мен дұрыстығын бақылау 
процедуралары барлық жерде ақпараттық процестерді жүзеге асыруда 
қолданылады жəне оларды визуалды, логикалық жəне арифметикалық деп 
бөлуге болады. 

Көрнекі əдіс бастапқы ақпаратты жинау жəне дайындау кезеңінде 
кеңінен қолданылады жəне қолмен жасалады. Көзбен шолу əдісі кезінде 
құжаттардың толықтығын, өзектілігін, жауапты тұлғалардың қолдарын, 
заңды заңдылығын жəне т. б. тексеру мақсатында көзбен қарау жүргізіледі. 

Логикалық жəне арифметикалық, автоматтандырылған əдістер бола 
отырып, деректерді түрлендірудің келесі кезеңдерінде қолданылады. 

Бақылаудың логикалық əдісі нақты деректерді Нормативтік немесе 
өңдеудің алдыңғы кезеңдеріндегі деректермен салыстыруды, функционалды 
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тəуелді көрсеткіштер мен олардың топтарының логикалық сəйкестігін 
тексеруді жəне т. б. қамтиды. 

Бақылаудың арифметикалық əдісі бақылау сомаларын кестелік 
нысаны бар құжаттардың жолдары мен бағандары бойынша есептеуді, 
формулалар, бөліну немесе паритет белгілері бойынша бақылауды, 
теңгерімдік əдістерді, қайта енгізуді жəне т. б. қамтиды. 

Қазіргі уақытта біздің елімізде, бүкіл əлемдегі сияқты, дербес 
компьютерлер бастапқы ақпаратты жинауға, дайындауға жəне алдын-ала 
бақылауға жауапты қызметкерлердің жұмыс орындарында кеңінен 
қолданылуда. Бұл жағдайда автоматтандырылған дайындық жəне жиналған 
өңделмеген ақпаратты бақылау қолданылады, сондықтан дайындық жəне 
енгізу фазалары біріктіріледі. 

Ұйымдастырушылық-экономикалық жүйеде ақпараттық технологияны 
құру кезінде бастапқы ақпаратты енгізу, сайып келгенде, қолмен жасалады – 
компьютер пайдаланушысы дисплей экранында енгізілген таңбалардың 
дұрыстығын көзбен бақылай отырып, пернетақтадағы деректерді 
(алфавиттік-сандық) «тереді». Əрбір пернені басу дегеніміз-онда көрсетілген 
таңбаны электрлік екілік кодқа, яғни машина деректеріне түрлендіру. Кіріс 
кезеңі-бастапқы ақпаратты машиналық деректерге түрлендіру процесінің 
соңғы кезеңі. Əрине, қазір пернетақтадан басқа, бұл уақытты қажет ететін 
жəне қателіктерге толы кезеңді тездетуге жəне жеңілдетуге мүмкіндік 
беретін басқа енгізу құрылғылары бар, мысалы, сканерлер немесе дауыстық 
енгізу құрылғылары. Алайда, бұл құрылғылар, əсіресе соңғы, жетілмеген 
жəне өте жоғары құны бар [21]. 

Ат мəселелерін шешу үшін басқару объектісі туралы хабардар 
ақпаратты енгізумен қатар, пəндік аймақтың құрылымы мен мазмұны туралы 
ақпаратты (яғни басқару объектісінің моделі), сондай-ақ қойылған 
міндеттерді шешу үшін технологиялық қайта құру рəсімдерінің реттілігі мен 
мазмұны туралы ақпаратты (яғни алгоритмдік модель) дайындау жəне енгізу 
қажет. Мұндай ақпаратты дайындаудың мəні-арнайы ресми бағдарламалау 
тілдерінде бағдарламалар жазу жəне құрылымдар мен мəліметтерді сипаттау. 
Қазіргі уақытта бағдарламаларды əзірлеу жəне енгізу кезеңі дамып келе 
жатқан көп функциялы бағдарламалау жүйелерін қолдану арқылы 
автоматтандырылған. Олардың көмегімен бағдарламаларды құру, оларды 
жөндеу жəне енгізу процесі айтарлықтай жеңілдейді. Соған қарамастан, 
модельдеу процесінің өзі, яғни шешілетін мəселелердің пəндік аймағының 
модельдерін жасау жəне оларды алгоритмдік іске асыру шығармашылық 
болып қала береді жəне ақпараттық технологияларды əзірлеу кезеңінде іс 
жүзінде автоматтандырылмаған. 

Осылайша, жинау, дайындау, бақылау жəне енгізуден кейін бастапқы 
ақпарат (құжаттар, модельдер, бағдарламалар) машиналық (екілік) кодтармен 
ұсынылған мəліметтерге айналады, олар машиналық медиада сақталады жəне 
ақпараттық технологияның техникалық құралдарымен өңделеді. 
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2) Ақпарат беру 
Ақпарат алмасу процесі ақпараттық технологиялар процестері 

арасында мəліметтер алмасуды қамтиды. Бірі-сурет. 6 айырбастау процесі 
деректерді өңдеу деңгейіндегі барлық ақпараттық процестермен өзара 
мəліметтер ағынымен байланысты екенін көрсетеді. 

Ақпаратты беру əртүрлі тəсілдермен жүзеге асырылады: курьердің 
көмегімен, пошта арқылы жіберу, көлік құралдарымен жеткізу, байланыс 
арналары арқылы қашықтықтан беру, басқа байланыс құралдарының 
көмегімен. 

Байланыс арналары арқылы қашықтықтан беру кезінде (2.6-сурет) 
процедуралардың екі негізгі түрін бөлуге болады. Бұл байланыс арналары 
арқылы деректерді беру процедуралары жəне компьютерлік желіні 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін желілік процедуралар. Деректерді беру 
процедуралары кодтау – декодтау, модуляция – демодуляция, сигналдарды 
үйлестіру жəне күшейту операциялары арқылы жүзеге асырылады. Желіні 
ұйымдастыру процедуралары компьютерлік желідегі деректер ағынын 
(трафикті) коммутациялау жəне бағыттау бойынша негізгі операцияларды 
қамтиды. Айырбастау процесі, бір жағынан, ақпарат көзі мен алушы 
арасында деректерді жіберуге, екінші жағынан, оның көптеген көздерінің 
ақпаратын біріктіруге мүмкіндік береді. 

Байланыс арналары арқылы қашықтықтан беру деректерді беру 
уақытын қысқартады, алайда оны жүзеге асыру үшін арнайы техникалық 
құралдар қажет, Бұл беру процесін қымбаттатады. Жұмыс орындарында 
орнатылған датчиктерден ақпаратты автоматты түрде жинап, оны кейіннен 
өңдеу үшін ЭЕМ-ге жіберетін, оның шынайылығын арттыратын жəне еңбек 
сыйымдылығын төмендететін техникалық жинау жəне тіркеу құралдарын 
пайдалану қолайлы болып табылады [21]. 

 

 
2.6-сурет-байланыс арнасы бойынша деректерді беру 

 
Бастапқы ақпарат оның пайда болған жерінен де, кері бағытта да 

қашықтықтан берілуі мүмкін. Бұл жағдайда нəтиже туралы ақпарат əртүрлі 
құрылғылармен: дисплейлермен, дисплейлермен, баспа құрылғыларымен 
жазылады. Ақпаратты байланыс арналары арқылы өңдеу орталығына жеткізу 
негізінен екі жолмен жүзеге асырылады: машиналық медиада немесе арнайы 
бағдарламалық жəне аппараттық құралдарды қолдана отырып, компьютерге 
тікелей енгізу арқылы. Заманауи байланыс құралдарының көмегімен 
ақпаратты қашықтықтан беру үнемі дамып, жетілдіріліп отырады. Ақпаратты 
берудің бұл əдісі көп деңгейлі салааралық жүйелерде ерекше мəнге ие, мұнда 
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қашықтықтан беруді қолдану ақпараттың басқарудың бір деңгейінен екінші 
деңгейіне өтуін едəуір жылдамдатады жəне деректерді өңдеудің жалпы 
уақытын қысқартады. 

Деректермен алмасу моделі компьютерлік желіде орындалатын 
процедуралардың ресми сипаттамасын қамтиды: беру, бағыттау, 
коммутация. Дəл осы рəсімдер алмасудың ақпараттық процесін құрайды. 
Желінің сапалы жұмыс істеуі үшін оны пайдаланушылар арасында желілік 
алмасу хаттамалары түрінде жүзеге асырылатын ресми келісімдер қажет. Өз 
кезегінде, деректерді беру кодтау, модуляция жəне байланыс арналарына 
негізделген. Алмасу модельдерінің негізінде деректер алмасу жүйесінің 
синтезі жүргізіледі, онда есептеу желісінің топологиясы мен құрылымы, 
коммутация əдісі, хаттамалар мен қол жеткізу, адресация жəне маршруттау 
рəсімдері оңтайландырылады. 

Деректермен алмасудың ішкі жүйесіне компьютерлік желіні іске 
асыруға жəне қажетті жылдамдықпен жəне сапамен хабарлама жіберуге жəне 
қабылдауға мүмкіндік беретін бағдарламалар мен құрылғылар жиынтығы 
кіреді. 

Алмасу ішкі жүйесінің физикалық компоненттері қабылдау – беру 
құрылғылары (модемдер, күшейткіштер, коммутаторлар, кабельдер, 
коммутацияны, маршруттауды жəне желілерге кіруді жүзеге асыратын 
арнайы есептеу кешендері) болып табылады. Ішкі жүйенің бағдарламалық 
компоненттері желілік протоколдарды, хабарламаларды кодтау – декодтауды 
жəне т. б. жүзеге асыратын желілік алмасу бағдарламалары болып табылады. 

3) Ақпаратты өңдеу 
Ақпаратты өңдеу, əдетте, орталықтандырылмаған, бастапқы 

ақпараттың пайда болу орындарында жүзеге асырылады, онда белгілі бір 
басқару қызметі мамандарының автоматтандырылған жұмыс орындары 
ұйымдастырылады (материалдық-техникалық жабдықтау жəне сату бөлімі, 
бас технолог бөлімі, дизайн бөлімі, Бухгалтерия, жоспарлау бөлімі жəне т.б.). 
Алайда, өңдеу дербес компьютерлерде ғана емес, сонымен қатар 
функционалды мəселелерді шешу үшін бағдарламалық құралдар мен 
ақпараттық массивтердің жиынтығын қолдана отырып, компьютерлік 
желілерде де жүзеге асырылуы мүмкін. 

Деректерді өңдеу процесі деректерді түрлендірумен жəне оларды 
көрсетумен байланысты. 

Деректерді логикалық деңгейде түрлендіру процедуралары-бұл 
Алгоритмдер жəне деректерді өңдеу бағдарламалары жəне олардың 
құрылымдары. Бұған статистикалық жəне динамикалық деректер 
құрылымын сұрыптау, іздеу, құру жəне түрлендіру сияқты стандартты 
процедуралар, сондай-ақ нақты ақпараттық есептерді шешуде деректерді 
түрлендіру алгоритмдері мен бағдарламаларына байланысты стандартты 
емес процедуралар кіреді. Деректерді көрсету процедураларының 
модельдері-бұл машиналық кодтармен ұсынылған мəліметтерді 
семантикалық мазмұны бар адам қабылдайтын ақпаратқа түрлендірудің 
компьютерлік бағдарламалары. Қазіргі компьютерлерде деректерді мəтіндік 
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ақпарат түрінде, графиктер, суреттер, дыбыс түрінде, компьютерде барлық 
негізгі дисплей əдістерін біріктіретін медиа құралдарын қолдана отырып 
көрсетуге болады. 

Деректерді көрсету процедурасы ақпараттық технологиядағы ең 
маңыздыларының бірі болып табылады. Адамның сезім мүшелерімен 
ақпаратты өңдеу нəтижесін қабылдау мүмкін болмаса, бұл нəтиже өздігінен 
қалады (өйткені біз ақпараттың машиналық көрінісін сезбейміз). 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларда ақпаратты көбейту 
кезінде дисплейлердің графикалық жұмыс режимдеріне (Тарихи бұрынғы 
мəтіндік режимдерден айырмашылығы) ең əмбебап болып артықшылық 
беріледі. Графикалық режим кез-келген графиканы дисплей экранына 
шығаруға мүмкіндік береді (өйткені əріптер мен сандар да графикалық 
нысандар), сонымен қатар масштабты, проекцияны, түстерді жəне т.б. 
өзгерту мүмкіндігі бар. ақпаратты енгізу жəне шығаруға қатысты ақпараттық 
технологиялардың атауы объектіге бағытталған жүйелерді құру жолымен 
жүреді, онда жүйелерді конфигурациялау, функционалды тапсырмаларды 
бағдарламалау, ақпаратты енгізу жəне шығару дисплей экранында 
көрсетілетін графикалық нысандарды қолдану арқылы жүзеге асырылады 
(мысал ретінде Windows графикалық интерфейсі, Delphi, Java жəне т. б. 
объектіге бағытталған тілдер). 

Дисплей экранында ақпаратты графикалық нысандар (графиктер, 
геометриялық фигуралар, суреттер жəне т.б.) түрінде көрсету компьютерлік 
графика деп аталады [21]. 

Есептерді шешу барысында компьютерлік бағдарламаға сəйкес 
компьютерде нəтиже туралы ақпарат қалыптасады, ол кейіннен шешім 
қабылдау кезеңінде қолданылады. 

Ұйымдастырушылық басқарудың автоматтандырылған жүйесінде шешім 
қабылдауды, əдетте, маман техникалық құралдарды қолдана отырып немесе 
қолданбай жүзеге асырады, бірақ соңғы жағдайда компьютерде алынған нəтиже 
туралы ақпаратты мұқият талдау негізінде. Шешім қабылдау міндеті маманның 
ресурстардың (уақытша, еңбек, материалдық жəне т.б.) жоғалуын барынша 
азайтатын көптеген қолайлы шешімдерді іздеуі керек екендігімен қиындайды. 
Жеке компьютерлер мен терминал құрылғыларын қолданудың арқасында 
өңделген ақпараттың аналитикалығы артады, сонымен қатар пайдаланушының 
компьютерлік жүйемен диалогы кезінде оңтайлы шешімдерді əзірлеуді 
автоматтандыруға біртіндеп көшу қамтамасыз етіледі. Бұған шешім 
қабылдауды қолдаудың сараптамалық жүйелерінің жаңа технологияларын 
қолдану ықпал етеді. 

Деректерді өңдеу моделі есептеу процесін ұйымдастыру, деректерді 
түрлендіру жəне деректерді көрсету процедураларының формальды 
сипаттамасын қамтиды. Есептеу процесін ұйымдастыру дегеніміз-деректерді 
өңдеу мəселелерін шешуде компьютер ресурстарын (жад, процессор, сыртқы 
құрылғылар) басқару. Бұл процедура алгоритмдер мен компьютерді жүйелік 
басқару бағдарламалары түрінде рəсімделеді. Мұндай алгоритмдер мен 
бағдарламалар кешені операциялық жүйелер деп аталады. 
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Операциялық жүйе (ОЖ) – есептеу жүйесінде есептеу процесін 
ұйымдастыратын бағдарламалар кешені. 

Есептеу жүйесі-ақпаратты өңдеу мəселелерін шешу үшін өзара 
əрекеттесетін компьютерлердің аппараттық жəне бағдарламалық 
құралдарының жиынтығы. 

Деректерді өңдеудің ішкі жүйесінің функцияларын орындау үшін 
əртүрлі кластағы электронды компьютерлер қолданылады. Қазіргі уақытта 
автоматтандырылған ақпараттық технологияларды құру кезінде 
компьютерлердің үш негізгі класы қолданылады: жоғарғы деңгейде – 
бастапқы деректердің үлкен көлемін жинауға жəне өңдеуге қабілетті жəне 
негізгі компьютерлер ретінде пайдаланылатын үлкен əмбебап компьютерлер 
(шетелдік классификация бойынша – негізгі кадрлар); орта деңгейде – 
абоненттік компьютерлер (серверлер); төменгі деңгейде – дербес 
компьютерлер немесе басқару компьютерлері. Деректерді өңдеу, яғни 
оларды түрлендіру жəне көрсету ақпараттық технология жасалған пəндік 
саладағы мəселелерді шешу бағдарламаларының көмегімен жүзеге 
асырылады. 

4) Ақпаратты сақтау жəне жинақтау 
Ақпаратты сақтау жəне жинақтау оны бірнеше рет пайдаланудан, 

шартты-тұрақты, анықтамалық жəне басқа да ақпарат түрлерін қолданудан, 
бастапқы деректерді өңдеуге дейін жинақтау қажеттілігінен туындайды.  

Деректерді жинақтаудың технологиялық процесінің мақсаты басқару 
жүйесінің функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті ақпараттық 
қорды құру, сақтау жəне сақтау болып табылады. Ақпаратты сақтау жəне 
жинақтау ақпараттық базаларда ақпараттық массивтер түрінде жүзеге 
асырылады, онда деректер жобалау процесінде белгіленген тəртіп бойынша 
орналастырылады. 

Деректерді жинақтау процесінде орындалатын бұл функциялар тиісті 
математикалық модельдер негізінде жасалған алгоритмдер бойынша жүзеге 
асырылады. 

Деректерді жинақтау процесі сақталатын деректерді таңдау, 
деректерді сақтау, оларды жаңарту жəне алу сияқты бірқатар негізгі 
рəсімдерден тұрады. 

Басқару жүйелерінің ақпараттық қоры сақталатын ақпараттың қажетті 
толықтығы мен барынша аз артықтығы қағидаттарының негізінде 
қалыптастырылуы тиіс. Бұл принциптер сақталған деректерді таңдау 
процедурасымен жүзеге асырылады, оның барысында жүйеде айналымдағы 
мəліметтер талданады жəне оларды кіріс, аралық жəне шығыс деп 
топтастыру негізінде сақталатын мəліметтердің құрамы анықталады. Кіріс - 
бұл бастапқы ақпараттан алынған жəне пəндік аймақтың ақпараттық 
бейнесін жасайтын мəліметтер. Олар бірінші кезекте сақталуы тиіс. Аралық 
деректер-бұл алгоритмдік түрлендірулер кезінде басқа деректерден пайда 
болатын мəліметтер. Əдетте, олар сақталмайды, бірақ компьютердің жедел 
жадының сыйымдылығына шектеулер қояды. Шығыс деректері тиісті модель 
бойынша бастапқы (кіріс) деректерді өңдеу нəтижесі болып табылады, олар 
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өз деңгейінің басқарушы ақпараттық ағынының құрамына кіреді жəне белгілі 
бір уақыт аралығында сақталуға жатады. Жалпы алғанда, деректердің өзіндік 
өмірлік циклі бар, ол іс жүзінде жинақтау процесінің процедураларында 
көрінеді. 

Сақтау процедурасы компьютердің жадында деректерді сақтау 
құрылымын қалыптастыру жəне сақтау болып табылады. Деректерді 
сақтаудың заманауи құрылымдары осы деректерді пайдаланатын 
бағдарламалардан тəуелсіз болуы жəне жоғарыда аталған принциптерді 
(толықтығы мен минималды резервтілігі) жүзеге асыруы керек. Мұндай 
құрылымның атауына ие болды деректер. Сақтау құрылымын (мəліметтер 
базасын) құру, деректерді жаңарту, алу жəне жою процедураларын жүзеге 
асыру дерекқорды басқару жүйелері деп аталатын арнайы бағдарламалар 
арқылы жүзеге асырылады [21]. 

Деректерді жинақтау процесінде оларды өзектендіру маңызды рəсім 
болып табылады. Өзектендіру дегеніміз-ақпараттық технология 
ұйымдастырылған жүйеде шешілетін міндеттердің ақпараттық 
қажеттіліктеріне сəйкес келетін деңгейде сақталатын деректерді сақтау. 
Деректерді жаңарту бұрыннан сақталған мəліметтерге жаңа деректерді қосу, 
деректерді түзету (мəндерді немесе құрылымдық элементтерді өзгерту) жəне 
егер деректер ескірген болса жəне жүйенің функционалдық мəселелерін 
шешуде енді қолданылмаса, оларды жою арқылы жүзеге асырылады. 

Дерекқордан деректерді алу процедурасы қажетті деректерді 
түрлендіру немесе көрсету немесе компьютерлік желі арқылы беру үшін 
қажет. 

Өзектендіру жəне алу рəсімдерін орындау кезінде сақтау немесе алу 
кезінде деректердің орналасу тəртібін өзгертуден тұратын берілген белгілер 
бойынша деректерді іздеу жəне оларды сұрыптау операциялары міндетті 
түрде орындалады. 

Логикалық деңгейде жинақтау процесінің барлық процедуралары 
рəсімделуі керек, олар осы процедуралардың математикалық жəне 
алгоритмдік модельдерінде көрсетіледі. 

Деректерді жинақтау моделі компьютерлік түрде мəліметтер базасы 
болып табылатын ақпараттық базаның сипаттамасын ресімдейді. 

Ақпараттық (мағыналық) деңгейден физикалық деңгейге көшу процесі 
ақпараттық базаны ұсынудың үш деңгейлі жүйесімен сипатталады: 
тұжырымдамалық, логикалық жəне физикалық схемалар. 

Ақпараттық базаның тұжырымдамалық схемасы пəндік саланың 
ақпараттық мазмұнын сипаттайды, яғни.ақпараттық технологияны енгізу 
кезінде қандай жəне қандай көлемде ақпарат жинақталуы керек. 

Ақпараттық базаның логикалық схемасы оның құрылымын жəне 
ақпарат элементтерінің өзара байланысын формальды түрде сипаттауы керек. 
Бұл жағдайда əртүрлі тəсілдерді қолдануға болады: реляциялық, 
иерархиялық, желілік. Тəсілді таңдау сонымен қатар дерекқорды басқару 
жүйесін анықтайды, ол өз кезегінде деректердің физикалық моделін – 
мəліметтерді орналастыру жəне оларға машиналық (физикалық) ақпарат 
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тасымалдаушыларында қол жеткізу əдістерін сипаттайтын ақпараттық 
базаның физикалық сызбасын анықтайды. Деректер моделі-ақпараттық 
құрылымдар мен олардағы операциялардың формальды сипаттамасы [21]. 

 
2.1.4 Ақпараттандырудың техникалық құралдары 
 
Қазіргі заманғы техникалық ақпараттандыру құралдары жалпы 

жағдайда компьютердің негізгі құрылғылары, сондай-ақ қосымша немесе 
перифериялық құрылғылары бар ақпараттық-есептеу кешені түрінде 
ұсынылуы мүмкін. 

Жүйелік блокта орналасқан дербес компьютердің негізгі 
құрылғыларына аналық плата, процессор, бейне адаптер (бейне карта), 
дыбыстық карта, бейне сигналды өңдеу құралдары, жедел жад, теледидар 
тюнері кіреді. Жүйелік блокта əртүрлі типтегі ақпарат дискілеріне арналған 
жетектер мен дискілер бар. 

Əр түрлі мəселелерді шешуде перифериялық құрылғылар орындайтын 
функциялардың барлық түрлерін бірнеше топқа бөлуге болады. 

Ақпаратты көрсету (шығару) құрылғылары бейне ақпаратты 
өңдеуге жəне оны визуалды қабылдау үшін ұсынуға қызмет етеді. Бұл ең 
алдымен заманауи технологиялардың кең спектрі негізінде жасалған 
мониторлар, соның ішінде 3D мониторлар. 

Көлемді кескіндерді қалыптастыру виртуалды шындық шлемдерін, ZD 
көзілдіріктерін жəне əртүрлі жұмыс принципінің ZD мониторларын қолдану 
арқылы жүзеге асырылады. Үлкен аудитория үшін экрандағы ақпаратты 
көрсетуге байланысты мəселелерді шешу үшін əртүрлі проекторлар 
қолданылады. Компьютер мен ақпаратты көрсету құрылғысы арасындағы 
байланысты қамтамасыз ету үшін компьютер ішінде айналатын сандық 
сигналды мониторға берілетін Аналогты электр сигналдарына түрлендіретін 
бейне адаптер қолданылады. Теледидар тюнері, бейнемагнитофон, 
бейнекамера сияқты құрылғылардың сигналдарын компьютерлік өңдеу үшін, 
яғни оларды аналогтан сандық түрге айналдыру үшін бейне сигналды 
өңдеудің арнайы құралдары қолданылады, мысалы, бейнеобластер. 

Компьютердің дыбыстық жəне акустикалық жүйелері аудио 
ақпаратты өңдеуді жəне ойнатуды қамтамасыз етеді. 

Ақпаратты енгізу құрылғылары-бұл басқару жəне деректерді енгізу 
құрылғыларының жиынтығы. Бұл функцияларды пернетақта, тінтуір, 
джойстик орындайды. Компьютерге ақпаратты енгізу үшін жарық қаламы, 
сканер, сандық камера, сандық сандық, электронды планшет кеңінен 
қолданылады. 

Басып шығару құрылғылары (принтерлер) ақпаратты қатты, əдетте 
қағаз тасымалдағыштарда мəтіндік түрде де, көлемді түрде де көрсету үшін 
қолданылады. Жұмыс принципіне сəйкес принтерлер өте алуан түрлі: соққы, 
сия, лазер, жарықдиодты, жылу жəне бірнеше өлшемді басып шығару 
технологияларын жүзеге асыратын бірқатар басқалар. Плоттерлер сызбалар 
түрінде графикалық ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Плоттерлердің 
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жазу блоктарының жұмыс істеуі принтерлермен бірдей принциптерге 
негізделген жəне дизайн бойынша олар планшеттік жəне роликті болып 
бөлінеді. 

Телекоммуникация құралдары ақпаратты қашықтықтан беруге 
арналған. Оларға дыбыстық жəне мəтіндік ақпаратты беруді қамтамасыз 
ететін смартфондар, радиотелефондар, спутниктік байланысқа арналған 
дербес терминалдар жатады. Кескін мен мəтінді қашықтықтан беру процесін 
жүзеге асыратын факсимильді аппараттар термографиялық, 
электрографиялық, сиялы, лазерлік, фотографиялық, электрохимиялық жəне 
электромеханикалық болып бөлінеді. Модемдер негізінен телефон желісі 
арқылы компьютерлер арасында ақпарат алмасу үшін қолданылады жəне 
сыртқы, автономды жəне ішкі, жабдыққа салынған құрылымдық түрде 
орындалады. 

Қатты тасымалдаушылардағы ақпаратпен жұмыс істеудің кең 
таралған құралдары-көптеген көшірме жабдықтары: электрографиялық, 
термографиялық, диазографиялық, фотографиялық, электронды-графикалық. 
Қатты тасығыштардағы құпия ақпаратты жою үшін арнайы құрылғылар-
Шреддер қолданылады [22]. 

 
2.2 тақырып жылжымалы процестерді автоматты басқару 
 
2.2.1 Автоматтандыру теориясының негіздері 

 
Автоматтандыру-адамның ақыл-ой əрекетін Автоматты 

құрылғылардың жұмысымен алмастыру. 
Механизация-адамның бұлшықет физикалық күшін техникалық 

құрылғылардың жұмысымен алмастыру. 
Автоматты басқару-берілген басқару мақсатына сəйкес адамның 

тікелей қатысуынсыз басқарылатын объектінің жұмысын қолдауға 
бағытталған əрекеттер жиынтығы.  

Реттеу-басқарудың ерекше жағдайы, оның мақсаты басқару 
объектісінің бір немесе бірнеше координаттарының ағымдағы мəндерінің 
олардың берілген мəндеріне жақындығын қамтамасыз ету болып табылады. 

Басқару объектісі (оқ) – жұмыс істеу нəтижелеріне қол жеткізу үшін 
арнайы ұйымдастырылған ықпал ету қажет белгілі бір (техникалық, 
экономикалық, ұйымдастырушылық, Əлеуметтік жəне т.б.) құрылғы. 

Басқару əсері. Бұл əсер сондай-ақ реттелетін шаманың талап етілетін 
мінез-құлқын бұзуға ұмтылатын сыртқы бұзушы əсерлердің əсерін өтеуге 
арналған. Басқару əсерін басқару құрылғысы жасайды.  

Автоматты басқару жүйесі (АБЖ) — берілген процесс автоматты 
түрде орындалатын басқару объектісі мен басқару құрылғысынан тұратын 
жүйе. 

Басқару құрылғысы (уқ) немесе реттегіш – басты технологиялық 
параметрлерді (физикалық шаманы) басқару көмегімен реттегіш оқ-ның 
реттелетін шамасын берілген деңгейде немесе белгілі бір заң бойынша ұстап 
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тұруға бағытталған басқару (реттеу) əсерлерін əзірлейтін құрылғылар 
жиынтығы. 

Сыртқы əсер етулер-оқ Шығыс шамасын реттеудің талап етілетін 
Заңын (алгоритмін) айқындайтын G анықтаушы əсер етулер жəне оқ Шығыс 
шамасы мен беруші əсер арасындағы талап етілетін функционалдық 
байланысты бұзатын бұзушы əсер етулер. 

Ou y (t) Шығыс мəні(координаты) немесе реттелетін (басқарылатын) 
шама əдетте негізгі технологиялық параметр болып табылады (жылдамдық, 
Қуат, кернеу жəне т.б.). 

Ауытқу-өздігінен жүретін зеңбіректердің кез-келген байланысына 
(элементіне, ішкі жүйесіне) сыртқы əсер ету, əдетте, басқару мақсатына 
жетуді қиындатады. Əдетте реттелетін мəнге жəне кедергіге айтарлықтай 
əсер ететін негізгі бұзылулар бөлінеді. 

G(t) берілген əсер — басқару мақсатына қол жеткізуге арналған басқару 
құрылғысына əсер ету. 

Кедергі-өздігінен жүретін зеңбіректердегі сигналдардың бұрмалануын 
тудыратын, əдетте реттелетін мəнге аз əсер ететін жəне n(t) өлшеу қиын 
болатын бұзылулар.  

АБЖ міндеттердің екі түрін шешеді:  
1) басқарылатын көрсеткіштердің берілген мəндерін автоматты түрде 

қолдау;  
2) басқарылатын көрсеткіштердің экстремалды мəндерін автоматты 

түрде қолдау. 
Өздігінен жүретін зеңбіректердің жұмыс істеуі кезінде оның 

элементтері бір-бірімен жəне сыртқы ортамен алмасады. Жүйе 
элементтерінің бір – біріне əсері жүйенің ішкі əсерлері деп аталады, ал олар 
жүйенің сыртқы əсерінен болатын əсер жүйеге сыртқы əсер етеді. Жүйенің 
элементі қабылдаған əсерлер кіріс деп аталады, ал жүзеге асырылатындар 
шығыс деп аталады. 

Элементтің (жүйенің) кіріс жəне шығыс əсерлері уақыт өте келе 
элементтің (жүйенің) жұмыс істеу процесінде өзгеретін айнымалы 
мəндермен сипатталады. Бұл шамалар əсер ету көрсеткіштері, элементтің 
(жүйенің) айнымалылары, элементтің (жүйенің) жұмыс істеу процесінің 
көрсеткіштері немесе айнымалылары деп аталады. Элементтің (жүйенің) 
тұрақтылары параметрлер деп аталады.  

Берілген жүйенің құрамына қандай элементтер кіретінін жəне олардың 
бір-бірімен қалай байланысқанын көрсететін Схема осы жүйенің 
құрылымдық диаграммасы деп аталады. Құрылымдық схемаларды олардың 
табиғи құрылымын бұзбай өзгертуге (өзгертуге) болады.  

АБЖ функционалдық схемасы табиғатына қарамастан, олар 
орындайтын функциялар бойынша жүйенің белгілі бір жолмен қосылған 
элементтерінің (буындарының, блоктарының) жиынтығы болып табылады. 
СА үлгілік схемасы  

АБЖ шартты түрде екі арнадан тұрады: 1 – тікелей байланыс арнасы, 
сигналды бір тікелей бағытта түрлендіретін барлық элементтерден тұрады; 2-
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Кері байланыс арнасы реттелетін параметрлер туралы ақпаратты оларды 
салыстыру жəне кейіннен басқару тікелей сигналын шығару үшін алады. 
Мұндай өздігінен жүретін зеңбіректер жабық деп саналады, 2.6-суретте 
көрсетілген. 

Өздігінен жүретін зеңбіректер тек ашуланшақтықпен жұмыс істей 
алады, содан кейін ол ашық деп саналады (2.7-сурет). 

 

 
 

Сурет 2.7-ашық АБЖ схемасы 
 
Ауытқу принципі ауытқуды басқару принципі бойынша жұмыс 

істейтін өздігінен жүретін зеңбіректерден сөзсіз артықшылықтарға ие, 
өйткені соңғы жағдайда реттелетін мəнге əсер етудің барлық факторларын 
ескеру мүмкін емес. 

Ең тиімдісі – басқарудың біріктірілген принципі-ауытқу мен бұзылуға 
байланысты, бұл бұзылуға байланысты біріктірілген. 

Басқару координаталарын түрлендірудің сенімділік дəрежесі бойынша 
детерминистік жəне стохастикалық болып табылады. 

Координаталық түрлендірулердің математикалық моделінің түрі 
өздігінен жүретін зеңбіректерді сызықтық жəне сызықты емес деп 
анықтайды. 

Түрі бойынша басқарушы əсерлердің САУ бөледі аналогты (үздіксіз) 
жəне дискретті (үзік-үзік, импульсті, сандық). 

Адам-басқару операторының қатысу дəрежесі бойынша – АБЖ қолмен, 
автоматты жəне автоматтандырылған (басқару тізбегіндегі адам-оператор). 

Сигналдың түрі бойынша:  
1) X(t) = Const сигналын беретін автоматты тұрақтандыру жүйелері, ал 

sau Шығыс параметрі берілген деңгейде (y(t) = Const);  
2) бағдарламалық басқару жүйелері, егер сигнал белгілі бір заңға 

сəйкес өзгертілсе (x = (t));  
3) кіріс сигналының өзгеруі кездейсоқ заңға сəйкес болған кезде 

бақылау жүйелері. 
Сезімтал (өлшеу) элементінің реттелетін органға (РО) əсері бойынша 

тікелей басқару жүйесі мен жанама басқару жүйесі ажыратылады. 
Реттелетін шаманың сыртқы əсерге тəуелділік түрі бойынша 

статикалық АБЖ ажыратылады-бұл бұзылушы əсер кезінде реттелетін шама 
y(t) өтпелі процестің соңында бұзылушы əсерге пропорционалды мəн алатын 
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жүйелер; астатикалық АБЖ-бұл сыртқы əсер кезінде f жəне өтпелі процестің 
соңында реттелетін шаманың мəні белгіленген мəнге тең болатын жүйелер. 

 
Сурет 2.8-экстремалды АБЖ 

 
Сипаты бойынша буындарының кіретін АБЖ жүйесін бөледі сызықты 

жəне сызықты емес. Өзін-өзі баптау, бейімделу, зияткерлікті оңтайландыру 
дəрежесі бойынша төмендегі жүйелер түрлері бөлінеді. 

Экстремалды жүйелер (бағдарламаны өздігінен реттейтін жүйелер). 
Мұндай жүйелерде реттелетін шаманың мəні f(t) əртүрлі бұзушы əсерлері 
кезінде экстремалды деңгейде сақталады. Осы мақсатта АБЖ-да 
экстремумды автоматты түрде іздеудің арнайы құрылғысы (УАПЭ) 
орнатылған (2.8-сурет). 

Параметрлерді өздігінен конфигурациялайтын жүйелер (өзін – өзі 
конфигурациялайтын жүйелер) - бұл алдын-ала белгісіз сыртқы 
жағдайлардың айнымалыларына байланысты (f, x сəйкес) жүйенің 
айнымалыларының оңтайлы мəндері автоматты түрде орнатылатын жүйелер, 
мысалы, максималды пайда, энергия шығыны жəне т.б. мұндай жүйенің 
АБЖ-да USN өзін-өзі конфигурациялау құрылғысы бар. 

Зияткерлік жүйелер (ISU) – білімге негізделген жəне басқару мен 
жұмыс істеу процесінде жаңа білім қалыптастыратын жүйелер ретінде 
шешім қабылдаудың икемді процедураларымен (анық емес басқару) өзін-өзі 
оқытатын, өзін-өзі реттейтін жүйелер. 

 
2.2.2 Автоматтандырудың техникалық құралдары 
 
Нысанды басқару үшін қажетті ақпарат Бастапқы элементі сезімтал 

элемент болып табылатын есептегіштердің көмегімен басқару жүйесіне 
енгізіледі. Сезімтал элемент шығаратын сигналдың физикалық табиғаты əр 
түрлі болуы мүмкін – қысым, деформация, температура жəне т.б. алайда, 
өздігінен жүретін зеңбіректерде электр сигналдарын тасымалдаушы ретінде 
пайдалану ыңғайлы. Сондықтан, əдетте, сезімтал элементті электрлік 
өлшеуіш бірлесіп құрастырады, содан кейін бүкіл құрылғы сезімтал элемент 
деп аталады. 

Өздігінен жүретін зеңбіректерде потенциометриялық, индуктивті, 
тахометриялық жəне гироскопиялық сезімтал элементтер, фотоэлектрлік, 
термоэлектрлік, пьезоэлектрлік инерция, серіппелі жəне басқа да сезімтал 
элементтер кеңінен қолданылады. 
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Өздігінен жүретін зеңбіректің атқарушы құрылғысы- бұл объектіні 
басқару органын немесе басқару объектісінің өзін жылжытатын қозғалтқыш. 
Атқарушы құрылғы көбінесе сервомотор немесе сервомотор деп аталады. 
Атқарушы құрылғы басқару сигналын басқару органының немесе 
басқарылатын объектінің механикалық қозғалысына түрлендіреді. Бұл 
жағдайда энергия немесе Басқару сигналының өзі қолданылады. Немесе 
қосымша көздің энергиясы. Соңғы жағдайда атқарушы құрылғының жұмысы 
басқарушы элемент деп аталатын позициямен анықталады. Басқару 
элементін жылжыту басқару сигналының энергиясымен жүзеге асырылады. 

Өздігінен жүретін зеңбіректерде тұрақты жəне ауыспалы электр 
қозғалтқыштары, сондай-ақ гидравликалық жəне пневматикалық 
қозғалтқыштар қолданылады.  

Əдетте, атқарушы құрылғыларды іске қосу үшін қажет сигналдардың 
қуаты өлшеу элементтері мен функционалды түрлендіргіштердің шығысында 
алынған қуаттан едəуір асады. Сондықтан автоматты жүйелердің жұмысын 
қамтамасыз ету үшін аралық элементтер – күшейткіштер қажет. 

Күшейткіш-бұл сыртқы көздің энергиясын кіріс сигналынан асып 
түсетін, кіріс сигналына сəйкес өзгеретін жəне онымен бірдей физикалық 
сипатқа ие шығыс сигналына айналдыратын құрылғы. Электр 
сигналдарының күшейткіштерінде кернеу күшейткіштері немесе ток 
күшейткіштері қолданылады. Кернеу күшейткіштері жүйе элементінің 
күшейткішінен кейінгі үлкен кіріс кедергісінде, ал ток күшейткіштері аз 
болған кезде қолданылады. 

АБЖ-да магниттік, электромашиналық, релелік, лампалық, жартылай 
өткізгіш жəне т.б. күшейткіштер қолданылады. 

Егер сезімтал элемент пен атқарушы құрылғы электр тогының бір 
түрімен жұмыс істесе, онда қуатты күшейту арнайы сигнал түрлендірусіз 
жүзеге асырылуы мүмкін. Егер сезімтал элемент сигнал түзсе, мысалы, 
тұрақты токта, ал атқарушы құрылғы айнымалы ток қозғалтқышы болса, 
онда күшейтумен қатар тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіру қажет. 
Бұл түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғы модулятор деп аталады. Кері 
түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғы демодулятор немесе фазалық 
дискриминатор деп аталады. Əдетте түтік, жартылай өткізгіш жəне 
электромеханикалық модуляторлар мен демодуляторлар қолданылады. 

Күрделі жүйелерде функционалды түрлендіргіштердің рөлін үздіксіз 
жəне сандық компьютерлер орындай алады. 

Өлшеу схемалары. Сезімтал элементтен алынған электр сигналы-бұл 
белсенді электр кедергісінің немесе индуктивтіліктің немесе кернеудің 
немесе токтың немесе басқа электр параметрінің өзгеруі. Бұл параметрді 
өлшеу үшін сізге тиісті электр өлшеу құралы қажет. Сигналды электр 
өлшеуішпен үйлестіру үшін өлшеу схемасы қажет. Жалпы алғанда, электр 
тізбегі 2.9 суретте көрсетілгендей ұсынылуы мүмкін. 

Электрлік өлшеудің қолданыстағы əдістерін негізінен екі сыныпқа 
бөлуге болады: тікелей бағалау жəне салыстыру. Тікелей бағалау кезінде 
өлшеу схемасы сенсордың шығыс сигналын түрлендіру функцияларын ғана 
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орындайды, мысалы, оны күшейтеді немесе сенсордың Шығыс кедергісін 
құрылғының кіріс кедергісімен келіседі. 

 
Сурет 2.9-құрылымдық схема  

электрлік емес шамасының  
Бұл əдіс қарапайым, бірақ салыстырмалы түрде сирек қолданылады, 

өйткені ол айтарлықтай қателіктермен сипатталады (əсіресе сенсордың қуат 
кернеуі өзгерген кезде).   

Салыстыру əдісі жоғары дəлдік пен сезімталдықты қамтамасыз етеді. 
Бұл жағдайда көпір, дифференциалды жəне компенсациялық өлшеу 
схемалары қолданылады. 

Тензометриялық датчиктер негізінен машиналар мен механизмдердің 
бөлшектеріндегі деформациялар мен кернеулерді өлшеу үшін қолданылады. 
Тензометриялық датчиктер серпімді элементпен бірге қолданылады,олар 
біртұтас тұтасады, алайда жүктеме жасушасы серпімді элементтен 
оқшауланған. Осылайша, электр қуатын электр шамасына айналдыру үшін 
құрылғы алынады. 

Потенциометриялық датчиктер Қарапайым потенциометр-бұл 
тұрақты немесе ауыспалы UO кернеуі қолданылатын жоғары қарсыласу 
сымының рамасына оралған түрінде жасалған белсенді кедергі. Кіріс 
сигналы (жылжыту) жылжымалы байланыс щеткасының (қозғалтқыштың) 
көмегімен орнатылады. Шығу сигналы (кернеу) потенциометр 
қозғалтқышынан алынады.  

2.10-суретте көрсетілген кері потенциометрлер көрсетілген 
кемшіліктен айырылған.  

 Потенциометриялық сенсорлардың бірқатар артықшылықтары 
бар: дизайнның қарапайымдылығы, шағын өлшемдері мен салмағы, тұрақты 
жəне ауыспалы токпен қоректену мүмкіндігі. Негізгі кемшілігі – жылжымалы 
байланыстардың болуы. 

 
а-бір жақты; б-екі жақты; в-қайтымды датчиктердің сипаттамалары 

Сурет 2.10-кері Потенциометриялық сенсор 
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Электромагниттік датчиктердің келесі артықшылықтары бар: 
құрылымның қарапайымдылығы мен арзандығы, механикалық беріктігі, 
жылжымалы контактілерсіз сигнал беру мүмкіндігі, 50 Гц жиіліктегі 
өнеркəсіптік желіден қуат алу мүмкіндігі, сигналдың жеткілікті жоғары 
қуатын алу мүмкіндігі, кең қозғалыс ауқымында жұмыс істеу мүмкіндігі – 
мм-ден метрге дейін. 

Электромагниттік датчиктер индуктивті, трансформаторлық, магниттік 
жəне индукциялық датчиктерге бөлінеді. 

Индуктивті сенсорлар Қарапайым индуктивті сенсордың дизайны 2.11-
суретте көрсетілген.  

 
1-өзек; 2-орам; 3-якорь 

 
Сурет 2.14-қарапайым индуктивті датчиктер 

 
Кері индуктивті сенсорлар. Егер екі бірдей қайтымсыз сенсор бір 

схемаға біріктірілсе, онда біз 2.12-суретте көрсетілген қайтымды 
(дифференциалды) сенсорды аламыз. 

Трансформаторлық датчиктер. Трансформаторлық сенсорлардың 
жұмыс принципі арматураны жылжыту кезінде орамалардың өзара индукция 
коэффициентінің өзгеруіне негізделген. Олар генератор түріндегі 
электромагниттік датчиктерге жатады. Сенсор кішігірім қозғалыстарды 
тіркеу үшін қолданылады. 

 
а-схемалық диаграмма, б-статикалық сипаттама 

 
Рисук 2.12-қайтымды индуктивті сенсор 
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Селсиндер. Бұрыштық қозғалыстарды қашықтықтан беру үшін 
Автоматиканың электромагниттік элементтері – сельс кеңінен қолданылады. 
Олардың статорда бір фазалы орамасы жəне роторда үш фазалы синхрондау 
орамасы бар (орамалардың кері орналасуы мүмкін). Селсиндер 
индикаторлық жəне трансформаторлық режимдерде жұмыс істей алады.  

Магнитті басқыш датчиктер. Бұл сенсорлардың жұмыс принципі 
магниттелу құбылысына - ондағы механикалық кернеулердің мөлшеріне 
байланысты ферромагниттік материалдың магнит өткізгіштігінің өзгеруіне 
негізделген. Мұндай қасиеттері бар материалдарға никель, пермалла, 
мендюр, бірқатар ферриттер жатады. 

Өзара перпендикуляр орамалары бар тензометриялық магниттік-
серпімді сенсор 2.13-суретте көрсетілген. Р күшінің əсерінен магнит 
өткізгіштігі негізінен қысу бағытында өзгереді, бұл магниттік индукцияның α 
бұрышына бұрылуын (ауытқуын) жəне сонымен бірге FR магнит ағынының 
өзгеруін тудырады. Енді магнит ағыны қайталама ораманың бұрылыстарын 
кесіп өтеді, оның шығысында E2 ЭМӨ пайда болады. Магниттік индукция 
векторының α айналу бұрышы 10 – 12°жетеді. 

 

 
 

Сурет 2.13-өзара перпендикуляр орамалары бар тензометриялық 
магниттік-серпімді сенсор. 

 
Артықшылықтары: жоғары сезімталдық жəне үлкен күш-жігерді өлшеу 

мүмкіндігі (бірнеше мың тоннаға дейін). 
Кемшіліктері:  
1) Қоршаған ортаның температуралық қателігінің болуы;  
2) гистерезис əсерінен туындаған қателіктің болуы (магниттік жəне 

механикалық);  
3) қоректендіру кернеуінің ауытқуынан туындаған қателіктердің 

болуы. 
Индукциялық сенсорлар сызықтық жəне бұрыштық қозғалыстардың 

жылдамдығын ЭМӨ-ге түрлендіреді. Олар генератор түріндегі сенсорлар. 
Индукциялық сенсорлардың жұмысы электромагниттік индукция заңына 
негізделген. Бұл сенсорлардың шығыс сигналы-бұл ЭМӨ, ол магнит 
ағынының өзгеру жылдамдығына пропорционал. 

Индукциялық датчиктер индуктивтіден ерекшеленеді, өйткені олар 
айнымалы емес, тұрақты магнит өрісін пайдаланады.  
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2.14-суретте сызықтық жəне бұрыштық қозғалыс сенсорларының 
схемасы көрсетілген. Бірінші жағдайда өлшеу катушкасы қозғалмайтын 
зəкірдің магнит өрісінде ілгерілемелі қозғалыс жасайды (2.14 – сурет, а), 
екіншісінде-қозғалмайтын зəкірдің магнит өрісінде айналады (2.14-сурет, б). 
Екінші реттік орамаларда ЭМӨ индукцияланады. 

 

 
 

Сурет 2.14-индукциялық сенсорлар тізбегі 
 
 Магнит жылжымалы болса, сенсордың сенімділігі артады, ал 

катушкалар жылжымалы контактілердің болмауына байланысты 
қозғалмайды. Айналмалы сенсорларда ЭМӨ жиілігін шығыс сигналы ретінде 
пайдалануға болады. Жиілікті өлшеу үшін тахогенераторлар да 
қолданылады. 

Пьезоэлектрлік датчиктер Пьезоэлектрлік сенсордың жұмыс 
принципі пьезоэлектрлік əсерге негізделген, ол кейбір кристалдарға тəн жəне 
кристалл белгілі бір бағытта сығылған кезде зарядтар кристалдың бетінде 
пайда болады (жиналады). Осылайша, пьезосезімтал Кристал механикалық 
əсерге ұшыраған кезде конденсатор рөлін атқарады. Пьезоэлектрлік 
қасиеттері бар ең көп таралған кристалдар: кварц, сегнет тұзы 

Пьезоэлектрлік датчиктер қысымды, күшті, үдеуді өлшеу үшін 
қолданылады. Пьезоэлектрлік сенсорлардың айтарлықтай кемшілігі бар: ұзақ 
статикалық жүктеме кезінде зарядтар ериді, бұл өлшеулерде қателік 
тудырады. Сондықтан пьезоэлектрлік датчиктер тек динамикалық 
процестерді өлшеу үшін қолданылады. 

Сыйымдылық датчиктері параметрлік болып табылады. Олардың 
жұмысы өлшенетін шаманы сыйымдылыққа айналдыруға негізделген. Өз 
кезегінде, конденсатордың сыйымдылығы плиталардың (пластиналардың) 
мөлшеріне, олардың арасындағы қашықтыққа, тығыздағыштар арасындағы 
ортаның диэлектрлік өткізгіштігіне байланысты болатыны белгілі. 

Өлшеу тізбегінің сезімталдығын арттыру үшін қуат кернеуінің жиілігін 
арттыру қажет. 

 Сыйымды қысым датчигі 2.15-суретте көрсетілген. Ол 1 дөңгелек 
жалпақ мембранадан тұрады, ол Р қысымын қабылдайды жəне 2 бекітілген 
төсемнен тұрады. Конденсатор төсемдерінің арасында бастапқы dнач ауа 
аралығы бар. Өлшенген қысымның əсерінен мембрана бүгіліп, ең үлкен 
қозғалыс δ мембрананың ортасына ие болады.  
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1-жылжымалы мембрана; 2-қозғалмайтын төсем 
 

Сурет 2.15-сыйымдылық сенсоры 
 
Термисторлар параметрлік сенсорларға жатады, өйткені олардың 

белсенді кедергісі температураға байланысты. Термистордың температурасы 
қоршаған ортамен жылу алмасуға байланысты болғандықтан, олар 
жылдамдық, тұтыну, тығыздық жəне т. б. сияқты электрлік емес шамаларды 
өлшеу үшін де қолданылады.  

 Термисторлар таза металдардан (мыс, платина, никель, темір, 
молибден, вольфрам), сондай-ақ жартылай өткізгіш материалдардан 
(германия, кремний жəне марганец, никель, кобальт оксидтерінің қоспалары) 
жасалады. 

Ең көп таралған мыс жəне платина термисторлары. 
 Жартылай өткізгіш термисторлар термисторлар деп те аталады. 

Металлмен салыстырғанда жартылай өткізгіш термисторлардың өлшемдері 
кішірек жəне номиналды кедергілердің үлкен мəні бар. Олар кедергінің 
үлкен (теріс) температуралық коэффициентіне тапсырыс береді. 
Термисторлардың маңызды кемшілігі-қарсылықтың температуралық 
коэффициентінің тұрақсыздығы, яғни термистордың температуралық 
сипаттамасы бар. 

Термопараның көмегімен температураны өлшеу. Температураны 
автоматты түрде өлшеу жүйесінде екі əдіс қолданылады: Термо-ЭМӨ-ні 
милливольтметрмен тікелей өлшеу жəне өтемақы əдісі.  

Фотоэлектрлік сенсорлар жарықтың өзгеруіне жауап береді, əдетте 
жарық көзі мен жарық ағынының қабылдағышынан тұрады. Жарық 
сигналының көзі ретінде объектінің өзі немесе арнайы жарықтандырғыш 
болуы мүмкін. 

Радиациялық қабылдағыш ретінде фотоэлементтер, фоторезисторлар, 
фотодиодтар, фототриодтар қызмет етеді. Фотоэлектрлік сенсорлардың 
көмегімен заттардың санын, қозғалысын, деңгейін, мөлдірлігін, түтінін, 
əртүрлі материалдардың түсін өлшеуге, бетінің сапасын бағалауға болады 
(жылтыр, кедір-бұдыр, түс). 

Прокаттың кинематикалық көрсеткіштерін өлшеу. Прокаттың 
мынадай негізгі кинематикалық көрсеткіштері өлшенеді: жолақтың 
сызықтық координаттары, үздіксіз прокаттау кезінде клеттер арасындағы 
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жолақтың майысуы (салбырауы), прокатталатын жолақтың жылдамдығы 
(прокаттау жылдамдығы), жолақтың тасымалдау жылдамдығы. 

Прокаттың кинематикалық көрсеткіштерін өлшеудің үш негізгі түрі 
қолданылады: тікелей, құрылғылардың кинематикалық көрсеткіштеріне 
аралық түрлендірумен, біріктірілген. 

Өлшеу ролигінің көмегімен жолақтың кинематикалық параметрлерін 
өлшеу. Жолақпен байланыста болатын роликті бос ролик ретінде қарастыруға 
болады. Оның көмегімен жұмыс ролигін қолдана отырып, бірдей 
кинематикалық параметрлерді анықтауға болады. 

Жолақтың ауытқуын өлшеу үшін ілмек ұстағыш қолданылады. 1 Ілмек 
ұстағыш (2.16-сурет) ұяшықтар арасындағы x жолағының ауытқуларын цикл 
ұстағыш тұтқасының бұрыштық позициясының түрлендіргіші y сигналымен 
көрсетілген бұрыштық координатаға түрлендіреді. 

 
1-ролик бос; 2-тұтқа 

 
Сурет 2.16-өлшеу схемасы салбырап жолақ арасындағы 

петледер ұстағыштың көмегімен клеттермен 
 
Жолақтың ауытқуын өлшеу үшін ілмек ұстағыш қолданылады. Цикл 

ұстаушы ұяшықтар арасындағы x жолағының ауытқуларын цикл ұстағыш 
тұтқасының бұрыштық позициясының y түрлендіргішінің сигналымен 
көрсетілген бұрыштық координатаға түрлендіреді. 

Технологиялық жүктемелерді өлшеу. Оларға температура, күш жəне 
илектеу моменттері, сондай-ақ жолақтың кернеуі жатады. 

Күш серпімді элемент немесе серпімді түрлендіргіш көмегімен 
өлшенеді. Серпімді элемент жабдықтың немесе құрылғының бөлігі болуы 
мүмкін, сонымен қатар оны өлшеу үшін арнайы орнатуға болады. Оның 
деформациясы Шығыс мəні ретінде қарастырылуы мүмкін, магниттік – 
серпімді материалдардан жасалған түрлендіргіштер үшін магнит өткізгіштігі, 
ал пьезоэлектрлік түрлендіргіштер үшін электр заряды. 

Серпімді элементтердің пішіні əртүрлі: цилиндрлік, сақиналы, 
сəулелік, өзек, мембрана түрінде. Материал ретінде 40X, 45x, 35xx маркалы 
болаттар, қаттылығы 40...50HRC қолданылады. 

Оған бекітілген датчиктері бар тəуелсіз серпімді элемент месдоза деп 
аталады. 

Мембраналық серпімді элемент. Мембраналық месдозаның 
құрылымдық схемасы жəне мембрананың ішінен датчиктерді орнатудың 
жəне оларды көпірге қосудың бір əдісі 2.17-суретте көрсетілген. 
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Сурет 2. 17-мембраналық типтегі месдоза схемасы 
 
Клеттер арасындағы жолақтың керілуін өлшеу. Клеттер арасындағы 

жолақтың кернеуін өлшеу үшін жылжымалы (немесе бекітілген) ролигі бар 
Бағыттаушы құрылғы кернеу түрлендіргіші ретінде қолданылады.  

Бағыттаушы роликпен жəне цикл ұстағышпен кернеуді өлшеу схемасы 
шамамен бірдей; біз 2.18 суретте көрсетілген схеманы қолданамыз. 
Бағыттаушы құрылғы Рамадан, екі бағыттаушы роликтен тұрады 2 жəне 3 
өлшеу ролигі 4, тіректері күш түрлендіргіші ретінде қолданылады. 5 
серіппелері роликтің жолақпен тұрақты байланысын қамтамасыз етеді.  

Жолақтың керілуінің енін өлшеуге арналған айналмалы роликтің 
дизайны 2.19-суретте көрсетілген, ұстағыш жəне жұмыс клеттері (немесе 
оның жеке бөліктері). 

 
1-рамка; 2,3-бағыттаушы роликтер, 4-өлшеуіш ролик 

Сурет 2. 18-жолақтың кернеуін бағыттаушы құрылғымен өлшеу 
 
Жолақ кернеуінің енін өлшеуге арналған айналмалы роликтің дизайны 

2.19-суретте көрсетілген. 
Осьтегі жолақтың күшін анықтау үшін роликтердің қажетті саны 

орналастырылған. Сезімтал элемент роликпен бірге айналатындықтан, ток 
тартқыш қолданылады.   

Ферромагниттік материалды илектеу кезінде жолақ магнит 
өткізгіштігінің кернеу күшінің шамасына тəуелділігіне байланысты жолақты 
кернеу түрлендіргіші ретінде қолданылады. Осы мақсатта жолақтың сыртқы 
жағында оған жақын жерде индуктивті өлшеу түрлендіргіштері орналасқан. 
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1-ось; 2-таңғыш; 3-күш түрлендіргіші; 5-тірек; 6 – жолақ 
 

Сурет 2.19-роликті тарату түрлендіргішінің схемасы 
үлес керу 

 

Прокаттың қалыңдығы, ені жəне табақ прокатының пішінінің 
көрсеткіштері, көлденең қимасының өлшемдері, көлденең қимасының 
сыртқы Өлшемдері жəне құбыр қабырғасының қалыңдығы, прокаттың 
ұзындығы сияқты геометриялық сипаттамаларын өлшеу үшін əртүрлі 
құрылғылар қолданылады: рентгендік компенсациялық өлшегіштер, 
контактілі жəне байланыссыз типтегі ені өлшегіштер, уақыт импульсті 
түрлендіргіштер, код түрлендіргіштері. кедергі термометрлері, 
термоэлектрлік термометрлер, радиациялық пирометрлер жəне т. б. 

 
2.2.3. Технологиялық процесті автоматтандырылған басқару 

жүйелері 
 
 Технологиялық процесті автоматтандырылған басқару жүйелері 

2000 ыстық жылжымалы кең жолақты диірменнің мысалында 
қарастырылады.  

Жылыту пештері учаскесінің жұмысын автоматты басқару ауыспалы 
геометриялық жəне жылу техникалық параметрлермен жəне пештерден 
дайындамаларды берудің өзгермелі қарқынымен металды қыздырудың талап 
етілетін сапасын қамтамасыз етеді. 

Қолдану АСУТП на клеттерінде шимай тобының станды 
тұрақтылығына кепілдік береді жəне дəлдік мөлшерлерін белгілеудің 
раската. Автоматтандырылған тазалау тобы дайын ыстықтай илектелген 
жолақтардың жоғары сапасын жəне кең жолақты диірменнің өнімділігін 
қамтамасыз етеді. Бұрғыш рольганг пен моталкаларды автоматты басқару 
жолақтарды салқындату тиімділігін жəне жабдықтың сенімді жұмысын 
айқындайды. 
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Жылыту пештерінің учаскесі. 2000 кең жолақты диірменнің алдына 
орнатылған төрт 1 қыздыру пеші (2.20-сурет) 420 тонна / сағ суық отырғызу 
кезінде максималды өнімділікпен 40 тоннаға дейін илектелген жəне 
құйылған плиталарда кең сұрыпты болатты қыздырудың белгіленген 
режимін қамтамасыз етеді. 

 

1-көтергіш үстел; 2-таразы; 3-рольганг тиеу үстелдері; 5-пештер; 
6-соқтығысушылар; 7-рольганг; 8-соққысыз алу механизмі; 
9-температура датчиктері; 10-жағдайды фото датчиктер; 11-

пештегі плитаның байланыс датчиктері; 12-масштабты бұзғыш; 13-
басқару посттары 

Сурет 2.20-зауыттың пеш учаскесі жабдықтарының орналасу 
схемасы 

 
Жылыту пештерін автоматтандыру. ТБАЖ-ға бағынатын Объектіні 

басқару жүйелерінің кешенінде үш Ішкі жүйе синтезделді: металдың 
қозғалысын бақылау, өлшеу нəтижелерін жинау жəне өңдеу, математикалық 
модельдерді іске асыру негізінде процесті басқару. 

ASUTP – 1 бақылау жүйесінің техникалық жəне бағдарламалық 
құралдары кез-келген уақытта қыздыру пештерінің учаскесіндегі барлық 
плиталарды өңдеудің орны мен кезеңін анықтауға мүмкіндік береді. Бақылау 
жүйесі үшін бастапқы ақпарат-бұл болат балқыту сертификатының жүйесіне 
слябтар партиясына енгізілген мəліметтер.  

Партияның құрамына бір химиялық құрамдағы болаттан жасалған жəне 
бір өлшемді жолақтарды өндіруге арналған бірдей мөлшердегі тақталар 
кіреді.  

Ақпаратта келесі мəліметтер бар: партия нөмірі жəне ондағы -
слябтардың саны, балқыту нөмірі жəне болаттың маркасы, сондай-ақ ондағы 
негізгі химиялық элементтердің құрамы, дайын жолақтың салмағы мен 
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өлшемдері, жолақтарды илектеу жəне орау соңындағы температура, 
жолақтарды салқындату дəрежесі мен сипаты, дайын ыстықтай илектелген 
жолақтарды одан əрі өңдеу технологиясы. Деректер бақылау жүйесіне 
партияның бірінші слябы пештердің тиеу рольгангіне салынған таразыға 
түскенге дейін енгізіледі. 

Көтергіш үстелдерден слябтарды түйістіру процесін жəне оларды тиеу 
рольганг секциялары бойынша одан əрі орын ауыстыруды басқару пештер 
учаскесінің автоматикасының жергілікті жүйесімен жүзеге асырылады. Сляб 
тиеу рольганг таразысына түскен сəтте жергілікті Автоматиканың екінші 
жүйесі УЖМ үшін «таразыдағы сляб» сигналын бастайды.  

Осы сигнал бойынша УВМ келесі ақпаратты алып жүретін сляб 
нөмірін есте сақтайды: күні; сляб тиесілі партия нөмірі; слябтың ағымдағы 
нөмірі. 

Таразыға келіп түскен Сляб жергілікті Автоматиканың бақылау 
жүйесінің сигналы бойынша өлшенеді, ал оның температурасы өлшенеді. 
Өлшеу нəтижелері УВМ жадына беріледі. Бір мезгілде партия құрамында 
таразыға түскен слябтардың саны анықталады. 

Нөмірленген, өлшенген жəне кодталған қаңылтыр пеш учаскесін 
басқару бекетінде оператордың сигналы бойынша таразылардан 
шығарылады. Сол сигнал бойынша uvm тапсырманы есептейді, ол жүретін 
арқалықтардың санын жəне пакеттердің түрін (бір қатарлы, екі қатарлы жəне 
шахмат) жəне əр пештің жүктелуінің біркелкілігін көрсетеді. Сляб нөмірі мен 
УЖМ тапсырмасы жергілікті автоматика жүйесіне беріледі, оның 
басқаруымен сляб таразыларынан түскен сляб көрсетілген УЖМ-ге дейін 
адымдайтын арқалықтар қатарына тасымалданады, содан кейін 
соқтығысушы пеш алдындағы қабылдау үстеліне жүктеуді күту позициясына 
ауысады. 

Плита пеште жылжытылған сайын, жаңа плиталарға арналған орын 
босатылады. Келесі шкафты қондыру мүмкіндігін бағалай отырып, жергілікті 
Автоматика жүйесі жүктеу операциясын орындайтын итергіштерге бастама 
сигналын шығарады. Бұл жағдайда бақылау жүйесі жүктеу ролигінің осінен 
пешке отырғызылған плитаның артқы жиегіне дейінгі қашықтықты жəне 
оның енін анықтайды. Екі параметр де uvm-ге беріледі, олардың негізінде 
қабылдау ролигінің осіне қатысты плитаның ортасындағы позицияны 
есептейді. Бір мезгілде сляб нөмірі слябтардың тиісті қатарын есепке алу 
массивіне енгізіледі. Пештерде слябтардың жылжуын бақылау арқалықтар 
жетегінің жұмыс процесінде іске қосылған датчиктерден импульстар 
бойынша жүзеге асырылады. 

Пештен слябтарды берудің ұтымды реттілігін есептеу (беруге дайын 
слябтардың тізімін жасау) УВМ-де жүзеге асырылады.  

Мерзімді есептеу келесі тəртіппен жүзеге асырылады: пештен 
металлдың келесі партиясын шығарғаннан кейін тек осы партияның 
плиталарын беру керек; плиталарды беру реттік нөмірдің өсуіне сəйкес 
жүзеге асырылады; пештен плиталарды беру жиілігінің коэффициенті бір 
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партияның плиталары отырғызылған басқа пештер үшін тиісті 
коэффициенттерге қатысты ең аз болуы керек. 

Плиталар пештерден илектеу циклінің ұзақтығына сəйкес белгілі бір 
уақыт аралығында шығарылады. Осы цикл кезінде uvm қыздырылған 
плитаны алу керек пештің нөмірін анықтайды, плита қабылдағыштарын 
басқаратын жергілікті Автоматика жүйесі үшін қабылдағыш штангаларды 
пештің терезесіне кірудің саны мен тереңдігін орнатады. Сляб пештің 
қабылдау рольгангына тигеннен кейін УЖМ-де оның нөмірі оған сəйкес 
Посад қатарының есепке алу массивінен іріктеледі жəне бұл деректер 
процессаралық байланыс арнасы бойынша станға қызмет көрсететін УЖМ-ге 
келіп түседі. 

Кіріс құрылғыларынан алынған мəліметтерден басқа, пештің uvm-де 
плитаның жеке параметрлері қалыптасады, содан кейін беріледі: Посад 
сериясының нөмірі, нақты массасы, ені жəне оның бетінің температурасы. 
Осылайша, қабылдау ролигі-бұл бақылау аймағы, оның шекараларында uvm 
жадында Илемдеудің технологиялық процесін автоматты түрде басқаруға 
қажетті металды қыздыру туралы мəліметтер пайда болады.  

Бақылау жүйесі қабілетті ілесіп учаскесінде пештер 616 слябов, олар 
туралы ақпарат сақталуы мүмкін жадында УВМ. 

Өлшеу жинау жəне өңдеу жүйесі, сондай-ақ металды бақылау жүйесі 
ASUTP пассивті функцияларын орындайды. Алайда, жылытуды басқаруға 
арналған қондырғыларды есептеудің математикалық модельдері кейбір 
жағдайларда есептеу жəне өлшенген параметрлерді салыстырудан 
анықталған түзету коэффициенттері бар адаптациялық теңдеулерді 
қолдануға негізделгендіктен, өлшеу жинау жəне өңдеу жүйесінің пешті 
басқару сапасына əсері өте үлкен. Сонымен қатар, тек осы жүйенің 
көмегімен маңызды технологиялық параметрлерді бақылауға жəне диірменді 
басқарудың тиімділігін бағалауға болады. 

Пештің əр аймағында өлшеу нəтижелерін жинау жəне өңдеу жүйесі 
плиталардың қыздыру процесінің параметрлерін бақылайды: əр плитаның 
жылыту ортасы мен бетінің берілген жəне нақты температурасы, газ бен ауа 
шығындары.  

Сол жүйенің көмегімен пештің жұмысын тұтастай сипаттайтын 
параметрлер бақыланады: пештен шығатын газдың температурасы; 
рекуператордан шығатын ауаның температурасы; газдың шығыны, 
диірменнің алғашқы тобының бесінші клетінің артындағы прокат 
температурасы жəне слябтардың ыстық шөгуі жағдайында пешке тиер 
алдында өлшеу кезіндегі олардың температурасы. 

Плиталарды жылыту процесінің маңызды параметрлері-олардың 
бетінің температурасы жəне пештің əр аймағындағы қоршаған орта. Пеш 
учаскелері бойынша қоршаған ортаның температурасын өлшеу үшін 
бастапқы аспаптар ретінде платина-платинородиялық термопаралар, ал 
слябтар бетінің температурасын өлшеу үшін бірінші жəне 800...1500°с өлшеу 
диапазоны бар оптикалық пирометрлер («ардометрлер») қолданылды. 
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Сауалнама жиілігіне байланысты қандай да бір өлшеу параметрінің 
шамасын анықтауға арналған өлшеу құрылғылары екі топқа бөлінеді: 
синхронды жəне асинхронды. Біріншісі олар белгілейтін процесс 
параметрлерін қатаң оқу жиілігімен сипатталады, ал сауалнама жиілігі 1 
минут. Асинхронды өлшеулерге таразылар ауданындағы слябтардың 
температурасын өлшеу жəне пештегі слябтардың беткі температурасын 
«Ардометрлер» көмегімен өлшеу жəне т. б. жатады. Оларды сұрастыруды 
бастау үшін бастамашы сигналдар тиісінше таразылар учаскесінде слябтың 
болуы, пештегі арқалықтардың кезекті қадамы жəне т. б. туралы сигналдар 
болып табылады.  

 
2.2.4. Автоматтандырылған басқару жүйелері 
прокаттаудың технологиялық параметрлері 

 
Прокаттың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін прокаттау 

процестерін автоматтандырылған басқару жүйелері өте қатаң талаптарға сай 
болуы керек, бұл өз кезегінде прокаттау процесі мен технологиялық 
жабдыққа белгілі бір талаптарды анықтайды.  

Технологиялық процеске қойылатын талаптар, ең алдымен, бастапқы 
дайындаманың сапа көрсеткіштерінің өзгеруінің рұқсат етілген шектерін, 
сондай-ақ илектеу процесінде қолданылатын энергия мен басқа 
материалдарды қамтиды. Технологиялық жабдыққа қойылатын жалпы 
талаптар-бұл жеткілікті қуат, жылдамдық пен сенімділік, сонымен қатар 
автоматтандырудың техникалық құралдарын орнату, пайдалану жəне қызмет 
көрсету мүмкіндігі. 

Автоматтандырылған басқару кезінде қол жеткізілген илектеу 
жылдамдығы мен қарқынының жоғарылауы, диірменді баптау жəне қайта 
конфигурациялау уақытының қысқаруы, сондай-ақ технологиялық 
бұзылулардан туындаған тоқтап қалу уақытының қысқаруы илектеу 
станоктарының өнімділігін арттырады. 

Прокаттау процесін автоматтандырылған басқару жылжымалы 
станциялардың жедел қызметкерлерінің еңбек жағдайларын едəуір 
жеңілдетеді жəне оның өнімділігін арттырады, электр энергиясы мен отын 
шығынын едəуір азайтады.  

Прокаттаудың технологиялық процесін автоматтандырылған басқару 
жүйесінің құрылымы мен принциптерін ыстық прокаттаудың үздіксіз кең 
жолақты диірмені (NSHS) мысалында қарастырамыз. 

Үздіксіз кең жолақты диірмен болып табылатын күрделі 
металлургиялық қондырғыны автоматтандырудың мақсаты-жалдау сапасы 
мен қызмет көрсететін персоналдан зауыттың өнімділігінің тəуелсіздігін 
қамтамасыз ету.  

Бұл ретте жабдықтың шамадан тыс жүктелуіне жол берілмеуі тиіс, ал 
жабдықты толық пайдалану кезінде қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындар 
ең төменгі деңгейде ұсталуы тиіс. Автоматтандырудың төменгі деңгейлерін 
пайдалану мүмкіндігін қарастыру қажет, яғни диірменді ішінара немесе 
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толық қолмен басқару мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. 
Қазіргі заманғы кең жолақты ыстық илектеу станының АБЖ ТП 

технологиялық процесті автоматты басқаруды жүзеге асырады, қыздырғыш 
пештердің алдындағы плиталарды өлшеуден бастап, катушкалардың 
конвейерлерінде орамдарды таңбалаумен аяқталады. 2.21-суретте орам 
түрінде өнім шығаратын зауыт үшін осындай жүйенің функционалды 
диаграммасы көрсетілген. 

 
2.21-сурет-жəне үздіксіз кең жолақты ыстық илектеу 

станциясының ақпараттық-басқару жүйесі 
 
Жүйенің кіріс торабы жоспарланған тапсырмада қарастырылған 

тақталардың жылжымалы партияларын таңдау кезегін таңдау мəселесін 
шешеді. Таңдалған кезектілік осы жоспарлы тапсырманың барлық 
партияларын прокаттау кезінде жұмыс орамдарының ең аз Мүмкін болатын 
санын жəне пештердегі плиталардың жеткіліксіз қызуына байланысты 
диірменнің ең аз тоқтап қалуын қамтамасыз етуі керек. Партияларды 
прокаттаудың таңдап алынған кезектілігін бағалау ауыстырып тиеуден, 
сондай-ақ пештердегі қаңылтырлардың дайын болмауынан туындаған жалпы 
тоқтап қалудың шамасы бойынша жүзеге асырылады. 

Жоспарланған тапсырмада (мысалы, күнделікті) қарастырылған 
тақталардың жылжымалы партияларының оңтайлы реттілігін анықтау-бұл 
диірмен мен пештердің математикалық моделінде 
шешілетінматематикалық бағдарламалау мəселесі. Мұндай модель жолақ 
профилінің бұрмалануы мен орамдардың тозуының прокатталған 
қаңылтырлардың саны мен сипаттамаларына тəуелділігін белгілейді; 
жолақтың қалыңдығы мен еніне байланысты Профильді бұрмалауға 
шектеулер; қаңылтыр мен жолақтың типтік өлшемінің функциясы ретінде 
Машина уақытының ұзақтығы; плиталардың тип мөлшері мен тиеу 
кезектілігіне байланысты олардың пештегі болу ұзақтығы. 
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Плиталардың партияларын прокаттаудың оңтайлы кестесі бір уақытта 
плиталарды жылыту пештеріне отырғызу үшін қоймадан жеткізудің жоспар-
кестесі болып табылады. Бұл график слябтар қоймасына беріледі жəне соған 
сəйкес станның тиеу рольгангына слябтар партиясы беріледі. Плиталарды 
беру кезінде жүйеге қажетті ақпарат беріледі, бұл оларды жылыту жəне 
илектеу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Осы ақпарат негізінде 
пештерде плиталарды бөлуді таңдау мəселесі шешіледі жəне оларды пешке 
отырғызу басқарылады. Пешке плиталарды отырғызу операциясы, əдетте, 
жылытылатын плиталарды шығару операцияларымен біріктіріледі, олар 
жолақтарды Илеудің Машина уақытының ұзақтығымен немесе қыздыру 
пештері тар болса, плиталардың қыздыру жағдайынан анықталады. 

Пеш арқылы жылжитын слябтарды аймақтарға қатысты пештегі 
жекелеген слябтардың орнын анықтауға жəне олар туралы барлық қажетті 
ақпаратты алуға мүмкіндік беретін үздіксіз бақылау жүзеге асырылады. 

Пештердегі слябтарды осындай ақпараттық сүйемелдеу пештен 
кезекті сляб берумен бір мезгілде стан желісіндегі металды ақпараттық 
сүйемелдеу жүйесіне түсетін осы сляб туралы барлық ақпаратты беруді 
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, пештердегі əртүрлі партиялардың 
плиталарының аймақтарға қатысты орналасуы туралы ақпарат пештердің 
жылу режимін оңтайландыру мəселесін шешу үшін қолданылады. Бұл 
əртүрлі сипаттамалары бар плиталардың пештің аймақтары арқылы 
жылжуының ауыспалы жылдамдығы жағдайында осы аймақтарда пештерден 
шығарылатын плиталардың жылу мөлшерінің минималды ауытқуларына қол 
жеткізілетін жылу режимдерін орнатуға мүмкіндік береді. 

Стан желісіндегі металды ақпараттық сүйемелдеу жүйесі рольганг 
секцияларында, клеттерде жəне осы клеттердің жүктеме релелерінде 
орнатылған фотореледен сигналдар алады, бұл стан желісі бойынша əрбір 
слябтың қозғалысын бақылау жүзеге асырылады, жолақтың рулонына 
оралған беріліске дейін, салқындату конвейеріне. 

Осы партияның соңғы слябының стан желісі арқылы өтуін қадағалау 
ерекше жүзеге асырылады, бұл партияның соңғы слябы олар арқылы 
өткеннен кейін станның клеттері мен тетіктерін қайта құруға автоматты 
түрде рұқсат беруге мүмкіндік береді. Диірменді қайта құру жад 
құрылғыларында сақталған алдын-ала жасалған бағдарламаларға сəйкес 
жүзеге асырылады (мысалы, магниттік таспада немесе магниттік дискілерде 
жазылған). Əрбір осындай бағдарлама бағдарламаны тану коды болып 
табылатын плитаның белгілі бір өлшемдеріне, болат маркасына жəне 
жолақтың соңғы өлшемдеріне сəйкес келеді. Болаттың маркасы, қаңылтыр 
мен жолақтың өлшемдері диірмен желісіндегі қаңылтырларды ақпараттық 
сүйемелдеу жүйесіне түсетін ақпараттың құрамдас бөлігі болып 
табылатындықтан, пештен кезекті қаңылтырды беру кезінде бір мезгілде 
берілген қаңылтыр туралы осы ақпаратқа сəйкес келетін тұғырды баптау 
бағдарламасын сақтау құрылғысында іздеу жүзеге асырылады. 

Орнату бағдарламасы-бұл топты жаңа жолақ өлшеміне қайта құруды 
жүзеге асыратын атқарушы құрылғыларға арналған командалық тапсырмалар 
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жиынтығы. Мұндай құрылғылар-бұл клеттердің қысым бұрандалары мен 
бағыттаушы сызғыштардың орналасуы жəне клеттердің жылдамдық 
реттегіштерінің, сондай-ақ жолақтың қалыңдығын, температурасын жəне 
кернеуін реттейтін құрылғылар. 

Диірменді баптау бағдарламасы плиталардың осы өлшемі үшін 
номиналды пластикалық қасиеттерге есептеледі, олар нақты жағдайда 
плитаның жылу құрамының өзгеруіне байланысты да, болаттың химиялық 
құрамының өзгеруіне байланысты да айтарлықтай шашыраңқы болады. 
Сондықтан, орамдардағы металл қысымының мəні дизайннан өзгеше, бұл 
металл қалыңдығының клеттер бойымен ауытқуына жəне диірменнің 
шығысындағы жолақ профилінің бұрмалануына əкеледі. Бұл бұрмаланулар 
минималды болуы үшін ұяшықтарды өздігінен реттеу қарастырылған. Жоба 
тобы үшін бұл өзін-өзі баптау осы плитаның нақты пластикалық қасиеттерін 
клеттің орамаларына металл қысымының өсу мəндеріне есептеу негізінде 
жүзеге асырылады. 

Прокат металының пластикалық қасиеттерінің нашарлауы орамдағы 
металл қысымының жоғарылауын жəне нəтижесінде клеттердің 
шығысындағы металл қалыңдығының жоғарылауын білдіреді. 
Салыстырмалы бірліктердегі бұл өсу диірменнің соңғы клеттерінде ең 
маңызды болады, өйткені олардағы қысымның жоғарылауы металдың 
пластикалық қасиеттерінің нашарлауына да, алдыңғы клеттердегі қысымның 
жоғарылауына байланысты оның кіріс қалыңдығының жоғарылауына 
байланысты болады. Осылайша, қысуды нақтылау бірінші ұяшықтардағы 
қысылу мөлшерінің біршама артуына байланысты соңғы ұяшықтардағы 
қысымның аз өзгеруін қамтамасыз ететін клеттер бойынша қысуды қайта 
бөлуді білдіреді. 

Тазалау тобының клеттері жолақтың қалыңдығын реттегіштермен 
жабдықталады, онда қысым құрылғысының жағдайы жəне месдоз көмегімен 
өлшенетін білікке металл қысымының шамасы бойынша біліктер арасындағы 
саңылау, яғни біліктерден шығатын металдың қалыңдығы есептеледі. 
Есептелген тазарту мəні берілген мəннен ауытқыған кезде, қысым 
құрылғысының жетегіне əсер ететін қалыңдық реттегіші бұл ауытқуды 
жояды. 

Клеттердегі металдың қалыңдығы қысым құрылғысының орналасу 
датчигінің көрсеткіштері жəне орамдардағы металл қысымының шамасы 
бойынша есептелетіндіктен, орамдардың тозуы жəне олардың жылу 
деформациясы кезінде қате пайда болады. Осы қатенің нəтижесінде 
диірменнен шыққан жолақтың қалыңдығы қажетті мəннен ауытқуы мүмкін.  

Тапсырманы соңғы қалыңдықты реттегіштерге реттеу үшін  соңғы 
топтың клетімен ат қалыңдығының рентгендік немесе радиоактивті 
өлшегіші орнатылады, оның көрсеткішімен станның соңғы клетіндегі 
жолақтың есептік қалыңдығы салыстырылады. Клеттер бойынша қысылу 
шамасынан басқа, станды баптау бағдарламасы сондай-ақ петледер 
ұстағыштар роликтерінің қалпын өзгерту бойынша нақтыланатын 
клеттердің жылдамдық реттегіштерінің тағайыншамаларын береді. Егер 
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келесі клеттің роликтерінің жылдамдығы алдыңғы жылдамдықтың 
жылдамдығына сəйкес келмесе, онда цикл ұстағыш құрған осы клеттер 
арасындағы цикл көбейеді немесе азаяды. Кезінде анықталған бұл 
циклды өзгерту цикл ұстағыш ролигінің орнын өзгерту арқылы циклдың 
қалпына келуіне əкелетін клеттің жылдамдық реттегішінің тиісті өзгерісі 
туындайды. 

Жоғарыда айтылғандай, илектеу терминалының температурасын 
басқару соңғы топтың клеттерінің жылдамдық режимін өзгерту арқылы 
жүзеге асырылады. Прокаттау жылдамдығының тез өсуімен жолақтың 
металының жылу құрамының жоғарылауы қоршаған ортаға радиация мен 
металдың клетка орамдарымен жанасуына байланысты салқындауға 
байланысты жылудың жоғалуын өтейді, нəтижесінде диірменнің 
шығысындағы жолақтың температурасы өзгеріссіз қалып қана қоймайды, 
тіпті жоғарылайды.жолақтың соңына қарай. Жолақтың ұзындығы бойынша 
берілген температура айырмашылығына қол жеткізу үшін əр жолақ өлшемі 
үшін соңғы ұяшықтардан шығу кезінде əрлеу тобындағы прокат 
жылдамдығының өзгеруінің қажетті Заңын табуға болады. Қарапайым 
жағдайда, бұл заң жолақтың бір өлшемінен екіншісіне ауысу кезінде 
диірменді баптау бағдарламасы белгілеген тірек жетектерінің үдеуінің 
шамасымен анықталады. Жолақтың жылдамдығын бақылау үшін соңғы 
топтың шығысында IP жылдамдық өлшегіші орнатылған. Станның соңғы 
клетінің артына орнатылған ФП фотопирометрі жолақтың нақты 
температурасының рұқсат етілген шектерден ауытқуын анықтай отырып, 
баптау бағдарламасы белгілеген үдеу шамасын түзетуді жүзеге асырады. 

Жолақты орау температурасын реттеу салқындату учаскесінің 
ұзындығы бойынша салқындату суының шығынын өзгерту арқылы жүзеге 
асырылады. Жолақ салқындаған Температура мен температураның төмендеу 
жылдамдығы жолақтың механикалық қасиеттерін анықтайды жəне болаттың 
маркасына (болаттағы көміртегі) жəне геометриялық өлшемдерге (жолақтың 
қалыңдығына) байланысты. Жолақтың əр өлшемі үшін алдын-ала 
температураны төмендетудің оңтайлы заңы бар, ол салқындату аймағының 
бөлімдері арқылы берілетін судың құнын анықтайды. Салқындатқыш судың 
осы таралуын түзету орамалар алдындағы жолақтың нақты температурасын 
бақылайтын пирометр көмегімен жүзеге асырылады. 

Илектелген жолақтың геометриялық өлшемдерін бақылау станның 
соңғы клетінің артына орнатылған ат қалыңдығының рентгендік немесе 
радиоактивті өлшеуішінің жəне ЖШ енінің фотоэлектрлік өлшеуішінің 
көмегімен жүзеге асырылады. Жоғарыда көрсетілгендей қалыңдық 
өлшегішінің көрсеткіштері соңғы клеттегі саңылаудың есептік шамасымен 
салыстыру жəне қалыңдық реттегішінің қондырғыларын реттеу үшін 
қолданылады. Ені өлшегіш-бұл еннің номиналдыдан ауытқу көрсеткіші жəне 
қалыңдығы өлшегішпен қатар, орамға түсетін жолақтың сапасын бағалау 
үшін қолданылады. Бүкіл жолақтың сапалық көрсеткіштерін бағалау үшін 
жолақтың қалыңдығының, енінің жəне температурасының олардың 
номиналды мəнінен ауытқуы ғана емес, сонымен қатар осы ауытқулар бар 
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жолақтардың учаскелерінің ұзындығы да өлшенеді. Осы бағалау нəтижелері 
жүйемен хаттамаланады жəне осы жолақ пен жолақтар партиясының сапа 
сертификатына енгізіледі [24]. 

Прокаттаудың технологиялық параметрлерін автоматтандырылған 
басқарудың жергілікті жүйелері. Басқару объектісі ретінде жылжымалы 
диірменнің басқарылатын айнымалыларын екі топқа бөлуге болады: диірмен 
құрылғысының айнымалылары жəне зауыттың технологиялық 
айнымалылары (2.22-сурет). 

Оның құрылғылары мен жүйелерінің жұмысын сипаттайтын диірмен 
құрылғыларының басқарылатын айнымалы мəндеріне мыналар жатады: 

диірмен құрылғыларының жұмыс органдарының координаттары 
мен қозғалыс жылдамдығы; 

диірмен құрылғылары жасаған күштер мен сəттер; 
салқындатқыштың шығыны мен қысымы жəне т. б. 
зауыттың технологиялық айнымалылары прокаттау процесін 

тікелей сипаттайды жəне мыналарды қамтиды: 
жолақтардың координаттары мен қозғалыс жылдамдығы; 
жолақтар геометриясының көрсеткіштері (көлденең қимасының 

өлшемдері, жолақ пішінінің сипаттамасы жəне оның ұзындығы); 
жылжымалы күштер мен моменттер, клеттер арасындағы 

жолақтардың кернеуі; 
прокатталатын металдың температурасы. 

Аталған айнымалыларды басқару ACE TP құрамына кіретін жергілікті 
басқару жүйелерін жүзеге асырады, оларды басқарылатын айнымалы 
мəндерді жіктеуге сəйкес ауыспалы құрылғыны басқару жүйелеріне жəне 
зауыттың технологиялық айнымалы басқару жүйелеріне бөлуге болады. 

Тұрақты айнымалы құрылғыларды басқару жүйелері немесе жай ғана 
диірмен құрылғыларын басқару жүйелері басқару жүйелеріне бөлінеді: 

құрылғылардың орналасуы мен жылдамдығы; 
құрылғылардың күшімен (сəттерімен) ; 
құрылғылар арқылы сұйықтықты тұтыну жəне т. б. 
өз кезегінде зауыттың технологиялық айнымалы басқару 

жүйелерін басқару жүйелеріне бөлуге болады: 
ережеге жəне жылдамдықпен жылжыту прокат; 
жолақтардың геометриялық параметрлері; 
клеттер арасындағы жолақтардың жай-күйінің көрсеткіштері; 
прокатталатын металдың температурасы. 
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Сурет 2.22-жылжымалы диірмен айнымалы 

 
Прокат геометриясын автоматты басқару жүйелеріне көлденең 

қиманың өлшемдерін жəне прокатталатын жолақтар пішінінің 
көрсеткіштерін реттеу жүйелері, сондай-ақ жолақтарды пішу жүйелері 
жатады. Көлденең қиманың өлшемдерін жəне илектелген жолақтардың 
пішінінің көрсеткіштерін автоматты түрде реттеу қажетті көлденең қимасы 
мен пішіні бар прокатты алудың негізгі құралы болып табылады. Прокатты 
Автоматты пішу ең аз қалдықтармен қажетті ұзындық бөлігінде илектелген 
жолақтарды кесуді қамтамасыз етеді. 

Клеттер арасындағы прокат күйін автоматты басқару жүйелеріне 
жолақтың майысуын (салбырауын) реттеу жүйелері жəне үздіксіз прокаттау 
кезінде клеттер арасындағы жолақтың керілуін реттеу жүйелері немесе ілмек 
пен керуді реттеу жүйелері жатады. Үздіксіз прокаттау кезінде клеттер 
арасындағы жолақтың күйін автоматты түрде басқару, ең алдымен, осы 
көрсеткіштерді үнемі басқарусыз мүмкін емес үздіксіз прокаттау процесін 
жүзеге асыруды қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен қатар, үздіксіз 
диірменнің торлары арасындағы жолақтың күйін басқару қажетті көлденең 
қимасы мен қажетті пішіні бар прокат алуға көмектеседі. 

Прокатталатын металдың температурасын автоматты басқару жүйелері 
прокаттың талап етілетін физикалық - механикалық сипаттамаларын алу 
мақсатында прокаттау процесінің əртүрлі кезеңдерінде металдың 
температурасын реттеуді жүзеге асырады. 

Негізгі Жергілікті автоматты басқару жүйелерінің құрылымын жəне 
оларды жүзеге асыруға негізделген математикалық тəуелділіктерді 
қарастырыңыз. 

Позициялық басқару жүйесі. Позициялық басқару жүйелері көтергіш 
үстелдерді, соқтығысқыштарды, плиталарды қабылдағыштарды, бағыттаушы 
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сызғыштарды, клеттердің көлденең жəне тік орамдарының қысым 
құрылғыларын, ені өлшегіштердің орамдары мен вагондарының тарту жəне 
қалыптастыру ерітінділерін орнату механизмдерін автоматты басқаруды 
қамтамасыз етеді. Бұл жүйелердің негізі-бақылау жетегі, ол реттеу 
объектісінің қозғалысын басқаратын жабық белсенді динамикалық жүйе 
болып табылады.  

Бұл жағдайда белгілі бір дəлдік дəрежесі бар реттелетін мəн басқару 
əсерімен берілген қозғалысты көбейтеді. 

ТМ өлшеу құрылғысында (2.23 — сурет) реттелетін шаманың 
ағымдағы мəнін басқарушы əсермен (тапсырмамен) салыстыру жүргізіледі 
жəне осы салыстыру негізінде қате сигналы — басқарудың бастапқы сигналы 
қалыптасады. 

Реттелетін шаманың ағымдағы мəні туралы ақпарат Негізгі кері 
байланыс арнасы арқылы өлшеу құрылғысына түседі. 

 

 
2.23-сурет-бақылау жетегінің құрылымдық схемасы 

 
Бақылау жетегінің PU түрлендіргіш құрылғысы қате сигналын одан əрі 

пайдалануға ыңғайлы түрге түрлендіру үшін қолданылады. Алдын ала 
күшейткіш кернеу мен қуат сигналын күшейткішті басқаруға жеткілікті 
мəндерге дейін күшейтуге арналған. 

Бұл күшейткіште бұл сигнал параллель PKU түзету құрылғысынан 
келетін сигналмен салыстырылады. ПКУ мақсаты-реттеу сапасын жақсарту. 
Сонымен, қозғалыс сенсорын басқару объектісінің шығысына қосқан кезде, 
бақылау жетегінің тұрақтылығын арттыру үшін жылдамдық сенсорынан 
сигналды қолдана отырып, қосымша кері байланыс арнасы 
ұйымдастырылады. 

Реттеуші əсер (мысалы, момент түрінде), RP басқару объектісіне 
тікелей қолданылады, бақылау жетегінің күш бөлігінің көмегімен жасалады. 
Қуат бөлігі um қуат күшейткішінен( мысалы, тиристорлық түрлендіргіш), ID 
жетек қозғалтқышынан жəне MP механикалық берілісінен тұрады. 

Басқару объектісінің атқарушы қозғалтқышының қозғалысы қате 
сигналын азайту бағытында жүреді. Егер қате сигналы нөлге тең болса, онда 
реттелетін шаманың мəні басқару əсерінің (тапсырманың) мəніне сəйкес 
келеді. 
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Жұмыс клетінің басу құрылғыларын позициялық басқару. Нақты 
позициялау жүйесінің мысалы ретінде біз парақтың диірменінің өрескел 
клетінің бұрандалы қысым құрылғыларын сандық-аналогтық басқару 
жүйесін қарастырамыз (2.24-сурет). Қысым құрылғыларын басқарудың 
мақсаты-жоғарғы жұмыс ролигін s орамдары арасындағы алшақтық белгілі 
бір S0 мəніне тең болатын орынға жылжыту. 

Қысым бұрандалары құрт редукторлары арқылы жетек электр 
қозғалтқышымен айналады. Негізгі кері байланыс каналында кинематикалық 
редуктор арқылы қысым бұрандасына қосылған d сандық сенсоры 
қолданылады. Сенсор бұранданың бұрылу бұрышын N-биттік екілік NS 
кодына түрлендіреді. Бұл код сандық-аналогтық түрлендіргіштің N 
кірістеріне айтарлықтай қолданылады. Басқару əсері басқа n кірістеріне 
қолданылады-жүйе жұмыс істеуі керек қысым бұрандасының берілген 
позициясының Ns0 коды. 

 
Сурет 2.24-сандық-аналогты дизайндағы жұмыс клетінің қысым 

құрылғыларын позициялық басқару жүйесі 
 
NS жəне Ns0 кодтарының аттас разрядтары əр разрядта екі «жоқ» жəне 

екі «жəне»элементтерінен тұратын логикалық ұяшықтарға жұптасып келеді. 
Əрбір» жəне « элемент өзінің SW электрондық кілтін басқарады. «Жəне» 
элементінің шығуында логикалық «1» пайда болуы кілттің жабылуына 
əкеледі. Нəтижесінде тұрақты көзден тұрақты UC кернеуі su жиынтық 
күшейткіштің тиісті кірісіне беріледі. UC кернеуінің полярлығы осы разряд 
бойынша салыстырылатын кодтардың қайсысы (Ns0 немесе Ns) көп болуына 
байланысты. 

N кірістерінің əрқайсысы үшін СУ қосқышының осы кіріс кодтың қай 
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санатына сəйкес келетініне байланысты өз пайдасы бар (1, 2, 4...2n). 
Осылайша, су шығуында ns0 жəне Ns кодтарымен берілген сандар 
айырмашылығына пропорционал ∆U кернеуі пайда болады. Бұл кернеу 
қозғалтқышты басқару жүйесіне қысым механизмінің кемесіне беріледі жəне 
қысым бұрандаларын сəйкессіздіктерді азайту бағытында жылжытатын 
қозғалтқыштың айналуын тудырады. 

Қысым механизмін тежеу үшін қажетті алдын-ала қамтамасыз ету үшін 
жүйеде жылдамдық бойынша қосымша кері байланыс арнасы 
қарастырылған. Su қосымша кірісіне RT тахогенераторына қосылған FP 
функционалды түрлендіргішінен кернеу беріледі, ол ω қозғалтқышының 
жылдамдығын өлшейді. Фп параметрлерін тиісті таңдау кезінде су 
шығуындағы кернеудің полярлығының уақтылы өзгеруіне қол жеткізіледі, 
бұл механизмнің қарқынды тежелуін жəне ∆S ≈ 0 кезінде оның тоқтауын 
қамтамасыз етеді [24]. 

 
Практикалық жұмыс №1 

Функционалды автоматтандыру схемалары 
 
Жұмыстың мақсаты: автоматтандырудың функционалдық 

схемаларын оқу техникасын меңгеру, автоматты өлшеу, бақылау, реттеу 
жəне басқару жүйелерінің функционалдық схемаларын құрастырудың 
практикалық дағдыларын алу.  

 
Практикалық сабақ жоспары 

1. Оқытушы ұсынған теориялық материалды зерттеу. 
2. Оқытушы белгілеген технологиялық объект (өндіріс) үшін тиісті 

өлшеу түрлендіргіштерімен, автоматтандыру аспаптарымен жəне 
құралдарымен автоматтандырудың функционалдық схемасын əзірлеу. 

3. Əзірленген схеманың толық сипаттамасын беріңіз. 
4. Автоматтандыру құралдары мен құралдарын монтаждау. 
5. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 

 
Автоматтандырудың функционалды схемаларын оқу реті 

Автоматтандыру схемалары бойынша жұмыс істеу үшін жобаға 
түсіндірме жазба, сызбалар тізімдемесі жəне аспаптарға, автоматтандыру 
құралдарына, электр аппаратурасына жəне тиек арматурасына арналған 
ерекшелік болуы қажет. 

Автоматтандыру схемаларын оқу кезінде келесі тізбекті сақтау 
ұсынылады: 

1) барлық жазулар оқылсын - негізгі жазба (мөртабан), ескертпелер, 
қатысты сызбаларға сілтемелер жəне сызбадағы басқа да қосымша 
түсіндірмелер; 

2) автоматтандыру жобасына жəне технологиялық бөлікке 
түсіндірме жазбалармен танысудан бастап, оған қатысатын барлық 
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құрылғылардың, агрегаттар мен қондырғылардың технологиялық 
процесін жəне өзара əрекеттесуін зерттеу; 

3) осы технологиялық процесті бақылау жəне басқару пункттерін 
ұйымдастыруды айқындау; 

4) осы схемада қарастырылған электр жетектерін бақылау, сигнал 
беру жəне автоматты реттеу жəне басқару түйіндерінің тізімін 
орнатыңыз. 

Бұл ретте автоматтандыру құралдары мен құралдарына, электр 
аппаратурасына жəне тиек арматурасына арналған спецификациялардың 
көмегімен мыналар анықталады: 

 осы тораптар іске асырылатын техникалық құралдар; 
 Автоматиканың жекелеген техникалық құралдарының 

технологиялық жабдық элементтерімен өзара іс-қимыл жасау сипаты; 
 осы автоматтандыру схемасының түйіндерінің бір-бірімен жəне 

басқа схемалардың түйіндерімен байланысы; 
 əр түйіннің схемалық схемасының сызба нөмірі. 

Осы автоматтандыру схемасына қатысты сызбалардың нөмірлері 
сызбалардың тізімдемесі жəне автоматтандыру жобасына ТҮСІНДІРМЕ 
ЖАЗБА бойынша белгіленеді. Автоматтандыру схемаларының сызбаларын 
орындау жағдайлары бар, онда схемалық схеманың сурет нөмірі реттеуші 
құрылғыны жетек механизмімен байланыстыратын байланыс желісінде 
көрсетіледі. 

Автоматтандырудың құрылымдық жəне функционалдық схемаларын 
зерттеу нəтижесінде алынған ақпарат автоматтандырылған объект туралы 
жалпы түсінік береді жəне жеке функционалды түйіндердің схемалық 
диаграммаларын зерттеуге көшуге мүмкіндік береді. 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Автоматтандырудың функционалды схемасы дегеніміз не? 
2. Автоматтандырудың функционалды схемасын оқу кезінде қандай 

ақпарат алуға болады? 
3. Функционалды автоматтандыру тізбектеріндегі элементтер мен 

автоматика құралдарын бейнелеуде қандай əдістерді қолдануға болады? 
4. Автоматтандыру схемаларын оқу кезінде қандай дəйектілікті 

сақтау ұсынылады? 
 
 

Практикалық жұмыс №2 
Автоматтандыру элементтері мен құралдарын таңдау  

 
Жұмыстың мақсаты: технологиялық үдерістерді басқару жүйелерін 

автоматтандыру құралдары мен элементтерін таңдаудың негізгі қағидаларын 
зерттеу, автоматтандыру құралдары мен элементтерін таңдаудың 
практикалық дағдыларын алу. 
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Практикалық сабақ жоспары 
 

1. Оқытушы ұсынған теориялық материалды зерттеу. 
2. Оқытушы белгілеген технологиялық объект (өндіріс) үшін 

тиісті датчиктер мен автоматтандыру құралдарын таңдаңыз. 
3. Автоматтандыру құралдары мен құралдарының түрін жəне 

орындалуын таңдауды негіздеу. 
4. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 

 
Автоматтандыру құралдары мен құралдарын монтаждау. 

 
Өнеркəсіптік аспаптар мен автоматтандыру құралдарын таңдау 

алдында реттеудің (басқарудың) қабылданған қағидатын, жүйе орындауға 
тиіс функционалдық міндеттерді жəне сериялық аспаптардың конструктивтік 
ерекшеліктерін негізге ала отырып, технологиялық процесті (объектіні) 
автоматтандырудың қажетті құрамын айқындау жəне функционалдық 
схемасын жасау болады. 

Автоматтандырудың функционалдық схемасын жасау кезінде 
аспаптарды, автоматтандыру құралдарын, электр құрылғыларын жəне 
есептеу техникасының элементтерін МЕМСТ 21.404-85 жəне салалық 
нормативтік құжаттарға сəйкес көрсету қажет. 

Функционалдық схеманың құрамын айқындау кезінде мынадай іс-
қимыл тəртібін басшылыққа алу қажет: 

1) сенсор сигналын қолданудың мүмкін нұсқалары анықталады. 
Датчиктен (сезімтал элементтен) алынған ақпаратты бірнеше бақылау 
жəне реттеу жүйелері пайдалана алады. Қазіргі жүйелерде сенсор 
сигналы көбінесе тікелей басқару компьютеріне енгізіледі. Бұл бірнеше 
шығыс түрлендіргіштері бар сенсорларды таңдап, оларды жоғары 
күшейткіші бар бастапқы құрылғылармен аяқтау қажеттілігін тудырады; 

2) автоматтандыру жүйесінде бірыңғай байланыс сигналын қолдану 
мүмкіндігі талданады (мысалы, 4...20 мА тұрақты ток сигналы). Егер 
бақылау мен реттеудің қазіргі заманғы техникалық құралдары таңдалған 
басқару арнасы бойынша бірыңғай байланыс сигналын пайдалануға 
мүмкіндік бермесе, онда автоматтандыру жүйесінің құрамына 
нормалаушы түрлендіргішті енгізу қажет; 

3) өлшеу жəне реттеу орны бойынша, операторлық пультке, 
жергілікті басқару қалқанына жəне т. б. Орнатылатын ақпараттық 
аппаратураның (қайталама аспаптардың, сигналдық құрылғылардың жəне 
т. б.) құрамы айқындалады.; 

4) автоматтандыру жүйесінің функциялары мен жүйенің 
иерархиялық құрылымдық құрылысына сүйене отырып, кілттердің, 
басқару түймелерінің, қуат көздерінің, блоктардың немесе Басқару 
тақталарының жəне т. б. болуы анықталады.; 
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5) реттеу жүйесі əсер ететін реттеуші органдардың санына 
байланысты басқару командаларын іске асыруға арналған аппаратураның 
тиісті саны анықталады; 

6) жобаланатын автоматтандыру жүйесінің жұмыс жағдайларының 
сипаттамасы негізінде Автоматтандыру құралдарының тиісті тармағы 
(Электрлік, пневматикалық, гидравликалық) таңдалады.  

Автоматтандырудың функционалдық схемасының құрамын 
анықтағаннан кейін жекелеген элементтерді таңдауға (жүйені жинақтауға) 
кіріскен жөн .  

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Автоматтандыру құралдары мен құралдарына қандай негізгі 

талаптар қойылады? 
2. Функционалды схеманың құрамын анықтауда қандай əрекеттер 

тізбегін басшылыққа алу керек? 
3. Сенсорларды таңдау кезінде қандай өлшемдер қолданылады? 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Деректерді өңдеу əдістері мен құралдарының жиынтығы 
бойынша ақпараттық технологияларды сипаттаңыз 

2. «Ақпараттық технологиялар құралдары» ұғымына анықтама 
беріңіз. 

3. Ақпараттық технологиялар түрлерін жіктеудің белгілері қанша? 
4. Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясының қай 

компоненті деректерді сақтауды жүзеге асырады? 
5. Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиялары қолданылатын 

тапсырмаларды тізімдеңіз. 
6. Басқарудың ақпараттық технологиясының мақсаты. 
7. «Ақпараттық процесс»ұғымына анықтама беріңіз. 
8. Ақпарат жинау дегеніміз не? 
9. Ақпарат пен деректердің толықтығы мен дұрыстығын бақылау 

рəсімдерінің түрлерін атаңыз. 
10. Ақпараттық технологиялар процестері арасында мəліметтер 

алмасу қандай жолдармен жүреді? 
11. «Байланыс арнасы»ұғымына анықтама беріңіз. 
12. Қандай ақпарат қашықтықтан берілуі мүмкін? 
13. Деректерді логикалық деңгейде түрлендіру процедуралары 

дегеніміз не? 
14. Ұйымдастырушылық басқарудың автоматтандырылған 

жүйесінде шешім қабылдауды кім жүзеге асырады? 
15. Техникалық ақпараттандыру құралдарының құрамына не 

кіреді? 
16. «Есептеу жүйесі»ұғымына анықтама беріңіз. 
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17. Деректерді жинақтау процесі қандай? 
18. Типтік динамикалық байланыстардың мақсаты мен 

құрылысы. 
19. Автоматты реттегіштердің мақсаты мен құрылысы.  
20. Автоматтандыру жүйелерінің тұрақтылық шарттары мен 

өлшемдерін сипаттаңыз.  
21. Автоматтандыру жүйелерін реттеу сапасын бағалау əдістері 

қандай?  
22. Автоматтандыру жүйелерін реттеу сапасының 

критерийлері қандай? 
23. Техникалық автоматтандыру құралдарын тізімдейді. 
24. Реттеу органдарын тізімдеңіз.  
25. Автоматтандырудың функционалды схемасының мақсаты 

неде?  
26. Автоматтандырудың құрылымдық схемасының мақсаты.  
27. Автоматтандыру тізбектеріндегі шартты белгілер қандай? 
28. Автоматты өндірісті басқару жүйесі мен автоматты 

процесті басқару жүйесінің айырмашылығы неде?  
 
Қысқаша қорытынды 
 
Бұл бөлімде ақпараттық технологиялар жəне прокат өндірісін 

автоматтандыру қарастырылды.  
Ақпараттық технологиялардың түрлері, ақпараттық процестерді 

ұйымдастыру, ақпараттандырудың техникалық құралдары, автоматтандыру 
теориясының негіздері, автоматтандырудың техникалық құралдары 
сипатталған. 

Технологиялық процесті автоматтандырылған басқару жүйелері, 
прокаттаудың технологиялық параметрлерін автоматтандырылған басқару 
жүйелері, прокаттау орнақтарын автоматтандырылған басқарудың 
өнеркəсіптік жүйелерінің мысалдары туралы негізгі мəліметтер келтірілген. 

Бұл бөлімді игеру үшін өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, 
практикалық жұмыстарға арналған тапсырмалардың мысалдары, қосымша 
көздер келтірілген. 
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3-БӨЛІМ. ПРОКАТ ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ 
БАҚЫЛАУ 

 
Кіріспе 

 
Прокаттау өндірісін ұйымдастыру жəне бақылау-бұл прокаттаудың 

технологиялық процестерін ұйымдастыру, жүргізу жəне бақылау үшін 
қажетті білім, білік жəне дағды. Техник-технолог жалға беру бөлімін басқару 
қызметін ұйымдастыруды, жедел басқару міндеттерін, қызмет көрсету 
бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыруды, жалға беру өнімдерінің сапасын 
бақылауды түсінуі керек. 

Осы бөлімнен өткеннен кейін сіз: 
1. Прокат цехын басқару қызметін ұйымдастыру жəне оның 

құрылымы туралы ақпаратты меңгеру. 
2. Жылжымалы бөлімшені жедел басқару дағдыларын меңгеру. 
3. Прокат өндірісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне 

жəне прокат өнімінің өзіндік құнын айқындауға бағдарлану. 
4. Прокат станының жұмыс уақытын есептеңіз. 
5. Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы, оның негізгі 

көрсеткіштері жəне құрастыру тəртібі туралы ақпаратты меңгеру. 
6. Прокат өнімдерін сақтау мен тиеуді ұйымдастыру туралы 

ақпаратты иелену 
7. Персоналдың жұмыс уақытын жəне оның есебін ұйымдастыру. 
8. Өндірісте еңбекті қорғау бойынша Нұсқамалардың барлық 

түрлерін ұйымдастыру мен өткізуді орындау жəне учаске шеберіне жедел 
бағынатын персоналдың қауіпсіздік техникасы бойынша Нұсқамалардың 
жеке карточкаларын жүргізу дағдыларын меңгеру. 

9. Үй шаруашылығын ұйымдастыру туралы ақпаратқа ие болу.  
10. Роликті материалдарды, прокат роликтерін жасау жəне 

қалпына келтіру əдістерін сипаттаңыз. 
11. Көлік шаруашылығын ұйымдастыру туралы ақпаратты 

меңгеру. 
12. Учаскедегі көтергіш-көлік жабдықтарының жұмысын 

ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. 
13. Прокат бөлімінің көтергіш-көлік жабдықтарын жүктеуді 

жоспарлаңыз. 
14. Прокат бөлімінің берілген өндірістік бағдарламасы үшін 

қосалқы жабдықтардың санын есептеңіз жəне таңдаңыз. 
15. Ақаулардың түрлерін анықтаңыз жəне ақаулардың түрлері 

мен себептері бойынша металдың қабылданбауын талдаңыз. 
16. Стандарттарда, металл өнімдерінің сапа көрсеткіштерінде 

бағдарлану, дайын металл прокатының сапасын бағалау. 
17. Техникалық бақылау əдістері туралы ақпаратты меңгеру. 
18. Сапаны визуалды бақылауды жүзеге асыру. 
19. Металл прокатының геометриялық өлшемдерін, пішінін 
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жəне бетінің жай-күйін бақылауды жүргізу. 
20. Металдың механикалық қасиеттеріне бақылау жүргізу 

туралы ақпаратты меңгеру. 

 
 
Тақырып 3.1 прокат өндірісін басқару 
 
3.1.1 прокат цехын басқару қызметі жəне оның құрылымы 
 
Прокат өндірісі өте жан-жақты, бірақ оның өнімдерінің негізгі түрлері 

сұрыпты жəне табақты прокат болып табылады. Əлемдегі балқытылған сұйық 
болаттың шамамен 80% - ы параққа немесе сортқа өңделеді. Сұйық болаттың 
шамамен 13 % — ы құю түрінде, шамамен 5% - ы үлкен соғу түрінде қолданылады. 
Кейіннен көп мөлшерде алынған прокат əртүрлі технологиялық схемаларға, соның 
ішінде прокатқа сəйкес қысыммен өңделеді. 

Қазіргі заманғы ірі қара металлургия кəсіпорнында үшінші қайта өңдеу - 
прокат өндірісі — металлургия өндірістерінің ішіндегі ең ірісі болып табылады. 

3.1-суретте қара металлургияның ірі кəсіпорнында сұрыптық жəне 
табақтық прокаттың қазіргі заманғы өндірісінің жалпы құрылымы 
келтірілген. Нақты зауытта өндіріс схемасында көрсетілген барлық заттар 
міндетті түрде бола бермейді. Кейбір зауыттар тек сортты прокат шығаруға 
мамандандырылған, ал басқалары Парақ шығаруға мамандандырылған. 
Череповецкий «Северсталь» ААҚ, Магнитогорский, Челябинск («Мечел»), 
Арселор Миттал Теміртау АҚ жəне басқалары сияқты комбинаттар 
прокаттың екі түрін де шығарады. Əдетте, төртінші қайта өңдеу цехтары 
тəуелсіз зауыттар болып табылады жəне көбінесе негізгі зауыттан аумақтық 
бөлінеді [1]. 
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3.1-сурет-сорт пен жапырақты Өндіру схемасы 

 
Прокат цехын басқару қызметінің құрылымын қарастырыңыз. 
Прокат цехының бастығы оның барлық өндірістік-шаруашылық 

қызметіне жауап береді жəне жоспардың сандық жəне сапалық 
көрсеткіштерін жəне жекелеген жедел тапсырмаларды орындауға жəне асыра 
орындауға барлық күш пен ресурстарды жұмылдыруы тиіс. 

Цех бастығына тікелей бағынады: цех бастығының орынбасары, цех 
бастығының жабдықтар жөніндегі көмекшісі, жоспарлау жəне тарату 
бюросының меңгерушісі, аға инженер-нормалаушы, инженер-экономист, 
жедел зертхана жедел бағынады.  

Цех бастығының орынбасарына қыздыру құдықтарының (пештердің) 
бастығы, орнақтардың аға шебері, ауысым бастықтары, аға калибрлеуші, 
адъюстаж бастығы, ал бірнеше прокаттау орнақтары енгізілген прокаттау 
цехтарында — прокаттау орнақтарының бастықтары бағынады. Ауысым 
бастықтарына орнақтардың ауысым шеберлері, цехтың ауысым 
диспетчерлері, адъюстаждың ауысым шеберлері бағынады. 

Ауысым бастығы осы ауысымдағы толық жауапты жедел басшы жəне 
жұмысты ұйымдастырушы болып табылады, оның бұйрықтары барлық 
ауысым персоналы үшін міндетті болып табылады, ол өз ауысымындағы 
цехтың барлық учаскелерінің жұмысына жауап береді. 

Өндіріс технологиясына басшылықты күшейту жəне өнім сапасын 
жақсарту мақсатында ауысым бастықтары өндірісті дайындау жəне жедел 
реттеуге байланысты функцияларды тікелей жүзеге асырудан босатылады. 
Ол үшін аралас жəне қызмет көрсететін цехтардың кестелерінің орындалуын, 
цехты құймалармен, блумдармен, плиталармен, дайындамалармен, газбен, 
электр энергиясымен, бумен, оттегімен, сондай-ақ көлік құралдарымен 
қамтамасыз етуді бақылайтын цех диспетчері бар. Цех диспетчері 
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ауысымдық жəне сағаттық кестелердің орындалуын бақылауды жəне есепке 
алуды жүзеге асырады жəне берілген жұмыс режимінен ауытқу себептерін 
жоюға көмек көрсетеді. 

Шебер өз учаскесінде өндірістің тікелей басшысы болып табылады. 
Шебердің міндеті технологиялық жəне өндірістік нұсқаулықтарға, сондай-ақ 
жабдықты техникалық пайдалану ережелеріне сəйкес илектеу станының 
немесе жекелеген учаскелердің жоғары өнімді жұмысын ұйымдастыру болып 
табылады. 

Шебер өндірісті тікелей ұйымдастырушы ретінде өз міндеттерін сəтті 
жүзеге асыру үшін барлық қажетті құқықтарға ие болуы керек. Цех 
бастығының рұқсатымен ол жұмысшыларды қабылдай жəне жұмыстан 
шығара алады, олардың біліктілігіне сəйкес жұмысшыларға тарифтік 
дəрежелер белгілей алады, оларды жұмыс орындарына орналастыруға билік 
ете алады, алдыңғы қатарлы жұмысшыларды көтермелей алады жəне еңбек 
тəртібін бұзушыларға тəртіптік жаза қолдана алады. 

Цех əкімшілігінің барлық бұйрықтары жұмысшыларға тек осы 
бұйрықтардың орындалуына жауап беретін шебер арқылы берілуі керек. 
Шеберлерге кең құқықтар берумен қатар оларға үлкен міндеттер жүктелген. 
Шебер жұмыс барысында нұсқау беруді жүзеге асыруы, технологиялық, 
өндірістік нұсқаулықтар мен жұмыс кестелерінің, қауіпсіздік ережелерінің 
сақталуын бақылауы, өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз етуі, жабдықтың 
дұрыс жұмыс істеуі мен күтімін бақылауы керек. Шебер барлық 
көрсеткіштер бойынша тапсырмалардың орындалуына жəне өз учаскесіндегі 
еңбек тəртібінің жай-күйіне жауап береді. 

Жөндеу бөлімі цех бастығының жабдықтар жөніндегі көмекшісіне 
жүктеледі, ол цех бастығының алдында цехтың барлық жабдықтарының жай-
күйі мен жөнделуіне жауап береді. Оған цех механигі, цех электригі жəне 
жабдық инженері бағынады. Ірі прокат цехтарында екі көмекші бар: біреуі 
механикалық жəне екіншісі электр жабдықтары. Цех механигіне 
механикалық шеберхананың шеберлері, механикалық жабдықты жөндеу 
шеберлері жəне кезекші слесарьлардың бригадирлері бағынады. Цех 
электригіне машина залының инженері, электр жабдықтарын жөндеу 
шеберлері жəне кезекші электриктердің бригадирлері бағынады. Жабдық 
жөніндегі инженерге конструктор, Тапсырыс жөніндегі техник жəне сызушы 
бағынады. 

Жалға беру цехтарында басқа басқару құрылымы болуы мүмкін. 
Мысалы, бір металлургиялық зауыттың жұқа табақты цехында цех 
бастығына дайын өнім қоймасының шебері, ал жабдықтар цехы бастығының 
көмекшісі — техникалық бюро бастығы бағынады. Соңғысына аппараттық 
инженер жəне дизайн инженері бағынады. Соңғы уақытта басқару 
құрылымдарын белсенді оңтайландыру жүріп жатыр. 3.2-суретте 
металлургия зауытының табақ илемдеу цехын басқарудың үлгі схемасы 
келтірілген [25,26]. 
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3.1.2 Прокаттау бөлімшесін жедел басқару 
 
Прокат цехтарындағы Өндірісті жедел жоспарлау өндірістік 

бағдарламаның шығарылатын өнімнің жалпы саны бойынша ғана емес, 
сонымен қатар жабдықты барынша пайдалану кезінде белгіленген 
мерзімде əрбір жеке тапсырыстың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс 
[25,26]. 

Жоспарларды əзірлеу қорларды азайту арқылы айналым 
қаражаттарының айналымын жеделдетуді қамтамасыз етуі керек (аралық 
қоймалардағы жартылай фабрикаттар жəне аяқталмаған өндірісті азайту, 
сондай-ақ құймаларды блюминг жылыту құдықтарына жүктеуден бастап 
дайын өнімді жөнелтуге дейін өндірістік циклдің ұзақтығын қысқарту. 

Прокат өндірісі басқа металлургия өндірістерімен (домна жəне болат 
балқыту) салыстырғанда бірқатар ерекшеліктерге ие. Бұл ерекшеліктер жедел 
жоспарларды жасау кезінде ескерілуі керек. 

Прокат цехының алдында тапсырыс пен бағдарламаға сəйкес өнімді — 
прокатты жасап қана қоймай, осы өнімді тапсырыс берушіге тапсыру міндеті 
тұр. 

Прокат өндірісі дайындаманың өзін өндіру процесін де, дайын 
прокатты шығаруды да қамтиды, əдетте кəсіпорындарда аралық қоймалар 
(блюмдер, тақталар жəне бланкілер) болады. Осыған байланысты қысу жəне 
дайындау станоктарының жұмысын əрлеу прокат станоктарының 
жұмысымен байланыстыру міндеті туындайды, яғни.барлық прокат 
станоктарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету жəне қоймалардың 
жұмысын реттеу қажет. 

Прокат цехында əр түрлі маркалы болаттар əдетте əр түрлі прокат алу 
үшін домаланады, сондықтан операциялық жоспарларды құрудағы маңызды 
міндеттердің бірі өндіріс тəртібін белгілеу болып табылады, өйткені прокат 
болатының бір сортынан немесе өлшем профилінен екіншісіне ауысу 
роликтерді ауыстырып тиеу мен илемдеу станцияларын орнатуға көп немесе 
аз уақыт жұмсаумен байланысты. 

Металлургия өндірісі үшін тəн барлық үлкен саралау іріктелген 
өнімнің өндірістік процесс кезінде. 

Прокат өндірісінің бұл ерекшеліктері прокат цехтарындағы жоспарлау 
міндеттерін қиындатады жəне кестелердің жедел жоспарларын жасау кезінде 
ескерілуі керек. 
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Осылайша, Жедел жоспарлау Өндірістік қуаттылықты - прокат 
цехтарының жабдықтарын жақсы қолдана отырып, олардың жұмысының 
жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз ете отырып, 
прокат өнімдерінің барлық номенклатурасы бойынша өндірістік бағдарлама 
мен тапсырыстардың орындалуын қамтамасыз етуі керек. 

Жедел жоспарларды əзірлеу кезінде цехтың өндірістік 
бағдарламасында өнімнің номенклатурасы жəне цехтың жеке өндірістік 
учаскелерінің жұмыс кестесі нақтыланады. 

Жалға беру цехындағы Жедел жоспарлау жоспарлау жəне тарату 
бюросында шоғырланған. Жеке цехтардың жұмысын бір-бірімен 
байланыстыру жəне цехтарда жедел жоспарлауды бақылау, айлық жəне 
апталық жоспар-кестелерді жасауды зауыттың өндірістік бөлімі жүзеге 
асырады.  

Қара металлургия кəсіпорындарында айлық, апталық жəне тəуліктік-
ауысымдық жедел жоспар-кестелер жасалады.  

Жалға беру цехының айлық жоспары зауыттың жоспарланған бөлімі 
жасаған өндірістік бағдарлама жəне сату бөлімінен алынған нақты жалдау 
тапсырыстарының сипаттамасы негізінде жасалады. 

Өнімді шығарудың операциялық жоспары уақыт өте келе нақтылануы 
керек, барлық жеке қондырғылар мен учаскелердегі өндіріспен өзара 
байланысты болуы керек, ол үшін белгілі бір уақыт кезеңіндегі барлық 
өндірістік жағдайды дəл ескеру қажет: Қондырғылардың техникалық 
жағдайы, жартылай фабрикаттар мен материалдардың болуы, 
ауыстырылатын жабдықтар жəне т.б. əйтпесе, жеке қондырғылардың жұмыс 
кестесін бұзу жəне зауыттағы бүкіл өндірістік процестің бұзылуы мүмкін 
[25,26]. 

Айлық жоспар-кестеден басқа, зауыттың барлық жұмыс жағдайлары 
толығымен ескерілетін қысқа уақыт кезеңдеріне жоспар-кестелер жасау 
қажет. Ең ыңғайлы сегменттер-жеті күндік апта. Апталық жедел кестелерде 
тапсырмаларды тəулік бойынша бөлу қарастырылған. Бұл тапсырмалар 
нақты өндірістік жағдайға сəйкес одан əрі нақтыланады. 

Прокат цехының айлық жоспар-кестесі 
Айлық жоспар кесте күнтізбелік бөлімде жасалады, яғни нақты жалдау 

тапсырыстарын ескере отырып, цехтың жеке агрегаттары мен учаскелері 
бойынша айлық бағдарламасы негізінде күндер немесе апталар бойынша 
бөлінеді. Прокаттау цехы бойынша айлық жоспарды жасау жекелеген 
түрлерін прокаттаудың кезектілігін жəне бір мезгілде жылжымалы илектеу 
партиясының таза орнақтарда мөлшерлерін белгілеуден басталады. 

Жеке профиль өлшемдерінің прокаттау мерзімдерін белгілеу кезінде 
дайын прокатты суық өңдеу, тазалау, термиялық өңдеу, дайын өнімді сынау 
жəне тапсыру үшін қажетті уақытты ескеру қажет. Бұл уақыт кезеңі жалдау 
мен болат маркаларының əртүрлі сорттары үшін бірнеше сағаттан бірнеше 
күнге дейін өзгереді. 

Айлық жоспар-кестелерді жасау кезінде: 
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 тапсырыстарды уақытында орындауды жəне прокат станының 
барынша өнімділігін қамтамасыз ететін прокат мөлшерлерінің жекелеген 
бейіндерін өндіру уақытында кезектілікті белгілеу; 

 өнімді шығару мен тапсырудың біркелкілігін көздеу; 
 жартылай фабрикаттарды (құймалар, блюмдер, слябтар, 

дайындамалар) өндіру үшін қажетті уақтылы дайындауды қамтамасыз 
ету); 

 қажетті ауыстырмалы жабдықтарды (біліктерді), қосалқы 
бөлшектер мен құралдарды уақтылы дайындауды қамтамасыз ету; 

 өндірісті энергиямен жəне көлік құралдарымен қамтамасыз 
етіңіз. 

Осыған байланысты илемдеу цехтары бойынша айлық жоспар-
кестелерде мыналар белгіленеді: 

 тапсырыстарға сəйкес арнайы номенклатура бойынша өнім 
шығару жоспары; 

 бұл өнімді өндірудің күнтізбелік реттілігі; 
 жұмыс режимі, жөндеу, ауыстырып тиеу жəне т. б. жабдықты 

тоқтату күні мен ұзақтығы. 
Өндірістік бағдарламаны цехқа зауыттың жоспарлау бөлімі келесі 

айдың басталуына 5-6 күн қалғанда береді, сонымен бірге цех сату бөлімінен 
спецификация алады, онда Болаттың профильдері, өлшемдері мен маркалары 
бойынша бөлінген станоктар бойынша тапсырыстар таңдалады. 

Айлық күнтізбелік жоспарды жасау кезінде суық əрлеу, тазарту жəне 
дайын өнімді тапсыру бөлімдерінің біркелкі жүктелуін қамтамасыз ету керек, 
сайып келгенде, дайын өнімді біркелкі жеткізуді қамтамасыз ету керек. 
Жалға берудің жеке сорттары осы жұмыстардың əртүрлі көлемін қажет етеді. 
Тазарту, термоөңдеу жəне т. б. тұрғысынан көп уақытты қажет ететін 
өнімдерді тарату маңызды. 

Айлық операциялық жоспарды əзірлеу кезінде əр прокат агрегатының 
жүктелуін сағатпен нақтылау қажет [25, 26]. 

Соңғы шама мынадай формула бойынша айқындалады 
 

Т = �𝑄�
𝑃�

𝑛

�=1
 , час                                                      (3.1)  

 
мұндағы Т-прокат агрегатын жоспарланған уақыт кезеңіне (ай) 

сағатпен тиеу); 
Qi - осы қондырғыда өндірілетін белгілі бір түрдегі өнім мөлшері, т; 
Pi-белгілі бір түрдегі өнімді прокаттау кезіндегі прокат агрегатының 

өнімділік нормасы, т / сағ. 
Т шамасы прокат агрегатының нақты жұмыс уақытының қорымен 

салыстырылады. Олардың теңдігіне ұмтылу қажет. Жедел жоспарлау 
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сатысында прокат агрегатының нақты жұмыс уақыты қорының шамасын 
нақтылау қажет. 

Айлық жоспар-кесте аптаға немесе тəулікке бөлінеді. Онда прокаттың 
əртүрлі бейіндік мөлшерлерін прокаттау кезектілігі, демалыс күндері 
стандардың үзіліссіз кесте бойынша жұмыс істеу кезінде тоқтауы, жоспарлы-
алдын ала жөндеулер мен біліктерді ауыстырып тиеу, сондай-ақ прокаттың 
монтаждық саны көрсетіледі. Кейбір айлық жоспарларда, сонымен қатар, 
жеке профиль өлшемдеріне бөлінген күндер бойынша жалдау көрсетіледі. 

Мысал ретінде Металлургия зауыттарының біріне арналған илемдеу 
станоктары бойынша айлық жоспар-кесте 3.3-суретте келтірілген . Сол 
суретте жеке Диірмендер мен профиль өлшегіштер үшін жалдау мөлшері 
көрсетілген. 

Соңғы илемдеу зауыттарының күнтізбелік жоспарын жасағаннан кейін, 
дайындамалар, блюздер мен тақталар осы соңғы илемдеу диірмені қандай 
жартылай фабрикатты тұтынатындығына сəйкес есептеледі. Ол үшін ай 
сайын қарастырылған прокат мөлшерін металдың шығын коэффициентіне 
көбейту керек жəне сəйкесінше барлық диірмендер үшін дайындамаға, 
блюздерге жəне плиталарға қажеттілік шамаларын жинақтау қажет [25, 26]. 

Прокат станының айлық жұмыс жоспарының негізінде цехтың қосалқы 
учаскелері мен бөлімшелері, атап айтқанда вальцетокарлық шеберхана 
бойынша айлық жоспарлар құрылады. Күйдіру агрегаттары бойынша айлық 
жоспарға сəйкес болат балқыту цехтары бойынша күнтізбелік жоспар 
жасалады. 

Айлық жоспарда жоспарлы жөндеу мерзімдері көрсетілгендіктен, 
жалға беру цехы бойынша айлық жоспар жөндеу цехтарымен жəне зауыттың 
басқа цехтары мен қызметтерімен байланыстырылады. 

Прокат цехының апталық жоспар-кестелері 
Апталық жоспар-кестелер айлық жоспарға сəйкес жасалады, бірақ 

апталық жоспар қысқа мерзімге құрылғандықтан, жоспардың барлық 
бөлімдері нақтылануы керек, атап айтқанда Айдың алдыңғы күндерінде 
нақты орындалған барлық өнімдер, сайып келгенде, айлық жоспардың 
орындалуын қамтамасыз ету үшін ескеріледі. 

Апталық жоспарда прокаттаудың күнтізбелік кестесінен басқа, жеке 
орнақтар бойынша дайын прокатты тапсырудың күнтізбелік жоспар-кестесі 
де тіркеледі (3.4-сурет). 

Апталық жоспарды əзірлеу əдістемесі көп жағдайда айлық жоспарды 
жасауға ұқсас. Апталық жоспарды дайындау дайын прокатты шығаратын 
зауыттардан басталады. Осыдан кейін алдын-ала дайындықты ескере 
отырып, сатып алу жəне қысу станциялары үшін апталық жоспар жасалады. 
Цехтың апталық жоспары болат балқыту цехының апталық жоспарымен 
байланысты [25,26]. 

Прокат цехының тəуліктік-ауысымдық жоспар-кестелері 
Тəуліктік-ауысымдық жоспар-кесте жеке ауысымдарға бөле отырып, 

апталық өндіріс жоспары негізінде жасалады. 
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Аяқтау станциялары бойынша жоспар-кестеге, əдетте, дайындаумен 
қамтамасыз етілген өнім түрлері ғана кіреді. 

Сығу станоктары бойынша жоспар-кесте болат балқыту цехының 
жұмыс жоспарымен байланыстырылады. 

 

 
 

Сурет 3.4-екінші аптаға арналған 550 диірменінің жұмыс кестесі 
 
Тəуліктік-ауысымдық жоспарлар басқа жедел жоспарлармен (айлық, 

апталық) салыстырғанда неғұрлым егжей-тегжейлі жасалады. Цехтың бір 
тəулікке жəне ауысымға арналған жоспарлы тапсырмасында басқа 
жоспарларда жоқ Қосымша деректер де көрсетіледі: шығарылатын өнімге 
арналған балқыту нөмірі жəне болат маркасы. 

Бұл жоспарлар цехтың барлық учаскелері үшін жасалады (құймалар 
қоймасы, дайындамалар қоймасы, дайын прокат қоймасы). 

Əдетте тəуліктік-ауысымдық жоспарлар прокаттың əрбір бейіні 
бойынша жұмыс көлемін жəне оларды дайындау кезектілігін ғана тіркейді. 
Неғұрлым күрделі жағдайларда, мысалы, блюминг немесе слябинг жылыту 
құдықтары үшін тəуліктік-ауысымдық жоспар-графиктер əрбір өлшеу 
профилін прокаттау санын жəне оны жасау тəртібін ғана емес, сонымен қатар 
уақыт өте келе құдықтардың жұмыс элементтері бойынша егжей-тегжейлі 
бөлуді де көрсетеді. 

Жоспар-кестеден əр құдықты жүктеу, құймалар шығару жəне қандай 
құймалар қызған кезде көруге болады. Суық құймаларды отырғызу кезінде 
металды қыздыруға байланысты кідірістер болмауы үшін блумингтің үздіксіз 
жұмысын ескеру қажет. 
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Тəуліктік-ауысымдық жоспарды оны цех бастығы əзірлегеннен кейін 
бекітеді, содан кейін ол бригадалар мен цех қызметкерлерінің назарына 
жеткізіледі. 

Өндірісті диспетчерлеу жəне жедел есепке алу 
Прокат цехтарында өндірісті үздіксіз басқару үшін диспетчерлеу 

қолданылады. 
Диспетчерлеу-жедел жоспарларға негізделген жəне сигнал беру жəне 

байланыс құралдарын пайдаланатын өндірісті орталықтандырылған жəне 
үздіксіз басқару əдісі. 

Жалға беру цехтарында басқару жүйесін енгізудің орындылығы жалға 
беру цехтарының үлкен ұзындығымен, демек, жекелеген учаскелердің бір-
бірінен едəуір алыстауымен түсіндіріледі. Сонымен бірге прокат цехының 
жекелеген өндірістік учаскелері технологиялық процесс барысында бір-
бірімен тығыз байланысты, сондықтан олардың арасындағы байланыстың 
жылдамдығы мен сенімділігін қамтамасыз ету қажет. Диспетчерлік жүйе 
жедел реттеудің неғұрлым ұтымды жүйесі болып табылады. 

Прокат цехының диспетчерлік жүйесі-бүкіл зауыттың диспетчерлік 
жүйесінің бір бөлігі. Əр түрлі металлургиялық зауыттарда жалға беру 
цехында диспетчерлік қызметтің өзіндік түрлері бар. Бір зауыттарда 
диспетчерлеу жалпы цех бойынша кезекші диспетчер болып табылатын 
ауысым бастығында шоғырланған. Ауысым бастығының қарамағында 
диспетчерлік пункттің операторы (бір немесе екі адам) болады, оның 
міндеттеріне цехтағы жұмысты жедел есепке алу кіреді. 

Ауысым бастығының диспетчерлік байланыс пен сигнал берудің тиісті 
құралдарын: телефон байланысын, іздестіру сигнализациясын жəне 
диспетчерлік пунктте орнатылған бақылау-өлшеу аппаратурасын пайдалану 
мүмкіндігі бар. 

Ауысым бастығы цехтың тиісті учаскелерінің басшыларымен - 
учаскелердің ауысым шеберлерімен жəне басқа қызметкерлермен тікелей 
байланыс жасай алады. 

Диспетчерлік қызметтің мұндай схемасы ең қарапайым жəне икемді. 
Басқа зауыттарда ауысым бастығының басшылығымен жұмыс істейтін 
ауысым диспетчері бар [25, 26]. 

Бірнеше прокаттау цехтары бар ірі металлургия зауыттарында, əрбір 
прокаттау цехының диспетчерінен басқа, прокаттау цехтарының 
диспетчері болуы тиіс. Бұл диспетчер негізгі жалға алушыға бағынады. 

Диспетчерлік пунктте өндірістік процесті орындау тəртібі 
белгіленген арнайы жоспар-кесте бар. 

Өндірісті ұтымды ұйымдастыру үшін Операциялық жоспар-
кестелердің дұрыс жасалуы үлкен маңызға ие. Графиктердің орындалуын 
заманауи жəне тиімді бақылау жəне графиктердің орындалмауына немесе 
олардан ауытқуына себеп болған себептерді ашу маңызды, бұл үшін 
өндірісті есепке алудың жеткілікті дəл жүйесі қажет. Есепке алу ауысым 
бойынша бөле отырып, келесі тəулікке арналған жедел жоспар-кестелерді 
жасау үшін де қажет. 
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Өндірістік қызметтің барлық маңызды элементтері арнайы 
баянаттарда, кітаптарда, деректер базасында есепке алынады жəне 
көрсетіледі. 

Өндірісті есепке алу жөніндегі бастапқы құжаттарда өнім жасалатын 
бастапқы материалдар мен жартылай фабрикаттар туралы, дайындалған 
өнімнің саны, қабылдау нəтижелері (жарамды өнім жəне себептері 
көрсетілген ақау), жабдықты пайдалану туралы мəліметтер, сондай-ақ 
жалақы есептеуге арналған бастапқы деректер жəне т. б. болуы тиіс. 

Бұл ақпараттың барлығы шеберханада да, зауытты басқару 
бөлімдерінде де (жоспарлау жəне тарату бюросында жəне шеберхананың 
кеңсесінде жəне зауыттың жоспарлау бөлімінде, бухгалтерияда жəне 
өндіріс бөлімінде) əртүрлі бухгалтерлік мақсаттарда қолдануға болатын бір 
құжатта болуы ұсынылады.  

Операциялық есеп цех операторында шоғырланған. Соңғысы əр сағат 
бойынша ауысым ішінде жоспардың орындалу барысы туралы ағымдағы 
ақпаратты алады. Ауысым аяқталғаннан кейін оған барлық учаскелерден 
жоспардың орындалуы туралы баянаттар беріледі. Бұл деректерді оператор 
тиісті құжаттарға енгізеді.  

Жеке учаскелерден алынған рапорттар мен ауызша хабарламалар 
негізінде өндірістік процесті цех диспетчері реттейді. Ол сондай-ақ 
зауыттың диспетчерлік бюросына сағаттық кестелердің орындалуы жəне 
ауысымның жұмысы туралы деректерді хабарлайды. Сол құжат күнделікті 
ауыстырылатын жоспар ретінде жəне жоспардың нақты орындалуы 
жазылған есеп құжаты ретінде қызмет ете алады. Барлық нақты деректерді 
уақтылы тіркеуді қамтамасыз ету маңызды. 

Күнделікті ауысымдық тапсырмалардың орындалуын есепке алумен 
қатар, прокат цехында Жеке тапсырыстар бойынша жоспардың 
орындалуын есепке алу жүргізіледі. Мұндай жедел есепке алу əдетте 
зауытта шоғырланған [29, 30]. 

 
3.1.3 Прокат өндірісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері 
 
Прокат өндірісінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне 

мыналар жатады: прокат станының өнімділігі; металл, материалдар мен 
энергия шығыны; прокаттың өзіндік құны [27]. 

Прокат станоктарының өнімділігі 
Илемдеу орнағының (агрегатының) өнімділігі уақыт бірлігіне — 

сағатына, ауысымына, тəулігіне, айына, жылына прокатталған металдың 
мөлшерімен айқындалады. 

Техникалық мүмкін сағаттық өнімділік мына формула бойынша 
анықталады: 

 
П = 3600𝐺

𝑇   , т / сағ,     3.2. 
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мұнда 3600-сағатына секунд саны;  
G-дайындаманың массасы, т;  
Т-илектеу тактісі( ырғағы), с. 
Прокаттау тактісі-бұл бір дайындаманы прокаттаудың басынан 

келесі дайындаманы прокаттаудың басталуына дейінгі уақыт. Жалпы 
жағдайда илемдеу сағаты металдың орамда болу уақыты мен кідіріс 
уақытынан тұрады, бірақ бұл шаманың нақты анықтамасы диірменнің түріне 
жəне илемдеу технологиясына байланысты болады. Формуладан (3.2) 
илектеу жылдамдығы неғұрлым аз болса, диірменнің өнімділігі соғұрлым 
жоғары болады. 

Іс жүзінде, техникалық тұрғыдан мүмкін болатын өнімділік ешқашан 
толық жүзеге асырылмайды, өйткені жұмыс барысында орамалар мен 
арматураларды орнатуға, орамдардың бетін тазартуға, орамның кездейсоқ 
кідірістеріне жəне т. б. байланысты əртүрлі ұсақ ақаулар сөзсіз. Сондықтан іс 
жүзінде мүмкін сағаттық өнімділік анықталады, ол үшін (3.2) формулаға КИ 
қондырғысын пайдалану коэффициенті енгізіледі: 

 
П = 3600𝐺𝑘и

𝑇   , т / сағ,     3.3. 
 
Зауыттың түріне, оның дизайнын жетілдіруге жəне технологиялық 

процесті ұйымдастыруға байланысты пайдалану коэффициенті 0,75-тен 0,95-
ке дейін қабылданады. Ки-дің жоғары мəндері диірменді пайдаланудың 
жоғары техникалық жəне ұйымдастырушылық деңгейіне сəйкес келетіні 
анық. 

Зауыттың өнімділігі жылқы мен қолайлы өнім бойынша ерекшеленеді. 
Шабандоз бойынша өнімділік, мысалы, құймаларды блюмингтерде жəне 
слябингтерде прокаттау кезінде анықталады; бұл жағдайда (2) жəне (3) 
формулалардағы G шамасы - құйманың массасы. Көбінесе диірмендердің 
өнімділігі қолайлы өнімдермен анықталады. Ол үшін  металл тұтыну 
коэффициентін қолданыңызK.RМ, бұл дайындама массасының дайын өнім 
массасына қатынасы. Станның жарамды өнім бойынша өнімділігі: 

П = 3600𝐺𝑘и
𝑇𝑘р.м

      (3.4) 

 
Əдетте жылжымалы диірмен бір емес, көптеген профильдер шығарады 

(профиль өлшемдері). Олардың əрқайсысында өнімділік əртүрлі. Зауыттың 
орташа сағаттық өнімділігі формула бойынша есептеледі: 

 
Пср = 100

𝑔1
П1
+𝑔2П2+⋯+

𝑔𝑛
П𝑛

  , т / сағ,      (3.5) 

 
мұндағыg 1, g2,  . .  g n -массасы бойынша шығарылған прокаттың 

жалпы көлеміндегі əрбір бейіннің үлесі, %;  
П1, П2,..., Пп-əр бейін бойынша өнімділік, Т / с. 
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Зауыттың жылдық өнімділігін анықтау үшін Сіз жылдағы жұмыс 
сағаттарының нақты санын білуіңіз керек. Қазіргі заманғы прокат 
диірмендері көбінесе күрделі жəне жоспарлы профилактикалық жөндеулерге 
тоқтала отырып, үздіксіз кесте бойынша жұмыс істейді. Бұл ретте Чном 
жылындағы жұмыс сағаттарының номиналды саны: 

Чном = 24 ∙ 365 − 24Скпр = 8760 − 24Скпр  ,                                                  
(3.6) 

 
мұнда ЖБНЫК-күрделі жəне жоспарлы-алдын алу жөндеулерін 

жүргізуге жоспарланған тəулік саны (көп жағдайда 10-нан 30 тəулікке дейін). 
Жұмыс сағаттарының номиналды санынан ағымдағы үзілістерді алып 

тастау керек. Олар негізінен прокат клеттеріндегі орамдарды ауыстыру жəне 
жабдықты ауысымаралық тексеру үшін жоспарланады. Ағымдағы жұмыс 
уақыты.П. жұмыс сағаттарының номиналды санынан пайызбен алынады: 

 
Чт.п = 𝑘т.п

100 ∙ Чном     (3.7) 
 
Ағымдағы тоқтап қалу коэффициенті к,п əдетте 5-20% шегінде 

қабылданады. 
Осылайша, нақты жұмыс уақытының саны болады: 
 

Чфакт = 8760 − 24Скпр −
𝑘т.п
100 ∙ Чном   (3.8) 

 
Іс жүзінде əр түрлі диірмендер үшін жұмыс уақытының нақты саны 

көбінесе 6500 - 7800 сағат аралығында болады. Станның жылдық өнімділігі 
бір жылдағы жұмыс сағаттарының нақты санына орташа сағаттық өнімділік 
көбейтіндісімен анықталады: 

 
Пгод = Пср ∙ Чфакт     (3.9) 

 
Айта кету керек, диірменнің өнімділігі тек жарамды жалдау салмағы 

бойынша ғана емес, сонымен қатар ұзындық немесе аудан бірліктерінде, 
сондай-ақ бөліктерде де есептелуі мүмкін. Егер, мысалы, илектелген 
бұйымдардың ұзындығын анықтау қажет болса, онда тоннамен көрсетілген 
өнімділікті өнімнің ұзындығының бір метрінің массасына бөлу керек. 

Металдың, материалдардың, электр энергиясының шығысы 
Жарамды прокат массасының бірлігіне металдың шығыны екі 

көрсеткішпен сипатталады: металл шығынының коэффициенті.кр м жəне 
жарамды ВГ шығуы. Жоғарыда айтылғандай, металл тұтыну коэффициенті 
кр.м жəне дайындама массасының дайын өнім массасына қатынасы түрінде 
анықталады. Жарамды ВГ шығысы-Шығыс коэффициентіне кері шама: 

 
ВГ = 1

𝑘р.м
      (3.10) 
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Металды тұтыну коэффициенті əрқашан бірліктен үлкен, ал 
шығымдылығы бірліктен аз болатыны анық. Прокат өндірісіндегі металл 
шығыны негізінен қыздыру, кесу жəне ақау кезінде металл күйігінен тұрады. 
Суық илектеу кезінде бастапқы қыздыру болмайды, бірақ маринадтау кезінде 
металдың жоғалуы байқалады. Шығын коэффициентін əрбір жеке бөлу үшін 
есептеуге болады; содан кейін толық (өтпелі) шығын коэффициенті болады: 

𝑘р.м = 𝑘р.м1 ∙ 𝑘р.м2 ∙ … ∙ 𝑘р.м𝑛    (3.11) 
 
𝑘р.м1, 𝑘р.м2,𝑘р.м𝑛мұндағы-жекелеген бөліністердегі Шығыс 

коэффициенттері. 
Бастапқы дайындаудан басқа, прокат цехтарында технологиялық процесті 

жүзеге асыру үшін көптеген басқа материалдар мен энергия көздері қажет: отын, 
электр энергиясы, су, бу, Сығылған ауа, майлау материалдары жəне т. б. Бұл 
материалдардың шығыны прокат тоннасына жатқызылған тиісті бірліктерде 
көрсетіледі: отын - МДж/т - да; электр энергиясы - кВт·сағ/т-да; су-м3/т-да жəне т. б. 
Маңызды көрсеткіштердің қатарына кг/т-мен есептелетін орамдардың шығыны да 
жатады. Əр түрлі станоктарда əртүрлі материалдар мен энергияны тұтыну жəне 
тұтыну коэффициенттері туралы нақты мəліметтер болашақта келтірілген. 

Шығын коэффициенттері неғұрлым төмен болса (өнімнің тиісті сапасымен), 
технологиялық процесс неғұрлым ұтымды жəне мінсіз болатыны түсінікті. Шығыс 
коэффициенттерін төмендету - прокат өндірісіндегі техникалық прогрестің басты 
міндеттерінің бірі. 

Прокаттың өзіндік құны 
Өнімнің өзіндік құны-бұл кəсіпорынның (цехтың) дайын өнімді 

өндіруге жəне сатуға жұмсаған шығындарының ақшалай көрінісі. Прокат 
цехтарында көп жағдайда өнімнің 1 физикалық тоннасының құны 
анықталады. Кейде өнім бірлігі үшін 1 т теориялық масса, 1 м, 1 м2 немесе 1 
дана алынады. 

Өнім бірлігіне шығындарды есептеу Есептеу деп аталады. Өзіндік құн 
жəне тиісінше оның калькуляциясы негізгі бастапқы материалдардың 
(құймалар, дайындамалар) құнын, қайта бөлу бойынша шығыстарды жəне 
жалпы зауыттық шығыстарды қамтиды. 

Өз өндірісін дайындау құны басқа зауыттардан келетін жоспарланған 
өзіндік құнмен - көтерме бағамен анықталады. 

Қайта бөлу бойынша шығыстар технологиялық отынға (газ, мазут) 
арналған шығындардан, энергетикалық шығындардан (электр энергиясы, бу, 
су, Сығылған ауа), қосалқы материалдардың құнынан (майлау майлары, 
зімпара шеңберлері, өнімді буып-түюге арналған материалдар жəне т.б.), 
өндірістік жұмысшылардың жалақысынан, тозатын бөлшектер мен 
құралдарды ауыстыруға арналған шығындардан (негізінен орамдардан), 
өндірістің негізгі құралдарын ағымдағы жөндеуге жəне жұмыс жағдайында 
ұстауға арналған шығындардан, көлік шығыстарынан, амортизациялық 
аударымдардан, цехтың өзге де т. 
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Жалпы зауыттық шығындарға əкімшілік-басқару аппаратының, зауыт 
зертханалары мен қызметтерінің қызметкерлеріне ақы төлеу, зерттеу 
жұмыстарына шығындар, жалпы зауыттық ғимараттар мен құрылыстарды 
амортизациялау, күзет жəне т. б. кіреді. Бұл шығындар негізгі шеберханалар 
арасында қайта бөлу шығындарына пропорционалды түрде бөлінеді. 

Өндірістік деректерді талдау көрсеткендей, көптеген жағдайларда 
прокаттың өзіндік құнының 80-нен 95% - на дейін бастапқы материалдардың 
(құймалардың, дайындамалардың) құнын алады. Бұл сандар металды өңдеу 
процесінде оны тұтынуды азайту шараларының маңыздылығын көрсетеді. 
Металл шығынының негізгі үлесін əдетте кесу (80 - 85% - ға дейін) 
құрайтынын ескеру қажет, оның азаюында айтарлықтай резервтер бар. 
Сондай-ақ, қыздыру жəне ақаулықты жою кезінде металдың тотығуын азайту 
үшін барлық құралдарды пайдалану қажет. 

Айтылғандардан өнімнің өзіндік құны кəсіпорынның (цехтың) 
шаруашылық жəне өндірістік қызметін шоғырландырылған түрде көрсететіні 
анық. Өнімнің берілген сату бағасымен өзіндік құнның төмендеуі өндіріс 
тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі – пайданы арттыруға мүмкіндік 
береді [27]. 

 
3.1.4 Илемдеу орнағының əрекет ету уақытын анықтау 
 
Жабдықтың жұмыс істеу уақыты оның жұмысының жалпы күнтізбелік 

уақыты деп аталады. Ол агрегатты (станды) іске қосудан бастап оны 
бөлшектеуге дейінгі жылдар санымен айқындалады. Жалпы күнтізбелік 
жұмыс уақытын қайта құруға дейінгі жəне кейінгі күнтізбелік уақытқа бөлуге 
болады. Қысқа уақыт кезеңдеріне (жыл, ай, апта) қатысты жұмыстың 
күнтізбелік уақыты талданған уақыт аралығындағы күндер санына тең 
болады. Бұл жағдайда ұғымдар қолданылады: жылдық күнтізбелік жұмыс 
уақыты, айлық күнтізбелік жұмыс уақыты жəне т.б. [25]. 

Жұмыстың күнтізбелік уақыты жөндеу жүргізу уақытынан (күрделі 
жəне ағымдағы) жəне номиналды жұмыс уақытынан құралады. Прокат 
орнақтарын күрделі жөндеу цехтың жоспарлы тоқтау күндерінде Жабдықтың 
жекелеген бөліктері мен тораптарын біртіндеп ауыстыру жолымен жүзеге 
асырылады. Жоспарлы жөндеу ұзақтығын қысқартуға жөндеуді үздік 
ұйымдастыру, бөлшектердің, тораптардың жəне жекелеген агрегаттардың 
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу, 
агрегат бойынша, торап бойынша жəне əр жерде орналасқан жабдықтарды 
жөндеуді енгізу арқылы қол жеткізіледі. 

Прокат диірмендері үздіксіз кесте бойынша жұмыс істейді. Күрделі 
жөндеуге арналған аялдамалар жыл сайын 5-6 күнге, ал ағымдағы жөндеуге - 
ай сайын 24, 36 жəне 48 сағатқа диірмен түріне жəне оның алуан түріне 
байланысты жоспарланады. 

Номиналды уақыт-бұл диірменнің жұмыс күйінде болуы. Номиналды 
күндегі өнімділік əр түрлі диірмендердің жұмысын салыстырады. 
Номиналды уақыт нақты жұмыс уақытынан жəне ағымдағы үзілістерден 
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тұрады. Соңғылары ауысымды қабылдаумен жəне тапсырумен, жабдыққа 
қызмет көрсетумен (ағымдағы ұсақ жөндеу, Жабдықты тексеру, ауысымдық 
жабдық пен құралды ауыстыру, орнақты баптау, бекіткіштерді тексеру жəне 
т.б.) жəне əртүрлі ұйымдастырушылық-техникалық ақаулармен (металдың, 
отынның, электр энергиясының, будың, судың болмауы; қыздырылған 
металды күту; технологиялық режимді бұзу) байланысты. 

Жылына əртүрлі себептер бойынша илемдеу орнақтарының ағымдағы 
тұрып қалуы 3.1-кестеде келтірілген. Жабдықтарды жөндеуді 
ұйымдастыруды жəне жедел жоспарлауды жақсарту, біліктердің сапасын 
арттыру, жекелеген бөліністер арасындағы жəне олардың ішіндегі 
сəйкессіздіктерді жою, жабдықтарды қайта жаңарту жəне жаңғырту, 
моральдық жəне табиғи тозған агрегаттарды пайдаланудан шығару оларды 
төмендету резервтері болып табылады. 

Роликтерді ауыстырып тиеу жəне калибрлерді ауыстырумен 
байланысты, əсіресе сорттық жəне Рельсті арқалық диірмендері үшін 
айтарлықтай уақыт кетеді. Бұл тоқтап қалуларды қысқартуға орамдардың 
металының сапасын жақсарту жəне оларды дайындау, орамдардың 
төзімділігін арттыру бойынша іс — шараларды жүзеге асыру (тозуға төзімді 
балқыту, термиялық өңдеу-шыңдау, электрлік шыңдау жəне т.б.), қысудың 
температуралық жағдайлары мен режимдерін оңтайландыру, орамдарды 
калибрлеуді оңтайландыру жəне жедел жоспарлауды жақсарту арқылы қол 
жеткізуге болады. 

Орамдарды ауыстырып тиеу жəне күйге келтіру уақытын есептеу үшін, 
металдың бір ұзындығынан екіншісіне өту үшін диірменнің өндірістік 
бағдарламасы, орамдардың тұрақтылығы жəне осы операциялардың 
ұзақтығы туралы ақпарат қажет. Сонымен, үздіксіз дайындау зауыты үшін 
1000/ /830/730/530 диаметрі 1000 мм А жəне Б клеттері орамдарының 
тұрақтылығы 360 мың т жəне ауыстырып тиеу уақыты 120 мин, ал клет үшін 
тиісінше 30 мың т жəне 40 мин.  

 
3.1-кесте-прокат орнақтарының ағымдағы тұрып қалуы, номиналды 

уақытқа %  
 

Бос тұрулар Барлық 
стандар 

Оның ішінде стандар 
ыстық 

илемдеу 
Суық 

илемдеу 
Кезекшілікті қабылдау жəне тапсыру.  
Механикалық жəне электрлік жөндеу- 

3,3 3,6 1,2 

жабдықтар кімдер   1.9 1,9 2,3 
Жылыту пештерін жөндеу  0,1 0,1 — 
Орамдарды ауыстырып тиеу   2.6 2,3 5,0 
Сортты өзгерту жəне диірменді баптау   
Жетіспеушілігінен: 

1,4 1,5 0,5 

    металл   2,4 2,2 4,4 
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    электр энергиясын   0,2 0,2 0,5 
Металды жылыту   0,2 0,2 0,4 
Басқа үзілістер   3,1 3,2 1,7 
Тоқтап қалу, барлығы   15,2 15,2 15,9 

Алайда, біліктердің барлық ауыстырып тиеулерінің 25% - ға жуығы 
ауысымдарды қабылдаумен жəне тапсырумен біріктірілгенін ескеру қажет 
[25]. 

Клеттерді профильден профильге қайта құруға 4,5 минут жұмсалады; 
орта есеппен стан ауысымына 11 рет қайта құрылады. Бір дайындамадан 
екіншісіне өту уақыты 2 минутқа тең; ауысымда орташа есеппен бес 
ауысымға дейін жүргізіледі. 

3.2-кестеде прокат орнақтарының жыл ішіндегі жұмыс уақытын 
сипаттайтын деректер келтірілген [29]. 

 
3.2-кесте-прокат орнақтарының жыл ішіндегі жұмыс уақыты 
 

 
Стандар 

Жылына 
жұмыс 

сағаттарының 
нақты саны 

 
Стандар 

Жылына 
жұмыс 

сағаттарының 
нақты саны 

Блюминги 7565 - 5850 Ұсақ сұрыпты 7513 - 5422 
Слябингтер 7163 - 6531 сым 7725 - 5828 
Звотовочные 7700 - 5470 Қалың жапырақты 7449 - 6179 
Құбыр дайындау 7696 - 6367 Среднелистовые 7730 - 5673 
Сутуночные 7346 - 5942 Кең жолақты 7349 - 4258 
Рельсобалочные 7072 - 5856 - əмбебап. 6847 - 4376 
Ірі сұрыпты 7335 - 5540 Колесопрокатные 6733 - 5170 
Орташа сұрыпты 7412 - 3097 Бандажные 6327 - 5761 
Штрипсовые 7123 - 5836   

 
 

3.1.5 Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы, оның негізгі 
көрсеткіштері жəне құрастыру тəртібі 
 
Өнімді өндіру жəне сату жоспары (өндірістік бағдарлама) 

металлургиялық кəсіпорынның жылдық жоспарының негізгі бөлімі болып 
табылады, өйткені онда кəсіпорын қызметінің негізгі мақсатын анықтайтын 
тапсырмалар — халық шаруашылығының нақты түрлеріне қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін металл өнімдерін өндіру көрсетілген. Осы бөлімнің 
көрсеткіштері негізінде жылдық жоспардың басқа бөлімдерінің 
көрсеткіштері (өзіндік құн, материалдық жəне қаржылық ресурстарға 
қажеттілік жəне т.б.) есептеледі жəне жоспарланады [25]. 
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Өндірістік бағдарламаның құрамына мыналар кіреді: өнімді өндіру 
жəне сату көлемінің заттай жəне құндық көрсеткіштері, өндірістік қуаттарды 
пайдалану көрсеткіштері. Бөлім мынадай құрамда əзірленеді:  

1) заттай көріністегі өнім өндірісі (өндірістік бағдарлама); 
2) сатылмаған өнім қалдықтарының өзгеруі; 
3) өндірістік қуаттар жəне оларды пайдалану; 
4) өндіріс балансы (жалпы жəне тауарлық өнімді есептеу);  
5) өнімді өндіру жəне сату (кəсіпорынның қолданыстағы көтерме 

бағаларында). 
Жоспардың бекітілген көрсеткіштері:  

1) өнімді жеткізу бойынша міндеттемелердің орындалуын бағалау 
үшін өткізілетін өнімнің көлемі;  

2) заттай көріністегі өнімнің негізгі түрлерін, оның ішінде металл 
өнімдерінің үнемді түрлерін, сондай-ақ дайын прокатты келтірілген 
тоннамен өндіру;  

3) металл өнімдерінің үнемді түрлерін шығару есебінен металды 
үнемдеу;  

4) өнім өндірісінің жалпы көлеміндегі жоғары сапалы санаттағы 
өнімдердің үлесі. 

Өндірісті жоспарлау процесінде цехтардың негізгі жəне ілеспе өнімдері 
ескеріледі. Өндіріс қалдықтары жоспарланбайды (прокат, масштаб, 
колошник шаңы жəне т.б.). Негізгі өнімге осы өндірістің басты мақсаты 
болып табылатын өнім (шойын, болат, прокат жəне т.б.), ал ілеспе өнімге — 
бастапқы материалдардың сипаты мен оларды қайта өңдеу технологиясының 
(домна жəне Кокс газдары, шлактар жəне т. б.) салдарынан негізгі өніммен 
бір мезгілде алынатын өнім жатады. 

Жоспарланған өнім дайындық дəрежесі бойынша жартылай 
фабрикаттар мен дайын өнімге бөлінеді. Жартылай фабрикаттар - бұл 
өндірістің бастапқы немесе аралық сатыларының (қайта бөлу) өнімі 
(металлургиялық кəсіпорындарда бұл əрлеу цехтарына арналған шойын, 
болат жəне прокат).Дайын өнімге металлургия өндірісінің (дайын прокат) 
барлық сатыларынан өткен өнім жатады. 

Ақшалай мəндегі өндіріс көрсеткіштері жалпы, тауарлық, сатылатын 
жəне нормативтік таза өнім болып табылады. Жалпы өнім жалпы айналым 
мен зауыт ішіндегі айналымның айырмашылығы ретінде анықталады. 

Жалпы айналым-бұл өнімнің мақсатына қарамастан (бір жаққа жіберу, 
кəсіпорынның өзі тұтыну немесе одан əрі металлургиялық қайта бөлу үшін) 
кəсіпорынның барлық цехтарының өнімнің жалпы шығарылымы (цехтардың 
жалпы шығарылымдарының сомасы). Осылайша, жалпы айналым өз 
өндірісінің жартылай фабрикаттарының құнын бірнеше рет ескереді. 
Кəсіпорында қайта бөлу неғұрлым көп болса, жалпы айналымда бірдей 
жартылай фабрикаттардың құны соғұрлым көп қайталанады, сондықтан 
кəсіпорынның жалпы айналымы соғұрлым жоғары болады. Жалпы айналым 
кəсіпорынның түпкілікті өнімінің көлемін көрсетпейді, сондықтан 
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жоспардың көрсеткіші бола алмайды, бірақ ол басқа көрсеткіштерді есептеу 
жəне экономикалық талдау үшін қолданылады. 

Зауыт ішіндегі айналым-бұл қайта өңдеуге жəне пайдалану 
қажеттіліктеріне жұмсалатын жеке жартылай фабрикаттардың көлемі 
(ағымдағы жөндеу үшін жəне т.б.). 

Кəсіпорынның тауарлық өнімі жоспарлы кезеңде сатуға арналған 
барлық өндірілген өнім болып табылады. Металлургиялық кəсіпорында бұл 
өнімнің құрамына мыналар кіреді: дайын өнім, өз өндірісінің жартылай 
фабрикаттары, басқа кəсіпорындарға, өнеркəсіптік емес шаруашылықтарға 
(қосалқы ауыл шаруашылығына жəне т.б.), күрделі құрылысқа жəне күрделі 
жөндеуге арналған өнеркəсіптік сипаттағы жұмыстар мен қызметтер. 

Өнеркəсіптік сипаттағы жұмыстарға мыналар жатады: 
1) құрылыс сипатындағы жұмыстардан басқа (ғимараттарды, 

іргетастарды тұрғызу) кəсіпорын жұмысшылары орындайтын 
жабдықтарды күрделі жөндеу жəне жаңғырту); 

2) басқа кəсіпорындардың бұйымдарын толық дайындыққа жеткізу 
бойынша жұмыстар (термоөңдеу, дəнекерлеу жəне т.б.). 

Тауарлық өнімнің құрамына кəсіпорынның ағымдағы қажеттіліктері 
үшін жұмыстар мен өнімдер (ағымдағы жөндеулер, ішкі ағымдағы 
қажеттіліктер үшін тəжірибелік цехтардың өнімдері жəне т.б.) енгізілмейді. 
Мұндай жұмыстар мен өнімдердің құны кəсіпорын өнімдерінің өзіндік 
құнында тікелей көрінеді. 

Жалпы ВП жəне тауарлық ТП өнімдерінің көлемі бір-бірімен мынадай 
түрде байланысты: 

 
ВП= ТП + (Пк-Дс),    (3.12) 

 
мұндағы ДК жəне ДС — жоспарланған кезеңнің соңында жəне Басында 

сəйкесінше өз өндірісінің жартылай фабрикаттарының қалдықтары [25]. 
Қара металлургия кəсіпорындарында жалпы жəне тауарлық өнімдердің 

көлемі басым болады, өйткені жалпы өнімді жоспарлау тəжірибесінде олар 
жылдық өнім шығарумен салыстырғанда олардың шамалы мөлшеріне 
байланысты өз өндірісінің жартылай фабрикаттары қалдықтарының өзгеруін 
ескермейді. 

Сатылған өнім-бұл тұтынушы немесе сату ұйымы Төлеген Тауарлық 
өнім. Тауар өнімі металлургиялық кəсіпорынның есеп шотына қаражат 
түскен сəттен бастап сатылған болып есептеледі. 

РП-ның сатылатын өнімінің көлемі тауарлық өнімнің көлемімен 
байланысты: 

 
РП=ТП + (Он-Ок),    (3.13) 

 
мұнда ол жəне СК-жоспарланған кезеңнің басы мен соңына тиісінше 

тауарлық (сатылмаған) өнімнің қалдықтары. 
Құндық мəні бар барлық көрсеткіштер (жалпы, тауарлық, сатылатын 
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өнім) қолданыстағы көтерме бағамен жоспарлау кезінде есептеледі. Металл 
өнімдеріне (шойын, болат құймалар, прокат) франко-вагонның белгіленген 
станциясының бағасы белгіленгендіктен, Прейскуранттық бағадан 
тасымалдаудың орташа құны (бағаға салынған көлік тарифі) шегеріледі. 
Өндірістің өсу қарқыны белгіленетін өндіріс көлемінің көрсеткіші (алдыңғы 
жоспарлы кезеңмен салыстырғанда) салыстырмалы бағаларда да есептеледі.  

Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы мынадай тəртіппен 
əзірленеді: 

1) жоспарлы кезеңдегі өндірістің нақты жағдайларына сүйене 
отырып, өндірістік қуаттар мен оларды пайдалану көрсеткіштері 
есептеледі; 

2) дайын өнімді шығаратын цехтардан бастап (сорттық, табақтық 
жəне өзге де илемдеу орнақтарынан, төртінші қайта бөлу цехтарынан) 
заттай көріністегі цехтардың жоспарлы шығарылымдары жəне одан əрі 
технологиялық процестің кері жүрісіндегі бірізділікпен айқындалады. 
Осылайша, негізгі, қосалқы, қосалқы цехтардың, содан кейін қосалқы 
цехтардың жоспарлары жасалады; 

3) жалпы жəне тауарлық өнімнің көлемі анықталатын өндіріс 
балансы жасалады; 

4) сатылмаған өнім қалдықтарының өзгеруі анықталады жəне 
сатылатын өнімнің жоспарлы көлемі белгіленеді. 

Кəсіпорынның өндірістік қуаты деп өндірістік процестің негізгі 
технологиялық операцияларын жүзеге асыратын жабдықта бір жыл ішінде ең 
жоғары ықтимал өнім шығару (немесе шикі материалдарды өңдеу көлемі) 
түсініледі. Металлургиялық кəсіпорынның өндірістік қуаты заттай 
бірліктермен көрсетіледі, ал заттай өлшем бірліктеріндегі жалпы сомамен 
кəсіпорынның (əр түрлі бөліністері бар жəне əр түрлі өнім түрлерін 
шығаратын) өнім өндіруін білдіруге болмайтындықтан, өндірістік қуат 
туралы жекелеген өндірістердің өнім шығаруы бойынша бағаланады. Əдетте 
металлургия кəсіпорнының өндірістік қуаты өнімнің негізгі түрлерін (болат 
шойын, прокат, агломерат) шығару бойынша анықталады. Осылайша, 
кəсіпорынның қуаты өнімнің маңызды түрлерін шығаратын 
шеберханалардың өндірістік қуатын сипаттайды. 

Цехтың өндірістік қуаты цехтың негізгі агрегаттарының ең жоғары 
жылдық өнім шығаруымен анықталады. Домна пештерінің қуаты Домна 
пештері, болат балқыту цехтары— Конвертер, ашық пеш, электр пештері, 
прокат цехтары — станциялар жəне т. б. арқылы есептеледі. Сонымен қатар, 
цехтың негізгі қондырғылары олардың энергетикалық бөлігімен бірге 
қарастырылады, бірақ іргелес технологиялық бөлімдерсіз.  

М металлургиялық агрегатының өндірістік қуаты агрегат жұмысының 
техникалық нормасын Нт уақыт бірлігіне (агрегаттың орташа өлшенген 
сағаттық немесе тəуліктік өнімділігі) агрегаттың бір жылдағы жұмыс 
уақытына көбейту арқылы есептеледі:  

 
М=Нт·Т     (3.14) 



156

 

Əр түрлі металлургиялық қондырғылар үшін сағаттық (күнделікті) 
өнімділікті есептеудің өзіндік, нақты əдістері бар. 

Қондырғының жұмыс уақытының қоры жабдықтың күнтізбелік, 
номиналды жəне нақты жұмыс уақытын қамтитын жұмыс уақытының 
балансы негізінде анықталады. Жоспарланатын жылы агрегаттарды 
пайдаланудың барлық уақыты күнтізбелік болып есептеледі. Номиналды 
уақыт-бұл жөндеу уақытын есептемегенде күнтізбелік уақыт. Нақты уақыт 
номиналды уақыт пен ағымдағы үзілістердің ұзақтығының айырмашылығына 
тең. 

Ағымдағы аялдамалар-бұл қондырғының қысқа мерзімді бекітілген 
аялдамалары (мысалы, орамдарды ауыстыру). Ағымдағы тоқтап қалулардан 
басқа, жасырын тоқтап қалулар деп аталады, олар процестің баяулауында 
(тыныш жүру) немесе еріксіз техникалық жəне технологиялық себептерге 
байланысты процестің қысқа мерзімді анықталмаған кідірістерінде көрінеді. 
Бұл тоқтап қалулар тəуліктік (сағаттық) өнімділікті есептеу кезінде немесе 
нақты уақытты пайдалану коэффициенті арқылы ескеріледі [25]. 

Прокат стандарының өндірістік қуаттары нақты уақыт бойынша 
есептеледі. Үзіліссіз жұмыс кестесі бар цехтар үшін күнтізбелік уақыттан 
(жұмыстың ауысымдылығын ескере отырып) демалыс жəне мереке күндері 
шегеріледі. 

Өндірістік қуат жоспарда көзделген ұйымдастырушылық-техникалық 
іс-шараларды ескере отырып, өнімнің жоспарлы номенклатурасы мен оның 
құрылымына қарай айқындалады. Өнімнің құрамы мен құрылымының 
өзгеруі (бəрі бірдей) өндірістік қуаттың өзгеруіне əкеледі. Өндірістік қуатты 
есептеу, жоғарыда айтылғандай, цехтың (агрегаттың) жəне уақыт қорының 
орташа өлшенген өнімділігі негізінде немесе келесі арақатынас негізінде 
жүзеге асырылады: 

 

�𝑀𝛼�
𝑃�

= 𝑇 ,                                                    (3.15)
𝑚

�=1
 

 
𝛼�мұндағы-өндірістің жоспарлы көлеміндегі өнімнің I түрінің үлесі; 
𝑃� - цехтың (агрегаттың) уақыт бірлігіндегі өнімділігі, т / тəул, Т / с; 
Т-негізгі агрегаттардың (агрегаттың) нақты (номиналды) жұмыс 

уақытының қоры, тəулік, сағ; 
т-өнім түрлерінің саны. 
Прокат цехының өндірістік бағдарламасы негізгі жабдыққа — прокат 

стандарына орнатылады. Өндірілген өнім көлемі шартты тоннамен 
жоспарланады. Физикалық тоннадағы өндіріс жоспары өндіріс баланстарын, 
металл өнімдерін бөлу баланстарын жəне жоспарларын əзірлеу, оны 
жеткізуге наряд-тапсырыстар беру жəне басқа көрсеткіштерді əзірлеу үшін 
есептік көрсеткіш ретінде пайдаланылады. Стандар тауар шығаруды жəне 
заттай жəне ақшалай түрде прокатты зауыт ішінде тұтынуды жоспарлап 
отыр. 
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Əрбір диірмен үшін күнтізбелік уақыт, күрделі жəне ағымдағы жөндеу 
ұзақтығы, номиналды уақыт, ағымдағы тоқтап қалу (номиналды уақыт пен 
сағатқа % - бен), нақты жұмыс уақыты, профиль өлшегіштер бойынша жалға 
алу сұрыпталымы, оларды прокаттау кезіндегі сағаттық өнімділік жəне 
қиындық коэффициенттері анықталады. Жоспарлы жəне ағымдағы 
жөндеулерді жүргізуге арналған тоқтаудың ұзақтығын Жабдықтың 
технологиялық жай-күйіне, оның қызмет ету мерзіміне, механикалық 
жабдыққа ТҚ жəне Ж туралы Ережеде белгіленген нормативтерге сəйкес 
агрегаттарды күрделі жəне ағымдағы жөндеуге тоқтатудың кезеңділігі мен 
уақытына, жабдықты жаңғырту мен қайта жаңартуды жүргізу уақытына 
қарай белгілейді.  

Ағымдағы тоқтап қалу шамасын прокат орнақтарының өндірістік 
қуаттарын бекіту кезінде белгіленетін нормативтер бойынша, ал олар 
болмаған кезде — жоспарланатын жылдың алдындағы соңғы үш жылдағы 
орташа жылдық ең төменгі көрсеткіштер бойынша қабылдайды. Бұл ретте 
металдың, электр энергиясының, отынның, будың жəне судың болмауынан 
тоқтап қалу, сондай-ақ авариялық шығындар есепте есепке алынбайды. 

Жекелеген бейіндік өлшемдер бойынша сағаттық өнімділікті іс-
шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды енгізу нəтижесінде олардың Кп 
өсу коэффициентін ескере отырып белгілейді. Кп мəні əр I-ші оқиға үшін 
зауыттың сағаттық өнімділігінің өсу коэффициенттерінің көбейтіндісі 
ретінде анықталады: 

 
Кп= К1 К2 ... Кі; 

 
Кп= (1+Т1/100) (1+т2/100) (1+ті/100),   ,               (3.16) 

 
мұндағы т1, т2, ті – 1-ші, 2-ші жəне i-ші іс-шараларды жүзеге асыру 

нəтижесінде диірмен өнімділігінің өсімі. 
Прокат стандары бойынша жоспарланған кезеңге арналған металл 

теңгерімі жасалады. Есептеу дайын прокат пен төртінші қайта бөлу 
бұйымдарын шығару жөніндегі кəсіпорынның бағдарламасына металды 
үнемдеу жөніндегі жоспарда белгіленген техникалық жəне ұйымдастыру іс-
шараларын жүзеге асыруды ескере отырып, стандар мен агрегаттар бойынша 
металдың жоспарланатын Шығыс коэффициенттерін негізге ала отырып 
жүргізіледі. Кəсіпорын бойынша металл теңгерімін жасау нəтижесінде 
құймаларға, блюмдарға, слабтарға, илектелген жəне құйылған 
дайындамаларға, зауытішілік тұтыну үшін төсемге қажеттілікті негізді түрде 
анықтауға жəне тауарлық дайындаманы жағына өткізу үшін артығын 
белгілеуге (кооперацияланған жеткізілімдер бойынша) мүмкін болады. 

Жоспарланған кезеңде прокат зауыттарының өндірістік қуатын 
барынша пайдалану негізінде прокат цехының өндірістік бағдарламасы 
жасалады. 

Прокат зауытының өндірістік қуаты дегеніміз-алдыңғы қатарлы 
технологияның жетістіктерін, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды 
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жақсартуды ескере отырып, өндірістік жабдықтар мен алаңдарды неғұрлым 
толық қолдана отырып, белгіленген сұрыпталымдағы жоғары сапалы 
прокаттың ең жоғары жылдық өндірісі деп түсініледі. Қуат, шеберханалар 
негізгі жабдық — станға орнатылады. Барлық қалған учаскелер үшін — 
қыздыру пештері (құдықтар), қайшылар (аралар), адъюстаж жəне т.б. — 
шығарылатын өнімнің барлық сұрыптамасын прокаттау кезінде олардың 
өткізу қабілетін есептеуді жүзеге асырады. Егер бір уақытта « тар « жерлер 
анықталса, онда оларды жою шаралары жасалады. 

Станоктың өндірістік қуатын айқындайтын негізгі элементтер: қолда 
бар жабдықтың техникалық деңгейі; жабдықты жаңғыртудың жəне тұғырды 
қайта жаңартудың перспективалық кезеңінде белгіленетін жəне 
пайдаланудан шығарылатын табиғи жəне моральдық тозған агрегаттардың 
сипаттамасы; учаскелер мен бөлімшелердің өндірістік алаңы; жабдық 
жұмысының параметрлеріне технологиялық режимдер; бастапқы 
дайындаманың (құймалар, блюмдер, слябтар, илектелген жəне құйылған 
дайындама, Төсеме) жəне шығарылатын дайын өнімнің (орамдардың, 
бунттардың) параметрлері; прокат сортаменті жəне мөлшерлерінің сандық 
арақатынасы; рт илектеу станының өнімділігінің техникалық нормасы.оның 
іс-əрекетінің нақты уақытының бірлігіне н; қондырғының жұмыс режимімен 
жəне еріксіз жоспарлы жəне ағымдағы тоқтап қалу шамасымен анықталатын 
жабдықтың экстенсивті жүктемесі [25]. 

Прокат станының өндірістік қуаты мынадай формуламен есептеледі 
Мп = рт.Н Фв, (3.17) 

 
мұндағы FV-зауыттың нақты жұмыс уақытының жылдық қоры, ч. 
 
3.1.6 Прокат өнімдерін сақтауды жəне тиеуді ұйымдастыру 
 
Дайын өнімді сақтауды ұйымдастыру прокат өндірісінде үлкен рөл 

атқарады. Дайын өнімнің қоймаларында зауыттың дайын өнімдері 
шоғырланған жəне теміржол платформаларын жалға беруді бақылау, 
сұрыптау, тазарту, тиеу жəне тиеуге дайындық бойынша бірқатар 
операциялар жүзеге асырылады. 

Бұл операциялар белгілі бір уақытты қажет етеді. Дайын өнімнің 
қоймада болу уақыты ең аз болуы үшін ұмтылу маңызды. Бұл айналым 
қаражатының көлеміне айтарлықтай əсер етеді, өйткені металлургия 
зауытының айналым қаражатының сомасындағы дайын өнім 10-15% 
құрайды. 

Прокат цехы прокатты тұтынушымен бір аумақта болған кезде 
металды сақтау ұзақтығы 5...6 тəулік болып белгіленеді. Тұтынушы болмаған 
кезде прокатты сақтау ұзақтығы 6 ... 8 күнге дейін артады. 

Дайын прокат қоймалары жабық жəне ашық болады. Соңғысы үлкен 
көлемді жалға алу үшін қолданылады, ал қоймада тек сақтау жəне тиеу 
операциялары жүзеге асырылады. 
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Қоймалардың орналасуы бойлық жəне көлденең болуы мүмкін. Бойлық 
орналасқан кезде қойма цехтың жалғасы болып табылады. Бұл жағдайда əр 
жалға беру зауытының өз қоймасы бар. 

Қоймада көлденең орналасқан жағдайда бірнеше таза илектеу 
орнақтарының өнімдері сақталады. Дайын өнім қоймасының осы 
орналасуымен аймақ жақсырақ пайдаланылады, сонымен қатар тиеу 
жұмыстарын жүргізу ыңғайлы. 

Дайын прокатты төсеу əдістері өнімнің профилі мен мөлшеріне 
байланысты 3.3-кестеде келтірілген. Онда қойманың 1 м2 ауданына рұқсат 
етілген нақты жүктемелер келтірілген. 

Қауіпсіздік техникасы қағидаларында қатарлар арасындағы өту 
жолдары кемінде 1 м болуы тиіс екендігі белгіленген [26]. 

 
3.3-кесте-дайын өнімді салу тəсілдері жəне қоймалардың 1 м2 ауданына 

рұқсат етілетін үлестік жүктеме. 
 
Өнімнің атауы  

Төсеу əдісі 
Рұқсат 
етілген 
нақты 

жүктеме 
1 2 3 

Рельстер 
 
Арқалықтар мен 
швеллерлер 
Ірі сұрыпты металл 
Орташа сұрыпты жəне 
ұсақ сұрыпты металл 
 
 
 
 
Созба сым 
 
 
Тұтас дөңгелектер 
 
 
Ыстықтай илектелген 
орташа жəне жұқа 
табақтар суықтай 
илектелген жұқа 
табақтар 
Орамдағы ыстықтай 
илектелген жолақтар 

Биіктігі 4 м дейінгі төсемдері бар 
қатарлап 
Төсемдері бар қатарларға немесе 
биіктігі 4 м-ге дейін айқас-айқас 
орамдармен қатарларға биіктігі 4 
м - ге дейін айқас-айқас 
орамдармен қатарларға биіктігі 4 
м-ге дейін айқас-айқас 
орамдармен  
Тіреулерде, тіреулер арасындағы 
ені 2 м 
Биіктігі 3 м-ге дейін бірнеше 
көлденең қатарларда қатар-қатар  
Шеңберге екі іргелес параллель 
кезектесетін қатармен орнатылады  
Биіктігі 1,5 м-ге дейінгі төсемдері 
бар қатарлап қораптармен  
Сол сияқты 
 
Биіктігі 6 м-ге дейін бірнеше 
қатарға тік күйде қойылады 
Арнайы сөрелерде бір қатарға 
көлденең күйде қойылады 
 

7,0 
 

4,0 
8,0 
8,0 

 
 
 
 
 

3,0 
 
 

1,5 
 
 

4,0 
 

3,0 
 

8,0 
 
 

2,0 
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Орамдардағы ыстықтай 
илектелген жəне 
суықтай илектелген тар 
жолақтар (штрипстер, 
шеңбер жəне лента) 
Орамдағы суықтай 
илектелген жолақтар  
Динамикалық, 
декапирленген, 
мырышталған болат ақ 
қалайы 

Сол сияқты 
 
Биіктігі 1,5 м-ге дейінгі төсемдері 
бар табанға бумалармен жиналады  
 
Салмағы 80 кг қораптарға ағаш 
ыдысқа салынады жəне салмағы 
1000 кг дейін металл табақтан 
жасалған ыдыстарға қатарлар 
арасында электркарларға арналған 
өту жолдары көзделеді 

 
 
 
 

2,5 
 

3,0 
 
 

2,5 

 
3.1.7 Персоналдың жұмыс уақытын ұйымдастыру жəне есепке алу 
 
Прокат цехтарында жұмыс істейтіндер келесі санаттарға бөлінеді: 

 технологиялық, көліктік жəне бақылау операцияларын орындайтын, 
Жабдықты баптауды, майлауды жəне ағымдағы жөндеуді жүргізетін, сондай-ақ 
жөндеу үшін бөлшектер мен тораптарды дайындаумен айналысатын 
жұмысшылар; 

 өндірісті техникалық даярлаумен, жоспарлаумен жəне басқарумен 
айналысатын инженерлік-техникалық қызметкерлер (ИТҚ); 

 өндірісті дайындау жəне басқару кезінде əкімшілік-бақылау 
функцияларын орындайтын қызметшілер; 

 басқару аппаратында əртүрлі қосалқы жұмыстарды орындаумен жəне 
өндіріске қызмет көрсетумен айналысатын кіші қызмет көрсетуші персонал 
(МОП). 

Прокат жəне құбыр илектеу цехтарында жұмыс істейтіндердің саны, кəсіби 
жəне біліктілік құрамы штат кестесінде белгіленеді. 

Прокат жəне құбыр илектеу цехтарында жұмыс істейтіндердің құрылымдық 
құрамы жекелеген санаттардың жалпы сандық құрамға келесі пайыздық 
қатынасымен сипатталуы мүмкін: 

 өндірістік жұмысшылар-шамамен 85 %; 
 оқушылар-2-ге дейін %; 
 ИТҚ - 7-ден 10-ға дейін %; 
 қызметкерлер-5% дейін. 

Өндірістік жұмысшылар келесі санаттарға бөлінеді: 
 негізгі жұмысшылар (операторлар, Қыздырғыштар жəне т. б.) 

технологиялық (агрегаттардың жұмысын басқару жəне бақылау) жəне цехішілік 
көлік операцияларын орындайды; 

 көмекші жұмысшылар-бұл тек қоймашылар, бақылаушылар, жүк 
тиеушілер, экспедиторлар жəне жүргізушілер; 

 жабдықтарға қызмет көрсететін жəне жөндейтін жұмысшылар - 
слесарлар, электриктер, майлаушылар жəне т. б. 
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Негізгі жұмысшылар жұмысшылардың жалпы санының шамамен 30-35% 
құрайды, ал жабдықтарға қызмет көрсетумен жəне жөндеумен айналысатын 
жұмысшылар шамамен 40% құрайды. 

Жұмысшылардың жалпы саны кəсіпорында қабылданған ауысымдардың 
ауысуына байланысты əр учаске үшін ауысым бойынша анықталады. 

Жұмысшылардың тізімдік құрамын есептеу келесі схема бойынша 
жүргізіледі: 

 учаскеде бір мезгілде өндірісте жұмыс істейтін жұмысшылардың 
санын анықтау; 

 өндіріс режиміне жəне жұмысшылардың жұмыс кестесіне сəйкес 
тəулігіне жұмысшылар санын анықтау; 

 өндіріс көлемінің берілген жылдық бағдарламасының орындалуын 
қамтамасыз ететін жұмысшылардың жалпы санын анықтау; 

 уақытша болмағандарды (демалушыларды, науқастарды, мемлекеттік 
жəне қоғамдық міндеттерді орындаумен айналысатындарды) ауыстыру үшін 
жұмысшылардың резервтік құрамын айқындау. Резерв жұмысшылардың жалпы 
санының 8-12% мөлшерінде қабылдануы мүмкін. 

Прокаттау учаскесінде негізгі жұмысшылар, жабдықтарға қызмет көрсету 
жəне жөндеу жөніндегі жұмысшылар, ИТҚ ауысымдық жұмысшылары 
кəсіпорынның қолданыстағы режиміне сəйкес жұмыс істейді. 

Жұмысшылардың жалпы саны мен резервтік құрамының сомасы жалға 
берілетін жұмыс учаскелерінің толық тізімдік құрамын анықтайды [28]. 

 
3.1.8 Еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы бойынша 

нұсқамаларды ұйымдастыру жəне өткізу 
 
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша оқыту жəне 

жұмыскерлердің жұмысшы кəсіптері бойынша білімін тексеру жылына 
кемінде бір рет жүзеге асырылады. Қызметкерлерді жұмысшы кəсіптері 
бойынша оқыту қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау бойынша білімдерін 
тексерумен (емтиханмен) аяқталады [29]. 

Өндірістік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда кəсіптер бойынша 
оқытуды (сабақтарды, дəрістерді, семинарларды) жұмыс беруші тиісті 
салалардың жоғары білікті мамандарын, тəжірибелі инженерлік-техникалық 
қызметкерлерді жəне ұйымның өзінің еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
қызметтерін тарта отырып жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
жөніндегі оқу бағдарламалары осы ұйымның ерекшелігін ескере отырып, 
теориялық жəне өндірістік оқытуды көздейді жəне оны жұмыс беруші 
бекітеді. Еңбектің қауіпсіз əдістері мен тəсілдеріне өндірістік оқытуды 
ұйымның еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау үшін жауапты 
қызметкерлерінің басшылығымен оқу сыныптарында, шеберханаларда, 
учаскелерде, цехтарда жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігінің заңнамада белгіленген 
арнайы талаптары қойылатын жұмыстармен байланысты жекелеген 
өндірістерде қызметкерлер қосымша арнайы оқытудан өтеді.  Осы жұмыс 
түрі, лауазымы, кəсібі бойынша үш жəне одан да көп жыл, ал қауіптілігі 
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жоғары жұмыста бір жылдан астам үзілісі бар қызметкерлер өз бетінше 
жұмыс басталғанға дейін еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша оқудан өтеді. 

Емтихан комиссиясы саны үш адамнан кем емес жұмыс берушінің 
актісімен құрылады. Емтихан комиссиясы комиссия төрағасынан жəне 
мүшелерінен тұрады. Емтихан комиссиясының құрамына бөлімшелердің 
басшылары, ұйымның еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметінің 
мамандары, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғауды қамтамасыз 
етуге жауапты қызметкерлер, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
бойынша оқудан жəне білімін тексеруден өткені туралы сертификат болған 
кезде тиісті комиссияда білімін тексеруден өткен кəсіпорынның еңбекті 
қорғау жөніндегі техникалық инспекторы енгізіледі. Емтихан 
комиссиясының жұмыс істеуі тұрақты негізде жүзеге асырылады. Емтихан 
комиссиясының жұмыс тəртібі Жұмыс берушінің актісімен белгіленеді. 

Жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі білімі 
тексерілуге жататын жұмыскерлерді оны өткізу басталғанға дейін күнтізбелік 
отыз күннен кешіктірмей ескертеді. Қызметкерлердің білімін тексеру 
нəтижелері хаттамамен ресімделеді (сурет). 3.5). Хаттамаға емтихан 
комиссиясының төрағасы мен мүшелері қол қояды. Білімін тексеруден сəтті 
өткен қызметкерге 3.6-суретте көрсетілген нысан бойынша еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау жөніндегі білімді, ережелерді, нормалар мен 
нұсқаулықтарды тексеру жөніндегі куəлік беріледі. Қызметкер 
қанағаттанарлықсыз баға алған кезде білімін қайта тексеруді бір айдан 
кешіктірмей тағайындайды. Қызметкер қайта оқудан өтеді жəне 
тексерілгенге дейін қызметкер өз бетінше жұмыс істеуге жіберілмейді [29]. 

Нұсқаулардың сипаты мен уақыты бойынша бөлінеді: 
1) кіріспе;  
2) жұмыс орнындағы бастапқы; 
3) қайталау; 
4) жоспардан тыс; 
5. Мақсатты. 
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқаманы 

қызметкерлердің біліміне, осы кəсіп немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне 
қарамастан жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігі мақсатында еңбек қауіпсіздігі жəне 
еңбекті қорғау бойынша кіріспе жəне алғашқы нұсқама уақытша 
жұмысшылармен, іссапарға жіберілгендермен, өндірістік оқуға немесе 
практикаға келген оқушылармен жəне студенттермен жүргізіледі. Сондай-ақ, 
кіріспе нұсқама келушілерге, олар өндірістік алаңдарға барған кезде жəне 
ұйымның қауіпті өндірістік объектісінің аумағында жұмыс жүргізетін 
мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне жүргізіледі. 

Ұйымдағы (кəсіпорындағы) кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі жəне 
еңбекті қорғау қызметі немесе ұйым бойынша бұйрықпен осы міндеттер 
жүктелген адам жүргізеді. Кіріспе нұсқаманы өткізу туралы кіріспе нұсқаманы 
тіркеу журналында 3.7-суретте көрсетілген нысан бойынша жазба жасалады. 
Кіріспе нұсқама қауіпсіздік нормаларының, стандарттардың, еңбек қауіпсіздігі 
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жəне еңбекті қорғау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарын, 
сондай-ақ жұмыс берушінің өндірісте жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
талаптарын ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі 
əзірлеген жəне жұмыс беруші бекіткен бағдарлама бойынша жүргізіледі. 

Қызметкерлердің өндірістік қызметі басталғанға дейін жұмыс орнындағы 
алғашқы нұсқаманы жауапты қызметкерлер жүргізеді.Жұмыс орнындағы 
алғашқы нұсқама қауіпсіз еңбек тəсілдерін практикалық көрсете отырып, əрбір 
қызметкермен жеке жүргізіледі. Қызметкерлер тағылымдамадан өткеннен кейін 
жұмысқа жіберіледі, теориялық білімдері мен қауіпсіз жұмыс əдістерінің 
дағдыларын тексереді (сурет. 3.7). 

Қызметкерлер біліктілігіне, біліміне, стажына, орындайтын жұмысының 
сипатына қарамастан кемінде жарты жылда бір рет қайталама нұсқамадан өтеді. 
Қайталама нұсқама жеке немесе бір үлгідегі жабдыққа қызмет көрсететін 
қызметкерлер тобымен жəне жалпы жұмыс орны шегінде жүргізіледі. 

Жоспардан тыс инструктаж өткізіледі: 
1) қауіпсіздіктің жаңа немесе қайта өңделген нормаларын, еңбек 

қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, нұсқаулықтарды 
қолданысқа енгізу кезінде; 

жабдықты, құрылғылар мен құралдарды, бастапқы шикізатты, 
материалдарды жəне еңбек қауіпсіздігіне əсер ететін басқа да факторларды 
өзгерту, технологиялық процесс, ауыстыру немесе жаңғырту кезінде; 

жұмыскерлер мен оқушылар жарақат алуға, аварияға, жарылысқа немесе 
өртке, улануға əкеп соғуы мүмкін немесе əкеп соққан еңбек қауіпсіздігі 
талаптарын бұзған кезде; 

4) бақылаушы қадағалау органдарының талап етуі бойынша жүргізіледі. 
Жоспардан тыс нұсқама жеке немесе бір кəсіптегі қызметкерлер тобымен 

жүргізіледі. Нұсқаманың көлемі мен мазмұны əрбір нақты жағдайда оны жүргізу 
қажеттілігін тудырған себептерге немесе жағдайларға байланысты анықталады. 

Мақсатты нұсқама мамандық бойынша тікелей міндеттермен байланысты 
емес біржолғы жұмыстарды орындау кезінде (тиеу, түсіру, аумақты жинау, 
ұйымнан, цехтан жəне учаскеден тыс біржолғы жұмыстар), авариялар, дүлей 
зілзалалар мен апаттар салдарын жою кезінде жүргізіледі. 

Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс жəне мақсатты 
нұсқаманы жауапты қызметкерлер (шебер, цех бастығы) жүргізеді. Жұмыс 
орнындағы кіріспеден басқа нұсқамалар білімді ауызша сұраумен немесе 
оқытудың техникалық құралдарының көмегімен тексерумен, сондай-ақ 
жұмыстың қауіпсіз тəсілдерінің игерілген дағдыларын тексерумен аяқталады. 
Білімді нұсқама өткізген жауапты қызметкер тексереді. 
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3.6-сурет-еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі білімді, 

қағидаларды, нормалар мен нұсқаулықтарды тексеру жөніндегі куəлік 
нысаны 

 
Қанағаттанарлықсыз білім көрсеткен қызметкерлер өз бетінше жұмыс 

істеуге жіберілмейді жəне нұсқаулықтан қайта өтеді. 
Жұмыс орнында бастапқы нұсқаманы, қайталама, жоспардан тыс 

нұсқаманы өткізу жəне нұсқаманы өткізген жұмыскерді жұмысқа жіберу 
туралы Нұсқаманы жүргізетін жəне нұсқау беруші міндетті түрде қол қоя 
отырып, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаманы тіркеу журналына жазба жасайды (3.8-сурет).  

Жоспардан тыс нұсқаманы тіркеу кезінде оның жүргізілу себебі 
көрсетіледі. 

Нұсқаманы тіркеу журналдары нөмірленеді жəне тігіледі жəне 
ұйымның еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау қызметі жұмыстардың 
тікелей басшыларына (шебер, цех бастығы) қол қойғызып береді. 

Наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізетін қызметкерлермен мақсатты 
нұсқама наряд-рұқсат немесе жұмыс жүргізуге рұқсат беретін басқа да 
құжаттамада тіркеледі [29]. 
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3.2-Тақырып Қызмет көрсететін бөлімшелердің жұмысын 
ұйымдастыру 

 
3.2.1 Орам шаруашылығын ұйымдастыру 
 
Прокат цехтарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін бүкіл орам 

шаруашылығын дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор, оған мыналар кіреді: 
1) əр диірмен үшін жылжымалы орамдардың ұтымды паркін 

анықтау; 
2) біліктердің қызмет ету мерзімін, бар-жоғын, орналасқан жері мен 

қозғалысын есепке алу бойынша, олар зауытқа келіп түскен сəттен бастап 
жəне есептен шығарылған біліктерді жаныштау зауытына тиеп 
жөнелтумен аяқталатын қатаң техникалық құжаттаманы енгізу; 

3) біліктер қоймасын құру, оларды қабылдау жəне бақылау, дұрыс 
сақтау жəне тасымалдау; 

4) вальцетокарлық шеберхананың ұтымды орналасуы жəне оны 
қажетті машиналар санымен қамтамасыз ету. 

Металлургиялық зауыттарда Валк шаруашылығы вальцетокарлық 
шеберханалардың жəне стандардың аға шеберлерінің техникалық 
персоналының қарамағында болады [30]. 

1) жұмыс орамдарының ұтымды паркін анықтау 
Орамдардың мөлшерін, түрлерін, химиялық құрамын жəне санын 

дұрыс анықтау станоктардың үздіксіз жұмысын жəне орамдардың 
минималды нақты шығынын қамтамасыз етеді. Қажетті жылдық саябақ 
жұмыс істеп тұрған жəне резервтегі орамдардан тұрады. Жұмыс істеп тұрған 
орамдардың саны осы цехтың ассортиментіне кіретін барлық профильдерді 
прокаттаудың толық жылдық бағдарламасын үздіксіз орындау үшін 
жеткілікті орамдардың ең аз қажетті санын қамтиды. 

Сонымен қатар, пайдаланылған орамалар паркі осы науқанға 
жоспарланған барлық тапсырыстардың орындалуын қамтамасыз етуі керек, 
өйткені орамдардың болмауы қосымша тоқтап қалуға əкелуі мүмкін. 

Орамдардың осы санын анықтау үшін Сіз G жылдық бағдарламасын, k 
науқанының максималды ұзақтығын, CZ төсеуге арналған орамдар 
жиынтығының орташа беріктігін жəне əр профильді илектеу кезінде барлық 
клеттер бойынша Sp толық тозғанға дейін білуіңіз керек. Əрбір клет үшін 
қажетті qб орамдар жиынтығының саны мынадай формула бойынша 
анықталады: 

 

𝑄б = Г
Сп

  ,                                                         (3.18) 

 
Г-жылдық бағдарлама, т; 
Сп-толық тозғанға дейін орамдар жиынтығының орташа тұрақтылығы, 

яғни. 
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Пайдалануға дайын қиыстырылған qо жиынтықтарының саны тең 
болуы тиіс 

𝑄о = К
Сз

+ 1 ,                                                    (3.19) 

 
мұндағы k-науқанның максималды ұзақтығы ; 
SZ-бір бетбелгі үшін орам жинағының орташа тұрақтылығы;  
бірлік-орамдар сынған жағдайда жоспарланатын қосымша жинақ. 
(3.18) жəне (3.19) формулалары бойынша есептеулердің нəтижелері ең 

жақын бүтін санға дейін ұлғаю жағына қарай дөңгелектенеді, бұл ретте 
орамдарға тапсырыс беру qб болып табылатын үлкен Q бойынша жүзеге 
асырылады. Əрбір клет үшін қажетті орамдардың саны 

 
Вк= Qб * к     (3.20) 

 
мұндағы к-бір жиынтықтағы орамдардың саны. 
Əр профильді илектеу үшін қажетті ВП орамдарының жалпы саны жеке 

клеттер бойынша орамдардың қосындысымен анықталады 
 

𝐵𝑛 = �𝐵к                                                       (3.21)
�=𝑛

�=1
 

 
мұндағы n-лагерь клеттерінің саны. 
Барлық профильдерді илектеу үшін жылдық масштабта диірменде 

қажетті орамдардың жалпы саны 
 

𝐵 = �𝐵𝑛                                                       (3.22)
�=𝑚

�=1
 

 
мұндағы m - осы орнақта жыл бойы прокаттау үшін жоспарланған 

профильдер саны. 
Орамдардың қоры екі компонентпен анықталады: біріншісі 

орамдардың қажетті санын сақтай отырып, орамдардың жылдық шығынын 
жабуды қамтамасыз етеді, екіншісі осы диірмендегі жаңа профильдерді 
игеруге жəне күтпеген шығындарға арналған орамдардың шығынын 
қарастырады. 

Жалпы, зауыттардың тəжірибесі көрсеткендей, орамдардың қоры (3.22) 
формуласы бойынша есептелген, пайдаланудағы орамдарға жылдық 
қажеттіліктен кем болмауы тиіс. 

Орам паркін анықтаудың екінші кең таралған əдісі-орамдардың нақты 
шығыны туралы мəліметтер негізінде есептеу (əр профильдің əр клеті үшін 1 
тонна килограммен жəне жылдық илектеу бағдарламасымен. Алайда, бірінші 
əдіс неғұрлым прогрессивті, өйткені ол жаңа роликті материалдарды 
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ескеруге жəне оларды жалға беру профиліне байланысты бір немесе басқа 
клетке сараланған түрде тапсырыс беруге мүмкіндік береді [30]. 

2) қызметті, біліктердің болуы мен қозғалысын есепке алу 
жөніндегі техникалық құжаттама 
Қорда орамдардың болуын жəне пайдаланылуын есепке алу, сондай-ақ 

олардың қозғалысын бақылау үшін орамдар паркінің жай-күйін, сондай-ақ 
кез келген орамның орналасқан жерін металлургиялық зауытқа келіп түскен 
сəттен бастап жəне сынық ретінде білікті зауытқа тиегенге дейін көрсететін 
құжаттама қолданылады [30]. 

Техникалық құжаттамада орамның паспорты, түсуді есепке алу кітабы 
жəне төзімділікті есепке алу кітабы болуы тиіс. Орам паспорты оның 
құрамын, қасиеттерін жəне төзімділігін сипаттайтын негізгі құжат болып 
табылады. 

Есепке алуды ұйымдастыру үшін жылжымалы орамдардың барлық 
түрлері үшін паспорттың бірыңғай нысанын жүргізіп, оны келесідей 
толтырған жөн. 

Паспорттың жалпы тақырыбының сол жағында дайындаушы зауыт, 
Білікше дайындалған цех жəне Тапсырыс беруші зауыт көрсетіледі. Жалпы 
тақырыптың оң жағында орамның құю нөмірін, соғудың технологиялық 
картасының нөмірін жəне орамның зауыттық нөмірін көрсетіңіз. Соңғысы 
сызықшалармен бөлінген келесі сандардан тұрады: бірінші Сан ұяшық 
нөміріне сəйкес келеді; екіншісі орамның орнын анықтайды, мысалы, 
жоғарғы 1 орта 0, Екінші орта 00, төменгі 2; үшінші Сан жиынтық нөмірін 
білдіреді. Мысалы, № 213 екінші торды, жоғарғы орамды, үшінші 
жиынтықты білдіреді; егер № 3005 болса — үшінші қорап, екінші орта орам, 
бесінші жиынтық. Прокатталатын профиль жəне өлшем бағанында осы 
орамдағы барлық прокатталатын профильдердің қысқаша атауы жəне 
олардың негізгі өлшемдері көрсетіледі. 

Паспорттың бірінші жолында дайындаушы зауыттан келіп түскен 
сертификаттың немесе орамға арналған жүкқұжаттың нөмірі мен ресімделген 
күнін көрсету; дайындаушы зауытқа (цехқа) берілген тапсырыстың нөмірі; 
тапсырысқа қоса берілген жəне соның негізінде орам дайындалған сызбаның 
нөмірі; металдан орам құйылған балқытудың нөмірі; орамның құйылу күні; 
шойын орамдары үшін техникалық шарттарға сəйкес тапсырыста жазылған 
біліктер тобы; білік материалы - тапсырысқа сəйкес шойын, болат (құйылған 
немесе соғылған); құйманың салмағы-құйма таяқ, т; таза масса — алғашқы 
өңдеуден кейінгі біліктің массасы, т. 

«Дайындау шарттары жəне орам сипаттамасы» бірінші бөлімінде 
мынадай деректер көрсетіледі. 

1) кіріс деректері: 
а) балқыту агрегатының түрі — шойын орамдарға тапсырыс беру 

үшін: 
вагранка немесе шағылыстырғыш пеш жəне пеш нөмірі; болат 

біліктер үшін: электр пеші, конвертер жəне осы білікке металл 
балқыған агрегат нөмірі; 
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б) білікшені құю кезіндегі металдың температурасы, алу кезіндегі 
біліктің температурасы жəне кокильдің нөмірі — балқыту журналы 
негізінде; 

в) Профильді немесе тегіс бөшкемен білікшені құю — Тегіс 
немесе Профильді бөшкемен (сақиналармен) құю əдісі жазылады. 
2) химиялық құрамы, %, — бірінші жолда техникалық шарттар 

бойынша, ал екінші жолда — дайындаушы зауыттың деректері бойынша. 
3) өңдеуден кейін ролл негізгі өлшемдері, мм: баррель, мойын жəне 

треф ролл өлшемдері: 
а) сызба бойынша; 
б) нақты өлшемдер. 

4) механикалық өңдеу сипаты — сыдырып алу, қарайту, таза өңдеу 
(жеткізуші зауыт бөшкелер, мойындар мен трефтер үшін жүргізген жəне 
өңдеу күні). 

5) ағартылған қабаттың тереңдігі — ағартылған қабаты бар шойын 
біліктер үшін ағартылған қабаттың тереңдігі, осы біліктер тобы үшін 
техникалық шарттарға сəйкес белгіленген ММ жəне нақты — өлшеу 
деректері бойынша көрсетіледі. 

6) термиялық өңдеу — босатумен күйдіру, қалыпқа келтіру немесе 
термоөңдеудің басқа да қолданыстағы түрі. 

7) механикалық қасиеттері-болат жəне шойын біліктерді құю кезінде 
алынған сынамаларды механикалық сынау нəтижелері. Соңғылары үшін кг 
/мм2 иілуге беріктік шегі жəне ұзаруы, %ғана көрсетіледі. 

8) білік нобайында көрсетілген орындарда диаметрлі қарама-қарсы 
жақтан сынау нəтижесінде алынған Бринель немесе Шор бойынша Тегістік, 
сондай-ақ білік, бөшке жəне мойын бойынша орташа қаттылық шамасы. 

Тұтынушы зауыт толтыратын «орамды пайдалану шарттары» 
паспортының оң жақ бетінің екінші бөлігінде: 

 орамның мақсаты-шеберхана, диірмен, сызық, клет жəне 
орамның орналасуы (жоғарғы, орта, Екінші орта немесе төменгі); 

 білікшені сумен, ауамен салқындату, ал салқындату болмаған 
жағдайда «салқындатылмайды» деп көрсету керек»; 

 білік калибрлеріндегі температураның ауытқуы осы білік 
калибрлерінде прокаттау кезінде металдың температурасын мерзімді 
(тоқсанына бір рет) өлшеу негізінде жазылады; 

 калибрлеу сызбасының нөмірі жəне оны бекіту күні; 
 сызбаның нөмірі жəне осы Профильді калибрлеуді бекіту күні; 
 орамдағы калибрлердің орналасу схемасы мен нөмірлері — осы 

Профильді прокаттаудың жалпы схемасына сəйкес калибрлердің 
нөмірлері көрсетілген орамдағы калибрлердің барлық түрлері. 

Техникалық шарттардан ауытқу-білікшені құю жəне өңдеу кезінде 
анықталған ақаулар (бөшкелер, мойындар, трефтер), ақаулардың атауы, 
олардың саны, орналасуы жəне орташа өлшемдері, мысалы, ТШ бойынша 
диаметрлердің айырмашылығы жəне раковиналардың нақты тереңдігі жəне т. 
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б. белгіленеді. Бұл жағдайда анықталған ақауларды түзету əдісі көрсетіледі, 
мысалы, Раковиналарды Электрмен дəнекерлеу жəне т. б. 

Егер ақаулар кейіннен өңдеу кезінде, тұтынушы зауытында анықталса, 
бұл бағанды дайындаушы зауыт толтырады. 

Паспорттың «білік қызметінің сипаттамасы» деген үшінші бөлімін 
(кері жағы) тұтынушы зауыт толтырады. 

Валка қызметі туралы деректерді жазу үшін нысан кестесі 26 көлденең 
жəне 10 тік бағандарға бөлінген, олар əрбір ауыстырып тиеу жəне қайта тиеу 
жағдайы үшін дəйекті тəртіппен толтырылады. 

Кестеде көрсетіледі:  
 қайрау жəне қайта бұру күні, Шор немесе Бринель бойынша 

қайта ағудан кейінгі қаттылық, қайта ағудан кейінгі білік диаметрі; 
 орнақтан білікшені орнату жəне алу күні;  
 жұмыс ұзақтығы сағатпен;  
 қондырғы үшін прокатталған металдың тоннадағы саны;  
 илектелетін Болат маркасының атауы, профильдері жəне олардың 

өлшемдері; 
 калибрлердің саны мен нөмірлері.  

Біліктерді бір ғана орнату кезінде бірнеше профиль прокатталатын 
жағдайларда мыналарды көрсету қажет: 

 тиісті калибрлерде илектелген профильдің саны бөлек, бұл 
қысқыш, өрескел жəне əрлеу клеттерінің орамаларына бірдей 
қолданылады;  

 қорытылған калибрлердің саны мен нөмірлері жəне қорытылған 
қабаттың қалыңдығы миллиметрмен;  

 шыңдалған калибрлердің саны мен нөмірлері;  
 орамның жарамдылығы пайызбен (əрбір айналымнан кейін 

алынған металл қабатының барынша рұқсат етілген қалыңдығы бойынша 
анықталады). 

Білікшені орнату жəне шығару, білікшенің жұмыс ұзақтығы, прокат 
саны туралы деректер прокат цехының ауысымдық рапорттары негізінде 
толтырылады. Паспорттың соңғы бағанында: 

1) калибрленген біліктің салмағы (тонна) - бірінші айналғаннан 
кейін; 

2) ақаулы біліктің салмағы (тонна) - толық істен шыққаннан кейін: 
3) біліктерді дайындаушы зауытқа немесе өз зауытының Копр 

цехына жөнелту күні; 
4) ролик қайда бағытталған — жолға немесе сыныққа. Егер орамды 

енді пайдалану мүмкін болмаса, онда ол түгендеуден шығарылады жəне 
сынықтарға беріледі. Егер орамды басқа станға, басқа клетке немесе басқа 
профильге апаруға болатын болса, онда оның жаңа мақсаты көрсетіледі. 
Орамның нақты мақсатын анықтау мүмкін болмаған кезде, орам кейіннен 
пайдалану үшін вальцетокарлық шеберхананың резервінде қалатынын 
көрсетеді. Валк басқа профильге, өлшемге немесе басқа клетке қайта 
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жүктелгеннен кейін бұрынғы нөмірмен паспорттың телнұсқасы 
толтырылады, қызмет жəне қайта ағу туралы мəліметтер жаңа Валк 
сияқты беріледі; 

5) жарамсыз орам жөнелтілген вагонның нөмірі; 
6) вальцетокарлық шеберхананың, прокат цехының жəне ТББ 

өкілдерінің орамның жарамсыздығы туралы жасаған актісінің нөмірі. 
Білік одан əрі пайдалану үшін толық жарамсыз болған жағдайда, бұл акт 
орамды сынықтарға есептен шығаруға негіз болып табылады; 

7) паспортты дайындаушы зауытқа қайтару күні-паспорттың 
телнұсқасын барлық толтырылған бағандары бар бұрынғы нөмірмен 
қайтару күні; 

8) 1 т прокатқа арналған Валк шығыны килограммен немесе 
теңгемен Валк массасын прокат өнімінің тонна санына бөлу арқылы, ал 
теңгемен — Валк құнын осы валкадағы прокат өнімінің тонна санына 
бөлу арқылы алынады; 

9) орамның істен шығуының себебі-диаметрі бойынша табиғи тозу, 
бөрене сынуы, трефтің сынуы жəне т. б. 

Білік түпкілікті істен шыққаннан кейін паспортқа вальцетокарлық 
шеберхананың бастығы, илемдеу біліктерін есепке алу жөніндегі техник 
жəне ТББ өкілі қол қояды жəне қолданыстағы біліктер бөлімшесінен 
жарамсыз немесе тиелген біліктер бөлімшесіне беріледі. Толтырылған 
паспорттың көшірмесі дайындаушы зауытқа жіберіледі. 

Жеткізушіден келіп түскен біліктер олардың бастапқы өңделуіне 
байланысты қоймада немесе вальцетокарлық шеберхананың цехында 
стандар, клеттер жəне материалдар бойынша стеллаждарға салынады. 
Алдын ала стеллаждарға салу алдында өңделмеген біліктерді сыртқы 
қабылдау учаскесінен ТББ бақылау шебері жəне ВТМ біліктерін есепке 
алу технигі қабылдауы тиіс; қарау кезінде біліктер трефінің шетіндегі 
таңбалауды, бөшкелердің, мойындардың жəне біліктер трефтерінің 
паспортта көрсетілген өлшемдерге сəйкестігін тексереді жəне үстіңгі 
ақаулардың болуын белгілейді. Сыртқы тексерудің нəтижелері қабылдау 
актісімен ресімделуі керек. Біліктерді қарау кезінде анықталған ақаулар 
немесе техникалық шарттардан қандай да бір ауытқулар қабылдау 
актісінде тіркеледі жəне рекламация ұсыну үшін негіз болады. Өзінің 
шойын немесе болат құю цехында дайындалатын илем орамдарын 
қабылдау мен бақылауды оларды дайындағаннан кейін мөлшері мен 
химиялық құрамын тексеру негізінде дайындаушы цехтардың ТББ жүзеге 
асырады, бұл вальцетокарлық шеберхананың білігін қабылдау үшін негіз 
болып табылады. 

Сырттан келіп түсетін, сондай-ақ тұтынушы зауыттарда 
дайындалатын жаңа біліктерді есепке алуды вальцетокарлық 
шеберханада есепке алу жөніндегі техник жүргізеді. 

Біліктерді стандар, клеттер жəне материалдар бойынша №1 нысан 
бойынша құрастырылған келіп түсетін біліктерді есепке алу кітаптарында 
тіркеу керек (3.9-сурет). 
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Прокат орамдарын сақтауды ұйымдастыруды ретке келтіру үшін 
барлық металлургия зауыттары үшін орамдарды таңбалаудың бірыңғай 
жүйесін енгізген жөн. Блюмингтер мен слябингтер үшін мынадай 
таңбалауды қолдану ұсынылады [30]. 

Нөмірдің бірінші цифры клеттегі орамның орнын білдіруі керек: 1 
— төменгі орам, 2-жоғарғы; келесі сандар орамдар жиынтығының 
нөміріне сəйкес келеді. Мысалы, 118 дегеніміз: төменгі білік, 18-ші 
жиынтық. Рельс-арқалық жəне барлық сорттық орнақтар үшін клеттің 
нөміріне, біліктің жағдайына, жинақтың нөмірі мен бейініне байланысты 
таңбалаудың басқа жүйесін қолданған жөн. Орам нөмірінің бірінші 
цифры клеттің нөмірін көрсетеді, екінші Сан клеттегі орамның орнын 
анықтайды: 1 — төменгі, 2— жоғарғы, 0 жəне 00 клеттер (трио) үшін 
бірінші жəне екінші орта, үшінші Сан жиынтықтың реттік нөмірін 
білдіреді, профиль нөмірі орам нөмірінің үстінен немесе астынан 
шығады. 

 
3.9 - сурет-келіп түскен біліктерді есепке алу кітабының нысаны 

 
Үлкен кепілдік алу үшін роликтердің шеткі жақтарындағы 

вальцетокарлық шеберханада тəуекелдер қосымша қолданылуы керек: 
төменгі роликте бір тəуекел, жоғарғы роликте — үш, бірінші орта есеппен — 
екі, екінші орта есеппен — төрт. Білікше ойылып алынғаннан кейін оның 
қызметі туралы мəліметтер № 2 нысан бойынша жасалған басқа кітапқа 
енгізіледі (3.10-сурет).  
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Диаметрінің, сынудың, жарықшақтың немесе басқа да ақаулардың 
шекті азаюы себебінен істен шыққан илемдеу білікшелері немесе кіші 
диаметрлі білікшелерге бұрылу үшін барады немесе сыныққа шығарылады. 
Кез келген жағдайда, бұл вагонның тиеп-жөнелту күні мен нөмірін көрсете 
отырып, біліктердің тұрақтылығын есепке алу жөніндегі кітапқа немесе 
Білікше қайта оралған бейіні мен клетін көрсете отырып енгізіледі. Қайта 
бұрылуға жататын біліктерді осы кітаптан алып тастайды жəне паспортын 
сақтай отырып жəне жаңа зауыт нөмірін бере отырып, олар қайта 
жөнелтілген станның немесе бейіннің кітабына енгізеді [30]. 

Орам шығысын есептеу 
В, кг/т жəне В' руб. / т орамдардың нақты шығыны Валк 

шаруашылығын ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі көрсеткіштері болып 
табылады жəне қайта бөлу мен жалдау құнын анықтайды. Алайда, бұл 
көрсеткіштің маңыздылығына қарамастан, олар оны зауыттарда əртүрлі 
жолмен есептейді. Кузнецк металлургия зауытында орамдарды тұтыну 
формулалармен анықталады: 

В = 𝐺 − 𝑔
1000𝑎𝑇   кг/т ;                                                  (3.23) 

 

В� = 𝐺𝑞 − 𝑔𝑚
𝑎𝑇   руб/т ;                                           (3.24) 

 
мұндағы G-орамның таза массасы, т; 
g-Барлық ағындардан кейін орамның массасы, т; 
𝑎 - клетке жоспарланған орамдар саны; 
Т-клетке орамдарды орнату үшін прокат саны, т; 
q-1 тонна орамның құны, рубль.; 
m-1т сынықтары, рубль құны. 
Төменгі Тагил металлургия зауытында орамдарды тұтыну формулалар 

бойынша есептеледі: 

В = 𝑆𝐺
∆𝐷П   кг/т;                                                 (3.25) 

 
В� = 0,001В(𝑞 −𝑚)  руб/т                                         (3.26) 

 
мұндағы S-есептелген профиль үшін осы клеттің барлық жинақтарында 

диаметрі бойынша металдың жиынтық алынуы 
G-орамдардың бір жиынтығының массасы, т; 
ΔD-жиынтықтардың барлық жұмысы үшін орамдардың диаметрінің 

рұқсат етілетін азаюы, мм; 
P-есепті кезеңдегі осы ұяшықтың барлық жиынтығымен қапталған осы 

профильдің мөлшері, яғни.  
«Азовсталь» зауытында орамдардың шығынын келесі формула 

бойынша анықтау ұсынылады 
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В = 𝐺
П    кг/т,                                                    (3.27) 

 
мұндағы G-орнақ бойынша есептен шығарылған орамдардың массасы, 

кг; 
П-илектелген металдың массасы, т. 
Орамдарды тұтынуды есептеудің жоғарыда аталған əдістерінде 

бірқатар кемшіліктер бар. (3.23) формуласы бойынша есептеу кезінде 
шығысқа орамды айналдыру кезінде жоңқа ғана алынады, (3.25) жəне (3.27) 
формулалары жыл ішінде орташаланған көрсеткішті береді жəне орам 
шығысының көрсеткішін есептеу үшін ауысым сайын пайдаланылмайды. 

 
3.10 - сурет-біліктердің тұрақтылығын есепке алу кітабының нысаны 

 
Бұдан басқа, (3.27) формулаға сəйкес есепке өткен жылдардағы 

біліктер қызметінің көрсеткіштері кіреді, бұл қазіргі кездегі жағдайды 
көрсетпейді. 

(3.24) жəне (3.26) формулаларында құнын есептеу қайта ағу, жоңқа, 
Көлік жəне дайындау-қойма шығыстары құнын есепке алмай жүргізіледі. 
Жоғарыда айтылғандарға байланысты орамдардың шығынын есептеу келесі 
əдіс бойынша ұсынылады. 

Бетбелгіге арналған орамның шығыны 
 

В = 𝐺
1000𝑎𝑇    кг/т                                        (3.28) 

 
Прокат цехының кінəсінен білік сынған жағдайда, қалған масса соңғы 

төсемде ескеріледі. Жиынтық орамдарының шығыны орамның құрамына 
кіретін əрбір шығынның сомасы ретінде анықталады. Егер орамдар 
жиынтығында екі орташа орам болса, онда əрбір төсеу кезінде орташа 
орамнан 100%, ал жоғарғы жəне төменгі орамнан формула бойынша 
есептелген шығынның 50% алынады. 
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1 т прокатқа рубльмен орамдардың шығынын есептеу үшін Шығысты 
(кг/т) орамдардың құнына көбейту керек, ол 

 
С=С1 + С2+С3-С4+С5 + Сб-С7    (3.29) 

 
мұндағы C1-зауытқа түсетін орамның бағасы, рубль.; 
C2-Көлік жəне қойма шығындары, рубль.; 
C3 - бірінші айналдыру құны, рубль.; 
C4-чиптердің құны, рубль.; 
C5 - жөндеу ағындарының құны (дəл осындай мөлшерде үрлеу, қатайту, 

тегістеу жəне т. б. шығындар кіреді), руб.; 
C6-төсеу құны, рубль.; 
С7-сынықтың құны, руб. [30]. 
Сондай-ақ жұмыс істеп тұрған цехтар үшін илемдеу біліктеріне 

қажеттілік қор нормасын ескере отырып, пайдалану деректері негізінде 
жоспарланған кезеңге айқындалады. Орамдардың жекелеген партияларының 
түсуі неғұрлым сирек болса, соғұрлым қалыпты қор болуы керек. Егер 
орамдар жиынтығының S толық тұрақтылығы жəне осы түрдегі орамдар 
арқылы жоспарланған кезеңде шығаруға жататын р прокатының саны белгілі 
болса, онда осы кезеңдегі жиынтықтардағы N Жаңа орамдардың шығыны 

 
N =P/S       (3 .30)  

 Жобалау практикасында илемдеу біліктеріне қажеттілікті есептеу 
3.4-кестеде келтірілген əдістеме бойынша жүргізіледі, ол 1150 слябинг жəне 
Металлургиялық зауыттардың бірінің 2000 үздіксіз жұқа табақты станы үшін 
құрастырылған. 

Əртүрлі илемдеу орнақтары үшін жобалық нормативтер бойынша 
біліктердің үлестік шығысы 3.5-кестеде берілген [26]. 

3) орамдарды сақтау жəне тасымалдау 
Прокат орамдарының барлық паркі арнайы сөрелерде сақталады, 

олардың əр ұяшығының өз нөмірі болады. Бұл нөмір № 1 нысанның 19-
бағанына (3.8-сурет) немесе № 2 нысанның 15-бағанына (3.9-сурет) енгізіледі 
жəне осылайша орамның орналасқан жері анықталады [30]. 

Сөрелер-бұл арналардан немесе Арқалықтардан жасалған 
дəнекерленген металл конструкциялар. Орамдардың мойындары көтерілмеуі 
үшін ағаш тіректер төменнен қойылады, ал тақталар сөрелердің арасына 
бекітіледі. Стеллаждардың биіктігі кран ілмегін максималды көтеру кезінде 
олардың үстінен тасымалданатын жүктен 0,5 м төмен болуы тиіс. Ұяшықта, 
əдетте, орамдар жиынтығы немесе жиынтыққа көбейтілген орамдардың саны 
орналастырылады. В сөресінің ені тең 

 
B=L + 2r,     (3.31) 

 
мұндағы L - орам баррель ұзындығы;  
г - радиус галтели валка. 
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Сөрелердің қадамы осы диірменде қолданылатын орамдардың 
максималды диаметріне тең болуы керек. Стеллаждар қатарларының 
арасындағы қашықтық біліктердің ұштары арасындағы ені 0,08—1 м өтуді 
қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық шарттарға сəйкес орамалар міндетті түрде 
шатыр астында жəне жақсырақ жабық бөлмеде сақталуы керек. 

Білікті шаруашылықты дұрыс ұйымдастыру үшін біліктер қоймасының 
ауданы біліктерді олардың есептік паркінен 20-25% асатын мөлшерде 
орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. 

Тек осы жағдайда ғана орамдарды сақтау тəртібі мен қауіпсіздік 
ережелерін сақтауға болады. 
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Қойманың жақсы жұмыс істеуінің маңызды шарты - қойманың 

вальцетокарлық шеберханамен жолға қойылған көлік байланысы. Ең сəтті 
шешім-электр арбасын пайдалану. Сонымен қатар, орамдар қоймасы 
диірменнің жанында болғаны жөн. Егер алаңдар мұндай қоймада 
орамдардың бүкіл паркін сақтауға мүмкіндік бермесе, онда қосалқы 
орамдарды диірменмен тікелей байланысы жоқ жеке қоймада сақтауға 
болады. Вальцетокарлық шеберханада өңделетін орамдарды сақтау үшін 
бірнеше пирамида орнатылуы керек. 

Илемдеу білікшелерін вальцетокарлық шеберханада, орнақта жəне 
біліктер қоймасында мынадай негізгі ережелерді сақтай отырып сақтайды: 

1) орамдар пирамида ұяшығына əр профиль үшін бір бағытта 
таңбаланған етіп жиналады; 

2) өңделген орамдарды жерге төсеуге жол берілмейді, өйткені бұл 
ретте орамның өңделген бетінің төменгі бөлігінің қатты тот басуы жəне 
оның бүлінуі орын алады. Пирамидалар болмаған немесе жетіспеген 
жағдайда, орамдар бір қатарға ағаш арқалықтарға қойылады, ал 
экстремалды жəне бөлек жатқан орамдар олардың жайылуын болдырмау 
үшін мықтап сыналады; 

3) металл төсемдерге, тұғырларға, табақтарға біліктерді салуға жол 
берілмейді, өйткені бұл ретте біліктің жұмыс бөлігінің немесе 
мойындарының бетін бүлдіруге болады; 
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4) орамдардың трефтеріне қажетті жиынтықты тез табу үшін, 
сондай-ақ орамдарды көтергіш кранның тростарымен сенімді бекіту үшін 
еркін қолжетімділік болуы тиіс; 

5) орамдардың мойындары мықтап ұсталынатын майлаумен 
жабылуы тиіс; 

6) калибрленген орамдарды пирамидаға салған кезде, бөренелер 
калибрлерге түспеуін қамтамасыз ету керек. Мұны істеу үшін ағаш 
төсеніштер экстремалды қадалардың арасына орнатылады. Жинаққа бір 
балқытудың орамдарын таңдаған жөн. Біліктерді профильдер бойынша 
бөлу кезінде неғұрлым қатты жəне тозуға төзімді фланец профильдерін 
илеуге арналған болуы керек. 

Қосалқы орам бөшкелерге арналған пирамидалар екіге бөлінеді: болат 
жəне шойын орамдары үшін. Егер орамдар позициялар бойынша сақталса, 
онда бұл орамдардың паспорттық деректері негізінде қайрау үшін 
таңдалғанды оңай табуға мүмкіндік береді. Орам қоймаларына электр 
крандары қызмет көрсетеді. Өңделген орамдарды шеберханалар мен 
вальцетокарлық шеберханалар арасында тасымалдау кезінде абай болу керек, 
бұл операцияны тəжірибелі жəне жақсы нұсқау алған жұмысшылар 
орындауы керек. 

Біліктерді тасымалдау кезінде біліктің білікке немесе басқа жабдыққа 
соққыларына байланысты бөшкенің, мойынның, бөрене мен калибрлердің 
жұмыс бетіне зақым келуі мүмкін, ілмектердің дұрыс берілмеуі біліктің 
бұзылуына əкелуі мүмкін. Біліктерді көпір жəне теміржол крандарымен, 
вагонеткалармен жəне теміржол платформаларында тасымалдаңыз. 
Орамдарды тасымалдау кезінде келесі ережелерді сақтау қажет: 

1) шүмектермен жылжытқан кезде біліктердің қисаюына жол 
бермеу, тек біліктің трефтеріне жəне ешқандай жағдайда мойындарға 
бекіту; біліктерді баяу көтеру жəне түсіру, олардың тербелуін жəне 
жатқан біліктерге, пирамидаға немесе көрші заттарға соғуын болдырмау 
үшін; 

2) калибрдің жекелеген элементтерінің сынуын немесе сынуын 
болдырмау үшін калибрленген біліктер жиынтығын (жұп—үштік) 
кранмен тасымалдауға жол бермеу; 

3) орамдарды пирамидаларға салуды олардың клетте орналасу 
тəртібімен орындау жəне орамдардың жұмыс бетінің сынуын болдырмау 
үшін үймелер калибрлерге жатпауын қамтамасыз ету; 

4) роликтерді платформаларға немесе вагонеткаларға бір-бірлеп 
тиеуге жəне түсіруге, орамның орамдарға соғуын болдырмау үшін кран 
арбашығының тростарының қисаюына жол бермеуге; тасымалдау кезінде 
оларды платформаға арнайы бекітілген ойықтары бар ағаш брустарға 
немесе біліктердің мойындарына арналған науаларға салу, брустарға 
салынған біліктер бөшкелердің беттерімен жанаспауы үшін [30]. 

4) вальцетокарлық шеберхананы ұйымдастыру 
Қазіргі заманғы вальцетокарлық шеберхана-бұл прокат орамдарын, 

сондай-ақ дұрыс машинаның роликтерін қайрау, жөндеу, балқыту, 
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термоөңдеу жəне кəдеге жаратумен байланысты барлық жұмыстар 
орындалатын дербес бөлім. Осыған сəйкес шеберхананың құрамына келесі 
бөлімдер кіреді: шаблон, ұста, кесу, төсеу жəне қатайту бөлімі, станок бөлімі. 
Əдетте, вальцетокар шеберханасы өзінің жүк көтергіш жəне көлік 
қондырғыларымен жабдықталған. Шеберхана үй-жайының ауданы орамдарға 
арналған сөрелерді, темір жолдарды, қосалқы жəне қызметтік үй-жайларды 
қамтитын қосалқы алаңдарды ескере отырып, орналастырылған жабдықтың 
саны мен өлшемдері бойынша есептеледі. 

Кейбір зауыттарда вальцетокарлық шеберханалар əрқайсысының өз 
шеберханасы болатындай етіп орналастырылған, мұндай автономия 
диірменге жақсы қызмет көрсетуге жəне орамдарды тасымалдауға кететін 
көлік шығындарын азайтуға ықпал етеді, бірақ станоктардың шашырауы 
жəне вальцетокарлық жабдықтардың шашырауы оларды басқару тиімділігін 
төмендетеді, жөндеу құны мен машиналардың тоқтап қалуын арттырады. 
Сондықтан мұндай келісімді ұтымды деп санауға болмайды. Ерекшелік-бұл 
диірменнің аралықтарында Блуминг роликтерін өңдеуге арналған 
машиналардың жеке орналасуы. Бұл жағдайда Блуминг роликтерін өңдеуге 
арналған машиналарды қызмет көрсету үшін Блуминг монтаждық крандарын 
қолдана отырып, диірменнің жанында орнатқан жөн. 

Кейбір металлургиялық зауыттарда осы зауыттың барлық дерлік 
зауыттарына қызмет көрсететін орталықтандырылған шеберханалар бар. 
Вальцетокарлық шеберхананың мұндай ұйымы еңбекті ғылыми 
ұйымдастыруды (ноталарды) қолдана отырып, машиналарды ұтымды 
пайдалануға жəне зауытта илеумен айналысатын ИТР штатын қысқартуға 
мүмкіндік береді. Мұндай шеберхананың жалғыз кемшілігі-орамдарды алыс 
диірмендерге жеткізудің күрделілігі, ал станоктарға қызмет көрсету 
тиімділігі төмендейді, өйткені теміржол көлігінің қызметтерін пайдалану 
қажет. Вальцетокарлық шеберхананың мұндай орталықтандырылған 
орналасуы əсіресе шетелдік зауыттарға тəн, ал, мысалы, АҚШ-та тіпті үлкен 
көлемді орамалар автокөліктермен тасымалданады.  

Вальцетокар станоктар паркін есептеу жаңа орамдарды қайрау жəне 
пайдаланудағы орамдарды жөндеу үшін қажетті станок-сағаттардың санына 
қарай орындалады. 

Есептеулер үшін келесі мəліметтер қажет: станның жылдық 
бағдарламасы Г; профильдер мен клеттер бойынша орамдардың бір 
жиынтығын t0 алғашқы айналдыруға жəне tp жөндеуге жұмсалған станоктар-
сағаттардың саны; профильдер мен клеттер бойынша БК орамдары 
жиынтығының толық тұрақтылығы жəне А жиынтығының жұмыс істеу 
кезіндегі ағулар саны. 

Есептеу клеттер мен профильдер бойынша бөлек жүргізіледі. Осы 
клетте осы Профильді илемдеу үшін Q орам жиынтықтарының Г/Сп жылына 
қажет. 

TK станоктарындағы уақыт.Бір клеттің осы Q жиынтықтарын қайрауға 
жəне жөндеуге П жыл ішінде құрайды 
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𝑡к.п = 𝑄𝑡0 + 𝑄𝑡р                                             (3.32) 
 
Осы Профильді прокаттау кезінде барлық п клеттердің біліктері үшін 

TN-ді қайрау жəне жөндеу уақыты 
 

𝑡𝑛 = �𝑡к.п

�=𝑛

�=1
                                                    (3.33) 

 
Барлық сұрыптаманы жону кезінде барлық клеттердің біліктер 

жиынтығын қайрау жəне жөндеу үшін т қайрау жəне жөндеу уақыты 
 

𝑡 = �𝑡𝑛
�=𝑛

�=1
                                                         (3.34) 

 
Дұрыс машиналардың роликтерін қайрауға жəне басқа жұмыстарды 

жүргізуге уақыттың 20%-ы (станок-сағат) қажет. Содан кейін осы 
қондырғыны роликтермен жəне роликтермен қамтамасыз ету үшін т 
станоктарының жалпы саны 

 
Т = 𝑡 + 0,2𝑡 = 1,2𝑡                                               (3.35) 

 
Бұл зауыт үшін А машиналарының қажетті саны тең болады 
 

А = 𝑇
𝑡𝑐

                                                           (3.36) 

 
мұнда-машинаның нақты жұмыс уақыты.𝑡𝑐 
Алынған нəтиже бүтін санға дейін ұлғаю жағына қарай дөңгелектенеді. 
Прокат роликтері күрделі дизайндағы арнайы роликті тегістеу 

машиналарында жылтыратылған ролик пен тегістеу тасы қарама-қарсы 
бағытта айналады. Тегістеу шеңбері біліктің осі бойымен прогрессивті 
қозғалыс жасайды (біліктің тереңдігіне бойлық жəне көлденең беру). 
Илемдеу орамдарының тегістеу тереңдігі өңдеу дəрежесіне байланысты 
миллиметрдің жүзден оннан оннан бір бөлігіне дейін өзгереді. Сорттық 
орнақтарда илемдеу білікшелерінің мойындары, галтелдері жəне фланецтері 
осы операцияға ұшырайды. 

Трефофрезер жəне тегістеу орамдарының саны вальцетокар саны 
сияқты анықталады. 

Бес вальцетокарлық станокқа екі зімпара станогы орнатылады (біреуі 
сыдырма жəне біреуі таза). Барлық станоктар шаң жинауға арналған 
құрылғылармен жабдықталуы тиіс.  

Қойма алаңдарының жеткілікті сыйымдылығы, жақсы жарықтандыру, 
кең қосалқы бөлмелердің болуы — мұның бəрі орамдарды сақтау 
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жағдайларын жақсартады, оларды есепке алуды жеңілдетеді жəне орамдарды 
тиімді өңдеуге жағдай жасайды [30]. 

 
3.2.2 Илемдеу біліктері, материалдар жəне оларды қалпына келтіру 

тəсілдері 
 
Прокат станының жұмыс клетінің ең жауапты бөлігі жұмыс біліктері 

болып табылады, өйткені олар прокат процесінің негізгі жұмысын - 
металдың деформациясын тікелей орындайды. 

Прокат ролигі бөшкеден, ролик подшипниктерге сүйенетін екі 
мойыннан жəне орамды айналдыру үшін муфтаға немесе шпиндельге 
қосылуға қызмет ететін екі трефтен тұрады. 

Баррель орамы оның ең маңызды бөлігі болып табылады. Ол келесі 
қасиеттерге ие болуы керек: 

 үлкен моменттерге, иілуге жəне сығылуға қарсы тұру үшін 
жоғары беріктік; 

 жұмыс қабатының бетінде де, оның белгілі бір тереңдігінде де 
өте қатты илектелген материалдардың қысымына, ұсақтауға, абразияға, 
масштабтың шегінуіне жəне бояуға қарсы тұру үшін жеткілікті жоғары 
жəне біркелкі қаттылық; 

 сырғудан туындаған қатты үйкеліске қарсы тұру үшін жоғары 
тозуға төзімділік; 

 прокат материалының жоғары температурасының əсеріне қарсы 
тұрақтылық, яғни механикалық қасиеттердің күрт төмендеуіне жəне оның 
жұмыс бетінде жарықтардың пайда болуына жол бермеу; 

 əрлеу тазалығы, əсіресе əрлеу клеттері үшін. 
Сонымен қатар, роликті мойындардың беті мойынтіректердің 

беріктігін қамтамасыз ету үшін қаттылық пен өңдеудің тазалығымен 
сипатталуы керек. 

Орамдардың сапасы жəне олардың жұмысқа тұрақтылығы цехтың 
техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне айтарлықтай əсер етеді. Білікке 
жұмсалатын шығыстар айтарлықтай шекте ауытқиды — қайта бөлу бойынша 
шығыстар сомасының 1,4% - ынан станның түріне қарай 13,8% - ға дейін. 

Жеңіл профильдерді илемдеу кезінде роликті шығындар артады, ал 
кейбір диірмендер үшін олар екі есе артады. 

Шойын жəне болаттан жасалған илемдеу роликтерін жасау негізінен 
мамандандырылған зауыттарға бағытталған. 

Прокат роликтерін келесі үш сипаттама бойынша жіктеуге болады. 
А. Бетінің қаттылығы: жұмсақ, жартылай қатты, қатты жəне ерекше 

қатты. 
Б. қолданылатын материалдың түріне жəне оларды жасау əдісіне 

сəйкес. 
1) Көміртекті шойын: 
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 ағартылған жұмыс қабаты бар жапырақты жəне сорттық 
біліктер; 

 перлит-цементтит-графит жұмыс қабаты бар сұр шойыннан 
жасалған сұрыптық біліктер. 

2) Легирленген шойын: 
 ағартылған жұмыс қабаты бар табақтық біліктер; 
 перлит-цементтит-графит жұмыс қабаты бар сұр шойыннан 

жасалған сұрыптық біліктер. 
3) Екі қабатты шойын тегіс: жұмыс беті қоспаланған ағартылған 

шойыннан жəне қоспаланған немесе қарапайым сұр шойыннан жасалған 
өзегі бар. 

4) Болат құйылған. 
5) Болаттан жасалған: көміртекті жəне легирленген. 

В. Жұмыс бетінің пішіні бойынша: 
1) тегіс. 

2) Ашық бұлақтары бар жылғалық (калибрленген) біліктер жəне 
жабық бұлақтары бар біліктер. 

Іс жүзінде белгілі бір орамдарды қолдану саласын нақты ажырату жоқ. 
Бірдей Диірмендер мен əртүрлі зауыттарда əртүрлі материалдардан жасалған 
роликтер жиі қолданылады, ал шойын мен болат роликтер көбінесе сол 
диірменде қолданылады. 

Прокат роликтерінің маңызды сипаттамасы-олардың тұрақтылығы. 
Прокат орамдарының тұрақтылығы осы орамдарда өткізілуі мүмкін 

прокаттың салмақтық мөлшерімен анықталады. 
Бір жағынан екі орамның арасындағы қарсылықты, екінші жағынан 

орамдардың толық беріктігін ажырату керек. Бұл шамалар келесідей 
байланысты: 

 

𝑆 = 𝑠0 + �𝑠�
�=𝑛

1
                                                (3.37) 

 
мұндағы S-бүкіл қызмет ету мерзімі үшін орамдардың толық 

тұрақтылығы, т; 
𝑠0 - орамдардың бірінші бұрылысқа төзімділігі, т; 
𝑠� -І-ші жəне (і + 1) - ші ағындар арасындағы орамдардың 

тұрақтылығы, т; 
p-орамдардың саны. 
Бұл шамаларды есептеу айтарлықтай практикалық мəнге ие. 𝑠�Егер 

шама белгілі болса, сіз орамдарды ауыстыруға кететін уақытты анықтай 
аласыз, ал ағындардың санын біле отырып, сіз вальцетокарлық 
шеберхананың көлемін анықтай аласыз. S мəні берілген бағдарламаны 
орындау үшін қажет орамдардың санын есептеу үшін қажет. 𝑠�Мəндер 
практикалық мəліметтер негізінде анықталады. 
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Орамның жұмыс бетінен əр ағын үшін қалыңдығы шамамен 0,5 — тен 
5 мм-ге дейін, ал əр тегістеу үшін-0,01-ден 0,5 мм-ге дейін металл қабаты 
алынады. Орамның диаметрі белгілі бір шекке дейін төмендеген кезде, ол 
жарамсыз болып қалады. 

Ықтимал ағын саны есептеу арқылы анықталады 
 

𝑛 = 𝐷 − 𝐷1
∆𝐷                                                            (3.38) 

 
мұндағы D-орамның бастапқы диаметрі, мм; 
𝐷1 - барлық ағындардан кейін орамның ең аз рұқсат етілген диаметрі, 

мм; 
∆𝐷 - бір айналымдағы орам диаметрінің орташа төмендеуі, ММ. 
Прокат орамдарының беріктігіне екі топқа біріктіруге болатын 

көптеген факторлар əсер етеді. 
Бірінші топ орамдардың сапасы мен құрылымдық өлшемдерімен жəне 

оларды калибрлеумен байланысты. Бұл факторларға орамалар жасалған 
материал, орамдарды өңдеу сапасы, сондай-ақ бөшкелер мен мойындардың 
диаметрлерінің қатынасы жатады. Орамдарды калибрлеу олардың 
төзімділігіне айтарлықтай əсер етеді.  

Факторлардың екінші тобы орамдарды пайдаланумен байланысты. 
Орамдардың қызмет ету мерзімі прокаттаудың Белгіленген технологиялық 
режимдерін тиісінше сақтаған кезде ұзартылуы мүмкін. Бұл диірмендерде 
ерекше мəнге ие, мұнда қысу мөлшері диірменді басқаратын жұмысшыларға 
(блумингтер, тақталар, белгілі бір типтегі əрлеу диірмендері жəне т.б.) 
байланысты болады. 

Прокаттау процесінде орамдардың тозуы мен қызмет ету мерзіміне 
қатты əсер ететін прокат металының температурасының төмендеуі бар, ол 
кейде өте кең диапазонда өзгереді. Болаттың бірдей маркаларына арналған 
технологиялық нұсқауларға сəйкес илектеудің басталу температурасының 
ауытқуы 50-60°C, ал кейбір маркалар үшін 80-90°C құрайды. 

Келесі клеттерде прокаттау кезінде металдың температурасы 
төмендейді. Сонымен қатар, прокат температурасының ауытқуы көбінесе 
100°C-тан асады. 

Прокат орамдарының қызмет ету мерзімін ұлғайту прокат 
станоктарының өнімділігін арттыру жəне өнімнің өзіндік құнын төмендету 
факторларының бірі болып табылады [26]. 

Іс жүзінде кез-келген металлургиялық кəсіпорында табиғи тозу, 
ұсақтау, пиллинг, чиптер, жарықтар, металлургиялық ақаулардың жəне басқа 
да себептердің салдарынан мерзімінен бұрын істен шыққан илемдеу 
орамдарының тұтас «кен орындары» жинақталған. Мысалы, илемдеу ролигі 
50 — ден 90% - ға дейін пиллинг жəне ұсақтау себептері бойынша есептен 
шығарылады жəне металл сынықтарына (сынықтарға) жіберіледі, дегенмен, 
мойын мен біліктің шаршағыштық күші ресурсы таусылмағанына 
қарамастан, беріктік ресурсының тек 20-30% - ы ғана пайдаланылады [31]. 
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Алдыңғы қатарлы Металлургиялық зауыттардың илемдеу 
орамдарының жұмысын қалпына келтіру тəжірибесіне сүйене отырып, ең 
танымалдарын бөліп көрсетуге болады: сұйық металмен электрмен қаптау 
технологиясы, қайта құю, ақауларды қайнату жəне таңу. 

Прокат орамдарын электрмен қаптауды жасау өте қиын, өйткені ол 
төсеу алдында жəне салқындағаннан кейін арнайы қыздыру режимдерін 
қажет етеді. Бұл технология қымбат жəне жарылған қабаттың жарықтары, 
чиптері, қабыршақтануы жəне чиптерінің пайда болу қаупінен сирек 
қолданылады. 

Прокат роликтерін қалпына келтіру кезінде қайта құю əдісін қолдану 
əрдайым тиімді бола бермейді, өйткені металлургиялық ақауларды 
толығымен жою үшін металдың едəуір қабатын алып тастау керек, бұл өз 
кезегінде орамның ресурсын азайтады. 

Сонымен, прокат орамдарының тозған немесе зақымдалған жұмыс 
бетін балқыту, ақауларды қайнату жəне басқа да көптеген əдістермен 
қалпына келтіру əрекеттері уақытты қажет етеді, қымбат жəне көбінесе 
тиімсіз [31]. 

Прокат роликтерін қалпына келтірудің барлық нұсқаларының ішінде 
таңу əдісі кең таралған (3.11-сурет). Бұл əдіс прокат орамдарының жұмыс 
қабілеттілігін қалпына келтірудегі жəне ролик өндірісін дамытудағы негізгі 
перспективалы бағыттардың бірі болып табылады. Көптеген металлургиялық 
кəсіпорындардың тəжірибесіне сүйене отырып,» орамды бандаждау əдісімен 
қалпына келтіру құны жаңа тұтас орамның құнынан 30-40% құрайды « [31]. 

Есептен шығарылған орамдарды бандаждау арқылы қайта пайдалану 
идеясы өткен ғасырдың басында ұсынылған болатын. 

Құрама илемдеу роликтерін өндіруде туындайтын негізгі мəселе-
бандаждың мойынтірек осіне сенімді адгезиясын қамтамасыз ететін 
технологиялық құрылымның болмауы. Бірдей маңызды мəселе-сенімді 
қосылысты қамтамасыз ету үшін тірек осінің қону беттерін жəне таңғышты 
өндірудің дəлдігі. 

 
1-тірек осі; 2-таңғыш; 

 
Сурет 3.11-Потенциометриялық сенсордың құрылымдық схемасы 

 
Жылжымалы орамдардың жұмысын бандаждау əдісімен қалпына 

келтіру, пайдаланылған орамнан көтергіш ось тартылып, оған жаңадан 
жасалған жəне алдын ала қыздырылған таңғыш қондыру арқылы 
орнатылады. Таңғышты термиялық өңдеу бөлек жүргізілетіндіктен, жоғары 
жəне біркелкі көлденең қаттылыққа қол жеткізіледі, бұл максималды тозуға 
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төзімділік пен жанасуға төзімділікті қамтамасыз етеді жəне бұл өз кезегінде 
құрама орамдардың илемдеу науқанының 1,5-2 есе артуына мүмкіндік 
береді. 

Тұтас прокат ролигімен салыстырғанда композициялық роликтің келесі 
артықшылықтарын бөліп көрсетуге болады: 

 бандаж материалы ретінде Болаттың аса төзімді маркаларын 
(150хнм жəне т. б.) қолдану мүмкіндігі, олардан ірі габаритті монолитті 
орамдарды дайындау машина жасау өндірісінің қазіргі жағдайларында, 
мысалы, массасы 75 тонна жəне одан да көп жетуі мүмкін, кең жолақты 
орнақтардың кварто клеттерінің тірек орамдары сияқты мүмкін емес; 

 қымбат легирленген элементтердің (Cr, Ni, Mo жəне т. б.) 
мазмұнын 3...4 есе азайту; 

 бастапқы дайындаманың массасын азайту; 
 бандажды тура қыздыру (жұмыс қабатының қалыңдығын 

арттыру (2 жəне одан да көп есе), шыңдалған қабаттың ені мен 
қалыңдығы бойынша қаттылықтың шашырауын азайту, ұсақтау жəне 
қабыршақтану түріндегі ақауларды азайту); 

 тасымалдаушы осьті қайта пайдалану мүмкіндігі (2...3 немесе 
одан көп есе); 

 пайдалану тұрақтылығының артуы (илектеу науқанының ұлғаюы, 
орамдарды ауыстырып тиеуге байланысты уақыт ысырабының азаюы) 
[31]. 

 
3.2.3 Прокат өндірісінің көлік шаруашылығын ұйымдастыру 

 
Прокат өнімдерін өндіру процесі материалдарды, компоненттерді, 

дайын өнімдерді, технологиялық жабдықтарды, жабдықтарды жəне т. б. 
жылжыту үшін жүк тиеу, көлік операцияларымен бірге жүреді.  

Өнімділігі жоғары прокат цехтарында темір жол көлігімен қамтамасыз 
етілетін бастапқы материалдардың, дайын өнімдердің, қалдықтардың, 
қосалқы бөлшектердің жəне орамдардың үлкен массаларын тасымалдау 
қажеттілігі туындайды. Мұндай цехтардың ғимараттарында бастапқы 
материалдар мен дайын өнімдер қоймаларына, қабыршақтар мен кесінділерді 
жинау аралықтарына, сондай-ақ оларда ірі электр машиналары орнатылған 
машина залдарына темір жол кіру жолдары көзделеді [36]. Көтеру жəне 
тасымалдау жұмыстарының көлемі өте үлкен. Өндірістік процестің əрбір 
операциясына орта есеппен 5÷6 Көтеру-тасымалдау операциялары келеді 
[32]. 

Көпірлі электр крандарынан басқа, прокат цехтарында Металды 
тасымалдау үшін əртүрлі механизмдер қолданылады, олардың таңдауы 
прокат өнімдерінің түрімен жəне операциялардың орындалатын сипатымен 
анықталады. Бастапқы материалдарды, жартылай өнімдерді жəне дайын 
өнімдерді цех ғимаратының бойымен жылжыту үшін, əдетте, роликтер 
қолданылады, ал көлденең бағытта конвейерлер мен конвейерлер, 
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тоңазытқыштар жəне т. б. қолданылады. Кейбір жағдайларда электр жетегі 
бар беріліс рельсті арбалар осы мақсатта қолданылады. 

Тасымалдау жүктерді сыртқы желіден жеткізуден басталады жəне 
сыртқы желіге жеткізумен аяқталады. Осы тасымалдар арасында 
материалдарды, бөлшектерді, дайындамаларды, компоненттерді, құралдарды, 
дайын өнімдерді жəне басқа өндіріс элементтерін жылжытуға байланысты 
көптеген көлік жұмыстары жүзеге асырылады. 

Көлік процестерін жүргізу орны бойынша көлік сыртқы, цехаралық, 
цехішілік жəне операцияаралық болып бөлінеді. 

Сыртқы көлік-бұл кəсіпорындар мен шикізат көздері арасында, сондай-
ақ өнімді жеткізушілер мен тұтынушылар арасында тасымалдауды жүзеге 
асыратын көлік. 

Əдетте бұл мақсаттар үшін автомобиль, теміржол көлігі қолданылады. 
Цехаралық көлік-қоймалар мен цех арасындағы, екі цех арасындағы 

тасымалдауды жүзеге асыратын көлік. 
Осы мақсатта автомобиль көлігі, автомобильдер мен электр тиегіштер, 

электр машиналары қолданылады. 
Цех ішіндегі көлік-цех қоймалары мен жұмыс орындары арасында, 

учаскелер мен желілер арасында тасымалдауды жүзеге асырады. 
Цех ішіндегі көлік ретінде электрокарлар, электр тиегіштер, крандар, 

монорельсті көлік, рольгангтар, беріліс арбалары, транспортерлер жəне т. б. 
қолданылады. 

Операцияаралық көлік-операциялар арасында жүктерді тасымалдауды 
жүзеге асырады. Осы мақсатта Цех ішіндегі көлік қолданылуы мүмкін. 
Сонымен қатар, конвейерлер, тоңазытқыштар, пандустар, манипуляторлар, 
роботтар жəне т. б. қолданылады.  

Операцияаралық қозғалыстарды ұйымдастыру мəселелерін, əдетте, 
технологиялық бөлім жəне өндірісті автоматтандыру жəне механикаландыру 
бөлімі (немесе бюросы) шешеді. 

Есептеулер негізінде көлік құралдары анықталады немесе тиісті жұмыс 
орындары үшін арнайы құралдар жобаланады. 

Цехаралық жəне сыртқы тасымалдау мəселелерін шешу үшін көлік 
цехы ұйымдастырылады (3.12-сурет). 
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3.12-сурет-принципті ұйымдастырушылық-өндірістік 
көлік цехының құрылымы 

 
Жүктерді тасымалдауды ұтымды ұйымдастыру тек жүк айналымы мен 

жүк ағындарын талдау негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. 
Жүк ағыны-бұл екі нүкте (мекен-жайлар) арасындағы уақыт бірлігіне 

тасымалданатын жүктердің көлемі (массасы т). Уақыт бірлігі үшін көбінесе 
ауысымның ұзақтығы қабылданады. 

Жүк айналымы-бұл қарастырылып отырған мекен-жайлар арасындағы 
жеке жүк ағындарының қосындысы. 

Жүк ағындары мен жүк айналымы материалдардың, жиынтықтаушы 
бұйымдардың, құрал-саймандардың жəне т. б. шығын ведомостері негізінде 
есептеу жолымен анықталады.  

Көлік құралдарының құрамы, олардың жүк көтергіштігі мен 
сыйымдылығы тасымалданатын жүктердің массасы мен көлемдерімен 
анықталады. 

Үзік-үзік əрекет ететін көлік құралдарының санын мына формула 
бойынша анықтайды: 

𝑁 = 𝑄𝑐
𝑃𝑐

                                                             (3.39) 

 
𝑄𝑐мұндағы-тəуліктік жүк айналымы, т; 
Рс-көлік жабдығы бірлігінің тəуліктік өнімділігі, т. 
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𝑃𝑐 = 𝑔 ∙ 𝑧                                                           (3.40) 
 
𝑔мұнда-бір цикл үшін көлік құралы бірлігінің өнімділігі( 1 цикл үшін 

тасымалданатын жүктің массасы), т;  
z-бір ауысымда цикл саны. 
 

𝑧 = 𝑡см
𝑡ц

                                                            (3.41) 

 
𝑡сммұндағы-ауысымның ұзақтығы, сағат.; 
𝑡ц - цикл ұзақтығы, сағат. 
 

𝑡ц = 𝑡пр + 𝑡𝑛 + 𝑡�                                              (3.42) 
 
𝑡прмұндағы-бір циклдің орындалу уақыты, сағат. 
𝑡� - тиеу уақыты, сағат.; 
𝑡𝑛- түсіру уақыты, сағат. 
Сонда 
 

𝑁 = 𝑄𝑐 ∙ 𝑡ц
𝑡см

                                                   (3.43) 

 
Көлік құралдары Қызмет көрсетілетін өндірістік процестердің 

технологиялары мен ұйымдастырушылық талаптарына сəйкес келуі, 
барынша өнімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Аралас учаскелердегі көлік 
құралдарының параметрлері өзара келісілуі тиіс. Ол үшін кəсіпорында көлік 
желісі мен технологиялық жабдықтың жекелеген буындарын түйістіруді 
қамтамасыз ететін бірыңғай көліктік-технологиялық схемалар əзірленеді 
[33]. 

 
3.2.4 Прокат цехтарының кран жабдығы 

 
Қазіргі заманғы прокат цехтарында əртүрлі крандар кеңінен 

қолданылады, олар технологиялық процестерге қызмет көрсету, Металды 
тасымалдау, жөндеу кезінде жабдықтың жеке элементтерін орнату, 
орамдарды ауыстырып тиеу, Өндіріс қалдықтарын тазарту жəне т. б. 

Үлкен өнімділігі бар прокат цехтарында крандардың үздіксіз жұмысы 
маңызды рөл атқарады, өйткені оны өңдеу кезінде əр тонна құймадан дайын 
прокатқа дейін бірнеше рет бір орыннан екінші орынға ауысады. Прокат 
диірмені əртүрлі мақсаттағы 10-20 кранға қызмет етеді. 

Прокат цехтарында қолданылатын крандардың көпшілігі көпір 
түріндегі крандар. Олар, əдетте, аралықтың енін жəне шеберхананың 
құрылыс шешімін анықтайды. Көпір түріндегі крандар жүктің көтерілуін, 
түсуін, көлденең жəне бойлық қозғалысын жүзеге асырады, ал кейбір 
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крандарда бұрылыс механизмі бар, оның көмегімен жүкті көлденең 
жазықтықта қажетті бұрышқа бұруға болады. Крандар ілмекті көтеру 
биіктігінің арбаның қозғалыс ұзындығына жəне кранның қозғалыс 
ұзындығына тең цех кеңістігіне қызмет етеді. Көпір крандарының 
кемшіліктері металды цех бойымен жылжыту кезіндегі төмен өнімділікті, 
металды аралықтан аралыққа беру мүмкін еместігін жəне оларды орнатуға 
байланысты айтарлықтай күрделі шығындарды қамтиды. Сонымен қатар, 
крандарға қызмет көрсету үшін арнайы машинист пен жұмысшы қажет, олар 
жүктерді жинауға немесе тазалауға көмектеседі [26]. 

Мақсаты бойынша технологиялық, көмекші жəне жалпы мақсаттағы 
крандар ерекшеленеді.  

Технологиялық крандар металды өңдеудің технологиялық процесімен 
тікелей байланысты операцияларды орындауға арналған (мысалы, ыстықтай 
илектелген орамдарды қоймадан суық илектеу станының шынжырлы 
тасымалдағышына ауыстыру, суық илемдеу станының бүйірінен суықтай 
илемдеу рулондарын жинау жəне оларды суықтай илемдеу рулондарының 
қоймасына тасымалдау не рулондарды жылу бөліміне беру үшін шынжырлы 
тасымалдағышқа орнату). 

Көмекші крандар технологиялық процеспен тікелей байланысты емес, 
бірақ оны жүзеге асыру үшін қажет операцияларды орындауға арналған 
(орамдарды бойлық жəне көлденең кесу қондырғыларына беру, кесу 
қондырғыларынан бақылау сөрелеріне металды жинау жəне т.б.). 

Жалпы мақсаттағы крандар жөндеу мақсаттары үшін, сондай-ақ 
жұмыс орамдарын ауыстырып тиеу, білік торабын жинау жəне бөлшектеу, 
сұйық үйкеліс подшипниктерін монтаждау жəне т.б. кезінде қолданылады 
[32]. 

Прокат цехтарының крандары түріне қарай үш топқа бөлінеді: 
1) қалыпты, грейферлі жəне магнитті грейферлі көпірлі крандар; 
2) арнайы крандар — құдық кенесі, еден-қақпақ, қондыру крандары, 

қармауыштары бар крандар жəне электромагниттері бар крандар; 
3) полукозловые, велосипед жəне консольдік крандар, сондай-ақ 

электр тельферы [26]. 
Қалыпты, грейферлі жəне магнитті-грейферлі көпірлі крандар 
Көпірлі қалыпты крандар негізінен негізгі құралдарды жөндеу кезінде 

монтаждау жұмыстарына арналған жəне станциялардың, станоктардың 
машина залдарының жəне қосалқы аралықтардың аралықтарына 
орнатылады. Сонымен қатар, бұл крандар орамдарды ауыстырып тиеу, пеш 
құрылғыларына жəне дайын өнімдер қоймаларына қызмет етеді. 

Магнитті-грейферлі крандар артық қоспаларды, сынықтарды жəне 
дəнекерлеу қожын жинау үшін, ал қабыршақтарды жинау үшін — грейферлі 
крандар қызмет етеді. 

Көпір крандары негізгі жəне қосалқы көтергіштердің жүк 
көтергіштігімен, негізгі жəне қосалқы ілмектердің көтеру жылдамдығымен, 
троллейбус пен кран көпірінің қозғалу жылдамдығымен сипатталады. 
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Ілгектерді көтеру жылдамдығы, арба мен көпірдің қозғалысы крандардың 
жұмыс режиміне жəне олардың жүк көтергіштігіне байланысты. 

Көпірлі крандар үшін төрт каналды жəне бір каналды грейферлер 
қолданылады. Біріншісінде төрт арқан бар — екі көтергіш, бір лебедкаға 
оралған жəне жақтарын жабатын екі арқан, басқа лебедкаға оралған; 
грейфердің сыйымдылығы 1,0-2,5 м3, ал крандардың жүк көтергіштігі 
көбінесе 5, 10 жəне 15 т. 

Одноканатные грейферлер ілінеді ілгекке көпірлі кран, жиі көмекші 
ретінде жұмыс осы грейферов талап етпейді арнайы двухбарабанной шығыр. 
Бір арналы грейферлердің сыйымдылығы 0,5-1,5 м3, көтеру механизмдерінің 
жүк көтергіштігі 3, 5 жəне 10 т. 

Жүк көтергіштігі 10/10 т көпірлі магнитті-грейферлі крандар 
блюмингтердің жиылмалы аралықтарында жəне прокат цехтарының басқа 
бөлімдерінде орнатылады. Кранның бұл түрі грейфер арбасына жəне жүк 
магниті бар магниттік арбаға ие. 

Арнайы крандар 
Прокат өндірісін ұйымдастыру үшін арнайы крандар үлкен 

қызығушылық пен маңызға ие. Бұл крандар металды илектеу процесінің 
барлық кезеңдерінде қолданылады. 

Прокат станоктарының жоғары өнімділігі арнайы крандарды кеңінен 
енгізусіз мүмкін болмас еді, өйткені олар цехтарды Цех ішіндегі көптеген 
жұмысшылардан босатады жəне көлік құралдарына деген қажеттілікті едəуір 
азайтады. 

Кенелік құдық крандары құймаларды жылыту құдықтарына отырғызу 
жəне қыздырылған құймаларды құймақауырға, стационарлық аударғышқа 
немесе блюминг қабылдау рольгангына беру үшін қызмет етеді. 

Жылыту құдықтарының бөлімшелерінде көпірлі кенелік құдықтық 
крандардың мынадай түрлері қолданылады: 10/10, 20/30, 20/50, 30/50, 40/40 
(алымында құймаларды қыздырғыш құдыққа, құйма тасушыға немесе 
блюмингтің қабылдау рольгангіне тасымалдайтын кенелердің жүк 
көтергіштігі, ал бөлгіште — монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған 
қосалқы арбаның (ілгектің) жүк көтергіштігі көрсетілген). 

Жүк көтергіштігі 10/10 т кенелік құдық крандары блюминг 1000 немесе 
блюминг 1150 қызмет көрсететін жылыту құдықтары бөлімшесінде, салмағы 
10 т дейін домалатқыш құймаларда қолданылады. Жүк көтергіштігі 20/30 т 
болатын құдық крандары 1150 блюмингі үшін, салмағы 16 Т дейін құймалар 
илектеу үшін қолданылады. 

Кенелік құдық крандарының үлкен жүк көтергіштігі (20 жəне 30 т) бір 
уақытта салмағы 10 тоннаға дейінгі екі сортты құйманы шығаруға жəне 
оларды екі орынды құйма тасушыға салуға мүмкіндік береді. 

30 тоннаға дейінгі құймаларды қолданатын 1150 слябингі үшін жүк 
көтергіштігі 30/50 т кенелік құдық краны, ал 40 т — ға дейінгі құйманы 
домалататын 1250 слябингі үшін жүк көтергіштігі 40/40 т кенелік құдық 
краны қажет. 
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Кенедегі құдық кранының жүктемесін анықтау үшін жеке 
операцияларды орындау уақытын білу қажет — құйманы жылыту құдығына 
отырғызу, оны беру, сондай-ақ қосалқы операцияларды орындау (Кернді 
ауыстыру, кенелерді салқындату, əртүрлі бөлшектерді ауыстыру жəне т. б.), 
жөндеу ұзақтығы жəне т. б. 

Негізгі екі операцияны орындау уақыты — құймаларды отырғызу жəне 
беру құйманың жолының орналасуына байланысты — ғимараттың 
бағанасында немесе жылыту құдықтарының қабырғасында өзгереді.  

Жүк көтергіштігі 36 т жəне аралығы 14,2 М едендік крандар 
құймаларды отырғызу жəне беру кезінде рекуперативтік қыздыру 
құдықтарының қақпақтарын ашу жəне жабу үшін қолданылады. Осындай бір 
кран ұңғымалардың үш тобына қызмет етеді. 

Жүк көтергіштігі 2 т қондыру крандары дайындамалар мен 
блумдарды көлденең қыздыру (камералық) пештеріне тиеуге жəне оларды 
илектеу орнақтарына беруге арналған. 

Дайындаманы пешке кранмен отырғызудың ішінара ырғағы келесі 
операцияларды қамтиды:  

 кенелерді қармау жəне шайқау механизмімен жүзеге асырылатын 
дайындаманы қармау;  

 көпірдің қозғалыс механизмдерінің жұмысын, кабинаның 
бұрылуының негізгі арбасының қозғалысын үйлестіре отырып, пешке 
қарай қозғалыс;  

 дайындаманы кенелердің тербелісін қармау тетіктерінің 
көмегімен пешке салу. 

Пештен дайындаманы қондыру кранымен беру бойынша ішінара ырғақ 
мынадай операциялардан тұрады: Кранның пешке қарай қозғалысы; 
дайындаманы пештен түсіру жəне кенелерді қармау жəне шайқау 
механизмдерінің жұмысын, арбаның, көпірдің қозғалысын жəне кабинаның 
айналуын үйлестіре отырып жүзеге асырылатын орнаққа беру [30]. 

Аударылатын ұстағыштары бар крандар (пратцен-крандар) металл 
тасымалдауға арналған дайындамалар қоймасында қолданылады. Ілгектер 
тіректердегі торлардың орналасуына сəйкес траверсте орналасады жəне 
дайындаманы төменгі жазықтықтың астына түсіре алады. Траверс кран 
арбасына арқандардың көмегімен немесе жоғары жəне төмен жылжитын тік 
бағанға ілінеді. Бұл крандар үлкен маневрлікті қамтамасыз ететін айналмалы 
механизммен жабдықталған. Бұл крандардың кейбірінде табан астындағы 
траверсте орнатылған электромагниттер бар. 

Крандар ені 1,5 жəне ұзындығы 12 м болатын дайындаманы ала алады, 
ал дайындамалар үйіндіге түсіп кетпейді, бірақ олар тоңазытқышқа 
қойылғандай тегіс жолдарда алынады. Ұстағыштары бар крандар қол еңбегін 
пайдалануды болдырмайды, дайындаманы тасымалдау, төсеу жəне жинау 
кезінде жұмыстың жылдамдығы мен сенімділігін қамтамасыз етеді. 

Қоймадағы дайындамалар қатар-қатар бойлай жəне көлденең 
орналастырылады. Бұл қойма алаңын жақсы пайдалануға қол жеткізеді. 
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Ұстағыштары бар крандардың қозғалыс жылдамдығы көпір 
крандарына қарағанда едəуір үлкен (180 м/мин дейін), ал крандардың жүк 
көтергіштігі 7,5 жəне 15 т. Қазіргі заманғы тақталар үшін жүк көтергіштігі 40 
тоннаға дейінгі крандар жобалануы жəне жасалуы керек. 

Егер кенелік құдық крандары блюмингтің жұмыс режиміне сəйкес 
жұмыс істеуі тиіс болса, онда дайындама қоймасын ұстап алатын крандар 
қысу агрегатының жұмыс режиміне байланысты болмайды. 

Жартылай өнім қоймасындағы крандардың санын анықтау үшін келесі 
мəліметтер қажет: 

а) Кранның сипаттамасы (троллейбус, көпір жəне негізгі көтеру 
жылдамдығы); 

б) жүктің орташа салмағы Qcp, т; 
в) lcр тиеу орнына дейінгі орташа қашықтық, м; 
г) Мсм жылына кран жұмысының ауысымдарының саны; 
д) РСМ ауысымдық бағдарламасы, Т. 
Ауыстыру бағдарламасы тең 

 

𝑃см = 𝑃г ∙
𝑡см

                                                             (3.44) 

 
мұндағы RG-жылдық бағдарлама, яғни. 
Жылдағы кран жұмысының ауысымдарының саны 1000-ға тең деп 

қабылданады. Егер бұл шамалар белгілі болса, онда сіз ауысымдағы кран 
рейстерінің санын анықтай аласыз 

 

𝑁р = 𝑃см ∙
𝑄ср

                                                        (3.45) 

 
Крандардың TKR ауысымына сағаттық қарызы Nr крандарының 

рейстерінің санын бір TR рейсінің ұзақтығына көбейту арқылы анықталады: 
 

𝑡кр =  𝑁р ∙ 𝑡р                                                    (3.46) 
 
Крандардың саны қайда 
 

𝑁кр =
𝑡кр ∙
𝑡кр.с

                                                     (3.47) 

𝑡кр.смұнда-ауысымдағы бір Кранның жұмыс уақыты 6 сағатқа тең. 
Жүк көтергіштігі 7,5, 15 жəне 20 тонна магниттері бар пикаптар немесе 

траверстер бар крандарда плиталарды тасымалдауға болады, бірақ оларды 
бос орын ретінде бүктеуге болмайды. Итергіш тақталар қабылдау үстеліне 
соқтығысады. Онда сіз салмағы 15 тоннаға дейін жəне биіктігі бар 
плиталардың табанын тере аласыз, осылайша бұл аяқты кран ұстап алады. 
Үстелдің төменгі нүктесінің деңгейінде барлық тақталар кездесетін блюз 
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сөрелері орналасқан. Плиталардың табанының биіктігі шамамен 1,5 м 
құрайды. 

Көпірлі магниттік крандар металл мен сынықтарды тасымалдауға 
қызмет етеді. Бұл крандардың жүк көтергіш құрылғысы жүк электромагниті 
болып табылады. Осы типтегі крандар корпустың пішініне сəйкес дөңгелек 
болып бөлінеді, олар «штангалық болатты, арқалықтарды, теміржол 
рельстерін жəне басқа профильдерді» жылжыту үшін төменгі сынықтарды, 
чиптерді жəне тікбұрышты көтеру үшін қолданылады. 

Көпірлі магниттік Кранның жүк көтергіш бөлігінің дизайны жеке 
прокат профильдерін тасымалдау жəне төсеу ерекшеліктерін ескереді. 

Əсіресе дайын прокат қоймаларында траверс жəне жүк көтергіштігі бар 
екі барабанды крандар кеңінен қолданылады 2,5 + 2,5; 6 + 5; 10 + 10; 15 + 15; 
37,5 + 37,5 т. 

Созба сымды тиеу үшін жүк көтергіштігі 5 + 5 т екі барабанды арбасы 
бар жəне созба сым бунттарының пакеті салынатын G-тəрізді траверсі бар 
кран қызмет етеді. 

Салмағы 15 тоннаға дейінгі парақтардың пакеттерін тасымалдау үшін 
магниттік крандар қолданылады. 

550-600° температураға дейін қыздырылған теміржол рельстерін баяу 
салқындататын құдықтарға тасымалдау үшін, сондай-ақ басқа прокатты 
тасымалдау үшін траверстің қатты суспензиясы бар магниттік крандар 
қолданылады. Кран ауыстырылатын траверстермен жабдықталған. Олардың 
ең үлкенінің ұзындығы 16 м үш магниті бар жəне жалпы салмағы 15 тоннаға 
дейін ұзындығы 25 м рельстерді тасымалдауға қызмет етеді. Ұзындығы 6 м 
кіші траверса, екі магниті жəне монтаж ілгегі бар, салмағы 15 тоннаға дейін 
12 м дейін прокатты тасымалдауға арналған. Көмекші жұмыстар үшін бұл 
траверстерде ілмектері бар төрт тізбек бар. 

Теміржол рельстері бір-бірінің үстіне қойылады, бірақ кран 
рельстердің тек бір қатарын ұстап тұруы үшін олардың арасына ағаш 
төсемдер салынады. 

Жартылай тағанды, велосипедті жəне консольді крандар 
Прокат цехтарында сондай-ақ жартылай дөңгелек, велосипед, 

консольді крандар жəне электр тельферлері қолданылады. 
Блюмдерді, слябтарды жəне басқа да өнімдерді тазалау учаскесіне 

қызмет көрсету үшін жүк көтергіштігі 3 — 20 Т жартылай дөңгелек крандар 
орнатылады. Жүкті көтеру жəне тасымалдау кранға немесе траверске ілінген 
электромагнитпен жүргізіледі. 

Велосипед жəне консольді крандар негізінен Металды тасымалдау 
жəне бандаж жəне доңғалақ-прокат цехтарына қызмет көрсету үшін 
қолданылады [26]. 

Прокат цехына арналған крандарды таңдау 
Технологиялық крандарды таңдау прокат өндірісінің технологиялық 

процесінің ерекшеліктеріне байланысты. Кранның жүк көтергіштігі 
шеберханада қолданылатын бастапқы материалдың немесе жартылай өнімнің 
массасына сəйкес анықталады. Металлдың сенімді тасымалдануын 
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қамтамасыз ететін жүк қармау құрылғысының түрін таңдаңыз. Берілген 
өндірістік бағдарламаны орындау үшін қажетті жəне жеткілікті крандардың 
санын анықтаңыз, яғни жылдамдық пен жүктеме параметрлерін ескере 
отырып, крандардың өнімділігін есептеңіз. 

Көмекші крандарды таңдау өндірілетін қосалқы операциялардың 
сипатына байланысты, ал крандардың жүк көтергіштігін белгілеу негізгі 
болып табылады. Жалпы мақсаттағы крандар үшін жүк көтергіштігі цех 
жабдықтарын пайдалану кезінде тасымалдануы қажет ең ауыр бөлшектердің 
немесе тораптардың массасымен анықталады. Сонымен, жұмыс клетін 
жөндеу кезінде Кранның жүк көтергіштігі жастықшалары бар білік түйінін 
көтеру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек, станды клеттермен ауыстырып 
тиеу кезінде — клетті орамдармен, арматуралармен, құбырлармен жəне басқа 
бөлшектермен бірге тасымалдау. Кран жолдарының биіктігі ілгектің көтеру 
биіктігі цехтың осы аралығында орнатылған жабдықты жинау жəне 
бөлшектеу мүмкіндігін сенімді қамтамасыз ететіндей қабылданады. 

Кран жабдықтарын таңдағанда бастапқы материалдар ретінде 
крандардың сипаттамалары мен сызбалары бар каталогтар қолданылады. 

Крандардың қажетті санын есептеу: берілген өнімділік пен 
орындалатын операциялардың сипатына сүйене отырып, кран түрін алдын — 
ала таңдаудан; Кранның параметрлерін-негізгі жəне қосалқы ілмектерді 
көтеру жылдамдығын, троллейбус пен Кранның қозғалу жылдамдығын 
белгілеуден; кранмен орындалатын операциялар элементтерінің ұзақтығын 
белгілеуден, берілген өнімділікті қамтамасыз ету үшін операциялардың 
ұзақтығы мен санын анықтаудан; крандардың қажетті санын жəне оларды 
жүктеуді анықтаудан тұрады. 

Мысал ретінде электр болаттарын суықтай илемдеу цехының илемдеу 
бөліміне арналған крандар санын есептеу келтірілген. Суықтай илемдеу 
стандарының прокаттау бөлімшесінің құрамына кіретін өнімділігі бірінші рет 
қайта бөлу кезінде жылына 250000 т, екінші рет 200000 т. Екінші суық 
прокаттан кейін жылына 50000 тонна болат 750ˣ1500 мм өлшемді карталарға 
кесіледі. 

Электрлік болатты суық илектеу процесінің схемасы келесідей. 
Үздіксіз өңдеу агрегатында өңдегеннен кейін салмағы 12 т ыстықтай 
илектелген орамдарды тізбекті транспортермен прокат бөлімшесінің 
қоймасына береді, ал транспортерден кранмен арнайы стеллаждарға 
(жылына 250000 т) орнатады. Содан кейін орамдар кранмен үздіксіз суық 
илектеу қондырғысының тізбекті тасымалдағышына жіберіледі. Прокаттау 
аяқталғаннан кейін крандар бүйір жиектерін кесу үшін бойлық кесу 
агрегатына суықтай илектелген орамдарды тасымалдайды жəне содан кейін 
термиялық бөлімнің тізбекті конвейеріне кесілген жиегі бар орамдарды 
орнатады. Үздіксіз типтегі агрегаттарда қайта кристалданудан өткен 
орамдарды крандармен суық илектеу орнағына жібереді. Екінші суық 
прокаттан кейін жылына 50 000 тонна металл бойлық кесу қондырғысына, 
содан кейін көлденең кесу қондырғысына, содан кейін ыстыққа төзімді 
жабын қондырғысына ауысады. Суықтай илектелген болат орамдарының 
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қалған бөлігі диірменнен жылу бөлімінің тізбекті конвейеріне жіберіледі 
жəне соңғысы карбюраторлы жəне жоғары температуралы күйдіру үшін 
үздіксіз күйдіру қондырғыларына жіберіледі. 

Осылайша, прокат бөлімінде жылына 2400000 тонна орамалар мен 
100000 тонна парақтар крандармен жылжытылады. 

Біз жүк көтергіштігі 25/5 тонна болатын кранды қабылдаймыз, ол 
технологиялық операциялар мен жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Каталогқа 
сəйкес біз тиісті өлшемдердің кранын таңдаймыз жəне жылдамдық 
параметрлерін орнатамыз, м / мин: 

Негізгі ілгекті көтеру   14,9 
Көмекші ілгекті көтеру  20,1 
Арбаның қозғалысы    39,2 
Кранның қозғалысы    126,0 

Орамдар мен парақтарды көтеру жəне жылжыту үшін кранмен 
орындалатын операциялардың əр элементінің келесі ұзақтығын белгілейміз 
(кесте. 3.6). 

Кранның тежеу жолының шамамен 1 м екенін ескере отырып, 
циклдің ұзақтығы 146 + 10 = 156 с құрайды, тəулігіне прокат бөлімінде 
қозғалатын металдың массасы (егер кран жылындағы жұмыс күнінің 
саны 338 болса): 2400000:338= 7200 т/тəул орам жəне 100000:338= 300 
т/тəул парақ немесе шамамен 300 т/сағ орам жəне 12 т/сағ Парақ. 
Орамның массасы 12 тонна, ал аяғы 6 тонна болғандықтан, орамдарды 
тасымалдау үшін кранмен орындалатын операциялардың саны 300:12 = 
25, ал парақтар 12:6=2 болады. Кран өтетін қос жолды ескере отырып, 
операциялардың жалпы саны(25 + 2)·2 = 54. 

Прокаттау бөлімшесінің крандары суық прокаттау орнақтарының 
орамдарын ауыстырып тиеу жөніндегі жұмыстарды да орындайтынын 
ескере отырып, ауыстырып тиеу операцияларының саны сағатына үшке 
тең екенін (жөндеу жəне басқа да күтпеген операцияларды есепке ала 
отырып) қабылдаймыз. Сонда операциялардың жалпы саны 57 болады. 

Барлық операцияларды орындауға кететін жалпы уақыт 57·156 
=8892 с құрайды, 100% жүктеме кезінде қажетті крандар саны 8892/3600 
= 2,47 құрайды. Біз үш кран қабылдаймыз, олардың жүктемесі тең 
(2,47:3) 100 % = 82 %. 

Кесте 3.6-операциялардың ұзақтығы  
 

Параметр атауы Қашықтық, 
м 

. 
м / мин 

Ұзақтығы, 
с 

Кранның еркін қозғалысы жəне 
арбаның қозғалысы 

60 126,0 28 

Ілгекті түсіру жəне бұру 5 14,9 20 
Орамды немесе табақты ұстап 
алу 

- - 5 

Жүкті көтеру 5 14,9 20 
Жүк тиелген кран мен арбаның 60 126 28 
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қозғалысы 
Жүкті түсіру жəне бұру 5 14,9 20 
Жүкті қалау - - 5 
Ілгекті көтеру 5 14,9 20 
Циклдің жалпы ұзақтығы - - 146 

 
Цех жабдықтары орналасқан кезде крандарды тиісті аралықтарда 

(бөлімшелерде), крандарға жөндеу жүргізу көзделетін орындарда есепке 
алады жəне жоспарға салады. Жоспарда Кранның жүк көтергіштігі жəне 
кран салонының орналасуы, сондай-ақ кран астындағы рельстің биіктігі 
көрсетілген. Краншы кабинасының орналасқан жеріне қарама-қарсы 
жақта бөгде персоналға кіруге тыйым салынған ток өткізгіш бөліктер 
(троллейлер) орнатылады [32]. 

 
3.2.5 Прокат цехының қосалқы жабдықтарын таңдау 
 
Прокат бұйымдарының берілген көлемін шығаруды қамтамасыз ету 

үшін өндірістің технологиялық ағынын қамтамасыз ететін машиналар мен 
агрегаттардың қажетті санын анықтау қажет. Есептеу максималды 
өнімділікті ескере отырып жүзеге асырылады, ал қондырғы технологиялық 
ағыннан тыс орнатылған кезде есептеу диірменнің орташа сағаттық 
өнімділігіне сəйкес жүзеге асырылады. Олардың жұмысын прокат станының 
жұмысымен үйлестіру үшін анықталуы керек агрегаттар қатарына металды 
станның жұмыс білікшелеріне беру, прокат цехының бір учаскесінен 
екіншісіне беру, прокат, түзету, кесу, қорғаныс қабатын жағу, жабындарды 
алып тастау, майсыздандыру жəне т.б. кейін металды станнан жинау 
тетіктері жатады [32].  

Прокат цехтарында прокат өнімдерін, жартылай фабрикаттар мен 
бастапқы материалдарды өңдеу процесін сүйемелдейтін əртүрлі қосалқы 
операцияларды орындау үшін қолданылатын барлық механизмдерді екі топқа 
бөлуге болады:  

1) Бастапқы материалдарды, жартылай өнімдерді жəне дайын 
бұйымдарды (құймаларды, блюмдерді, слябтарды, дайындамаларды, ыстықтай 
илектелген орамдарды стандарға беру, оларды əртүрлі агрегаттарға жəне 
прокат станының жұмыс білікшелеріне беру, металды илектегеннен кейін 
станнан жинау жəне т. б.) тасымалдауды қамтамасыз ететін 
тасымалдаушылар.);  

2) жұмысы металдың деформациясына тікелей қатысы жоқ, бірақ оны 
кейіннен өңдеу үшін технологиялық қажетті операцияларды жүргізумен 
байланысты өңдеуші. 

Бірінші топқа мыналар жатады:  
 рольганги;  
 транспортерлер  
 конвейерлер  
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 шлепперы;  
 мақсаты металдың бойлық жəне көлденең жылжуын қамтамасыз 

ететін тоңазытқыштар;  
 металды көлденең жылжытуға жəне оны білікшелерге бағыттауға 

арналған манипуляторлар; көтергіш үстелдер, айналмалы механизмдер;  
 итергіштер;  
 металды (блюмдерді, слябтарды, дайындамаларды, орамдарды) 

көлденең жəне тік жазықтықта жылжытуға немесе орамның, табақтың (тігінен 
көлденең қалыпқа жəне керісінше жəне т.б.) орнын өзгертуге арналған 
аударғыштар. 

Екінші топқа мыналар жатады: металл кесуге арналған механизмдер 
(параллель пышақтары бар қайшылар, гильотинді, дискілі, Ұшпа); дұрыс 
машиналар (Роликті-түзейтін машиналар, созғыш машиналар); бетті өңдеуге 
жəне əрлеуге арналған машиналар (үздіксіз жəне мерзімді жұмыс істейтін 
өңдеу агрегаттары, технологиялық жабын жағу агрегаттары, мысалы, 
ыстыққа төзімді жабын, мырыштау, қалайылау, лактау жəне электрлік 
оқшаулау жəне сəндік жабындар, майлайтын машиналар, табақты Болаттың 
бетін тазалауға, жууға жəне майсыздандыруға арналған тазалау-жуу 
агрегаттары, парақтарды жылтырату үшін, электрохимиялық жылтырату 
үшін). Бұл топқа сондай-ақ жолақтарды орамдарға орауды жəне орауды 
қамтамасыз ететін механизмдер (орауыштар, ұйыту машиналары, 
таптауыштар), жоғары температуралы күйдіру алдында орауыштарды 
булауға арналған орауыштар мен машиналар, бақылау-қайта орау 
агрегаттары, сұрыптау құрылғылары, прокатты орауға жəне орауға арналған 
машиналар жатқызылуы мүмкін. 

Негізгі жəне қосалқы жабдықтардың барлық түрлері əлемдік 
практиканың соңғы жетістіктерін ескере отырып таңдалуы тиіс, алайда 
жобалау барысында олардың құрамы мен техникалық сипаттамалары одан 
əрі нақтылануы мүмкін. Көмекші жабдықты таңдау кезінде ең заманауи 
жабдықты орнату туралы мəліметтерді басшылыққа алу керек. 

Прокат цехтарында бастапқы материалдарды, жартылай өнімдерді 
жəне дайын өнімдерді жылжыту үшін 3.7-кестеде ұсынылған механизмдер 
қолданылады. 

Кесте 3.7-прокат цехының қосалқы жабдықтары 
 

Технологиялық операция Құрал-жабдықтар 

Қыздырғыш құдықтардан құймаларды станның 
қабылдау рольгангіне беру  

Құйма тасушы 
 

Əдістемелік пештен соқпайтын слябтар беру Слябтарды беруге арналған 
құрылғы 
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Құймаларды, слябтарды, блюмдерді, 
дайындамаларды жəне орамдарды бойлық 
бағытта жылжыту (орын ауыстыру бойлық оське 
сəйкес келеді) 

Көлік, жұмыс, жетек жəне 
гравитациялық рольгангтар 
 

Профильдерді қораптармен кесуге беру, 
профиль қораптарын қайшыдан тоңазытқышқа 
беру 

Қиғаш орналасқан роликтері 
бар роликтер 

Орамды оның осіне параллель бағытта жылжыту  Шлепперы 
 

Бұл да, білікке берумен Манипуляторлар 
Раскаттың орнын өзгерту: 
көлденең жазықтықтағы манипуляторлардың 
бойлық осіне қатысты қисайту  

Кантователи  
Айналмалы механизмдер  
 

Жайманы, блюмді, қаңылтырды, дайындаманы 
итеру жолымен жылжыту 

Итергіштер 
 

Илектелген металды жылжыту жəне оны 
салқындату 

Тоңазытқыш. 
 

Металлды тоңазытқыштарға, қатарлайтын 
үстелдерге беру  
пештен металл беру  

Итергіштер мен 
соқтығысушылар 
 

Рольганг бойынша қозғалатын металды белгілі 
бір жерде тоқтату  

Пневматикалық немесе электр 
жетектері бар аялдамалар  

Құймаларды кене кранымен жеткізу кезінде 
тігінен көлденең қалыпқа аудару  

Стационарлық аударғыштар 

Прокатты қатарлау 
 

Төсегіштер, көтергіш 
қатарлаушы үстелдер  

Слабты рольганг үстінен көтеру жəне оны бұру Көтеру-бұрылу механизмі 

Орамды тарқатқыштың немесе орауыштың осі 
бойынша көлденең қалыпта дəл орнату 

Гидравликалық немесе 
пневматикалық жетекті 
көтергіш үстелдер 

Суық прокаттау цехтарында агрегат алдында 
металл қорын жасау 

Жинауыштар 
 

Орамдарды беру Конвейерлер мен элеваторлар 

 
Жабдық бірліктерінің қажетті санын есептеу жылдамдық 

(тасымалдау тетіктері), циклдар (қайшылар) саны бойынша не қандай да 
бір тетікті прокат цехында пайдалану мүмкіндігін айқындайтын басқа да 
технологиялық параметрлер (өңдеу, жабу жылдамдығы, термиялық өңдеу 
режимі) бойынша берілген немесе қабылданған өнімділікті қамтамасыз 
етуді ескере отырып жүргізіледі. 
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Төменде прокат цехтарының қосалқы жабдықтарының өнімділігін 
(өткізу қабілетін) анықтау əдістемесі келтірілген. Көмекші жабдықтың 
өнімділігі немесе өткізу қабілеті-бұл жабдықта (қондырғыда) белгілі бір 
өңдеу түріне ұшырайтын өнім мөлшері. Құрылғының өткізу 
қабілеттілігін біле отырып, прокат цехының қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ету үшін қажетті жабдықтардың санын анықтауға болады. 

Дұрыс машинаның жұмысын есептеу. Дұрыс машинаның 
өнімділігі (3.13-сурет) дұрыс машинаның параметрлерімен анықталады 
(роликтердің диаметрі мен қадамы, түзету жылдамдығы, өңделетін 
металдың массасы мен мөлшері жəне болат маркасы). Прокат зауытының 
белгілі өнімділігі металды өңдеуге қажетті машина уақытын анықтайды: 

 

𝑡м� = 𝐴
𝐺𝑛𝑣п ∙ 3600                                            (3.48) 

 
мұндағы А-прокат станының өнімділігі, т / сағ;  
G-илектелген жолақтардың массасы, т;  
п-жолақтарды бір уақытта түзету жүргізілетін дұрыс машиналардың 

саны;  
𝑣п - түзету жылдамдығы, м/с. 

Прокат цехтарында беткі металды кесу, түзету, өңдеу жəне өңдеу 
жұмыстарын жүргізу үшін 3.8-кестеде ұсынылған жабдықтар қолданылады 
[32]. 

Өңдеу процесінің машина уақыты 
 

𝑡м� = 𝑙1/𝑣п      (3.49) 
 
𝑙1мұндағы-түзетілетін жолақтың ұзындығы, м. 
Кейбір жағдайларда жолақты қайта өңдеу қажеттілігі туындайды. Бұл 

операцияны орындауға кететін уақыт 
 

𝑡 1 = 𝑚𝑎𝐴𝑡𝑚�      (3.50) 

 
мұндағы т-жолақтың машина арқылы өту саны;  
а-қосымша түзетуге жататын жолақтардың салыстырмалы саны,%A; - 

прокат станының өнімділігі, дана / сағ. 
Кесте 3.8-прокат цехының қосалқы жабдықтары 
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Технологиялық операция Құрал-жабдықтар 
1 2 

Илектелген металды кесу:  
илектеу алдында немесе одан кейін ыстық 
күйдегі төртбұрышты жəне тікбұрышты 
қималардың дайындамалары мен 
профильдерін  
табақтардың, жолақтардың, сутункалардың, 
штрипстердің суық жəне ыстық күйіндегі 
ұсақ профильдер  
жаймалар мен ленталардың жиектерін кесу, 
жылжымалы металдың тар ленталарына кең 
жолақтарды кесу (жүрісте)  
шаршы жəне дөңгелек қималардың 
арқалықтарын, рельстерін, дайындамаларын, 
сондай-ақ өлшемді ұзындыққа фасонды 
профильдерін  
 

 
Параллель пышақтары бар 
қайшы 
 
Көлбеу пышақтары бар 
қайшылар (гильотинді) 
 
Дискілі қайшылар 
Ұшатын қайшылар  
 
Ыстық кесуге арналған 
дискілі аралар (тісті 
дискілер), суыққа арналған 
(үйкелу аралары) 

Илектелген металды түзету:  
сорттық 
 
Парақ 
 
арнайы болаттар мен қорытпалардан 
жасалған жұқа табақтар 
көлденең қимасының ең жоғары қаттылық 
жазықтығындағы арқалықтар, швеллерлер, 
сұрыптық профильдердің ұштарын қосымша 
түзету 
 

 
Сұрыптық түзеткіш роликті 
машиналар 
Парақты түзететін роликті 
машиналар 
Созу машиналары 
 
Тік жəне көлденең 
байланыстырушы өзек-
эксцентрлік дұрыс пресстер 

Илектелген металды орау жəне тарқату: 
ыстық жаймаланған белдеулерін  
 
Суық жаймаланған белдеулерін 
бунттарға диаметрі 10-25 мм ыстық сым жəне 
дөңгелек болат  
Ұйыту ыстық илектелген өңделген жолақтар 
Орамдарды суықтай илектеу, кесу алдында, 
тазалау, жабын жағу, термиялық өңдеу 
агрегаттарында тарқату  
Орамға оралған жолақтың ұшын бүгу 
 
 

 
 
Роликті барабандар  
Айналмалы жəне 
қозғалмайтын бунттары бар 
барабанды типті орауыштар 
роликті июші типті 
орауыштар 
Тарқатқыштар 
 
 
Жолақтың ұшын қырғыш 
немесе электромагнитті 
бүгуші 
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3.8 кестенің жалғасы 
1 2 

Қалыптастыру барабанда моталки бірінші 
бұрылыстар холоднокатаной жолақтар 

Ременный захлестыватель 
 

Металды илектеуге дайындау, жабу, бетін 
өңдеу: 
ыстықтай тапталған жолақтардың бетінен 
қабыршақты алып тастау 
 
суықтай илектелген жолақтардың бетінің 
сапасын тексеру жəне ақаулы учаскелерді 
жою  
орамдарды Жоғары температуралы күйдіруге 
дайындау 
технологиялық сəндік немесе қорғаныш 
жабындарды жағу  
табақты Болаттың бетін жабындардың 
қалдықтарынан жəне ластанулардан тазарту  
суықтай илектелген табақты болатты 
сұрыптау табақтардың бетін майлау илемді 
таңбалау жəне таңбалау 
 
прокатты орау жəне байлау 
 

 
 
Үздіксіз жəне кезеңдік 
əрекеттегі өңдеу агрегаттары 
Бақылау-Қайта орау 
агрегаттары 
 
Орамдарды булау агрегаттары 
Полистные жəне үздіксіз 
агрегаттар қаптаулар 
Чистильно-жуу машиналары 
 
Сұрыптау агрегаттары 
майлайтын машиналар 
таңбалау жəне таңбалау 
машиналары 
Орау жəне тоқу машиналары 

Қалдықтарды кəдеге жарату: 
кесілген жиекті орау  
шетін бұзу  
 
орауыш кесу 

 
Кромкомоталка 
Жиек кесетін қайшылар  
Пакетир-престер 

 
Өңдеуге жұмсалатын жалпы уақыт (сағ) 
 

t0 = (tm� + t1)k      (3.51) 
 

мұндағы k-түзету кезінде үзілістерді ескеретін, 0,85÷0,95 шегінде 
қабылданатын коэффициент.  

Дұрыс машинаның жүктеме коэффициенті нақты жұмыс уақытының 
жұмыс уақыты қорына қатынасы арқылы анықталады [32]. 

 
Қайшы өнімділігін есептеу. Қайшылар кесілген профильдің 

максималды рұқсат етілген қалыңдығы мен көлденең қимасын анықтайтын 
кесу күшімен жəне уақыт бірлігіне кесу санымен сипатталады.  
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А-А 

 
 

1 - төменгі станина; 2-қақпақ; 3-төменгі жетек роликтері; 4-жоғарғы 
роликтер; 5 — Профильді дұрыс роликтер; 6 - жоғарғы роликтерді орнатуға 
арналған құрылғы; 7 - жоғарғы роликтерді теңестіруге арналған құрылғы; 8 - 

роликтерді осьтік орнатуға арналған құрылғы; 9 - негізгі қозғалтқыш; 10 - 
редуктор - беріліс қорабы; 11 - əмбебап шпиндель; 12 - тік роликтер; 13-

электр қозғалтқышы; 14-қысқыш ролик; 15-Пневматикалық цилиндр 
 

3.13-сурет-үлкен сұрыпты болатты өңдеуге арналған сегіз Ироликті 
дұрыс машина 

 
Соңғы параметр қайшылардың жұмысына əсер етеді, ол прокат 

қондырғысының максималды өнімділігінен асып кетуі керек. Параллель 
пышақтары бар немесе жоғарғы көлбеу пышағы бар қайшыларда металды 
кесудің машина уақыты 

𝑡𝑚 = 60
𝑠                                                         (3.52) 
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мұндағы s-минутына кесу саны немесе пышақтың қозғалу саны. 
Диск қайшылары үшін өрнек келесідей 
 

𝑡𝑚 = 𝑙�/𝑣�                                                   (3.53) 
 
lpмұндағы-орамның ұзындығы, м;   
vp - қайшымен кесу жылдамдығы, м/с. 
Бір орамды кесу үшін кесу саны тең 
 

𝑛� = 𝑚 + 1
𝑛н

                                                 (3.54) 

 
мұндағы т-орамнан алынған өлшемді ұзындықтардың саны, дана.; 
𝑛н - кесілген қайшылардың саны. Бір орамды кесуге кететін уақыт 
 

𝑡0 = �𝑡1 + 𝑛�(𝑡2 + 𝑡м) + 𝑡3�/𝑚1  (3.55) 
 
𝑡1мұнда-кесілетін жаюды станоктың жұмыс клетінен қайшыларға 

тасымалдау ұзақтығы, осы клеттегі жаю жылдамдығымен жəне көліктік 
бұрғыш рольганг жылдамдығымен анықталатын, с;  

𝑡2 - кесу алдында орамды орнату ұзақтығы, с;  
𝑡3 - екі раскатты беру арасындағы аралық, с; 
𝑚1 - қайшымен бір уақытта кесілетін жаю саны. 
 
Орамдарды кесуге жұмсалған жалпы уақыт 
 

𝑡0 = 𝑡м + 𝑡4                                                    (3.56)  
𝑡4қайшыларға жайманы беру жəне оны кесу алдында орнату ұзақтығы 

қайда, с. 
Орамды кесу ұзақтығын біле отырып, сағатына кесілген орамдардың 

санын формула бойынша анықтауға болады 
 

𝑚2 = 3600/𝑡0     (3.57) 
 
мұндағы А' - кесілетін Профильді прокаттау кезіндегі станның 

өнімділігі, дана / сағ. 
Ара өнімділігін есептеу. Ара өнімділігі дискінің айналмалы 

жылдамдығына жəне кесілген металға берілу жылдамдығына, көлденең 
қимасына, физикалық-механикалық қасиеттеріне жəне кесілген металдың 
температурасына байланысты. Жеткілікті ұзындықтағы орамалар алынған 
жағдайда, кесу бір уақытта қатарынан орнатылған бірнеше арамен жүзеге 
асырылады. Диірменнен келетін металды кесу үшін аралардың санын орнату 
қажет: 
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𝑛 = (𝑡м + 𝑡2)(𝑚1 + 1)(𝑡п − 𝑡1)                              (3.60) 
 
𝑡мқай жерде-машинаны арамен кесу уақыты, с; 
𝑡1 - станоктың таза клетінен араға дейін жайманы беру уақыты, с;  
𝑡2 - кесу алдында орамды орнату уақыты, с; 
𝑡п - кесуге белгіленген Профильді илектеу ырғағы, с; 
𝑚1 - бір жолақтан алынатын өлшемдік жаймалар саны, дана. 
Қажетті кесулер саны формула бойынша анықталады 
 

np = (m1 + 1)/nп(3.61)  
 
𝑚2мұндағы-бір уақытта кесілген жолақтардың саны. 
Егер сынама алу қажет болса, кесу ұзақтығы 
 

𝑡м� = �𝑡1 + 𝑡2�𝑛� + 1��/𝑚2                                    (3.65) 
Жолақты бірнеше арамен кесудің орташа ұзақтығы 
 

𝑡ср = ��𝑛� + 1�𝑡м + 𝑡м� �/𝑚3                                  (3.66) 
 
m3мұндағы-сынамалар алынатын жайылу саны, дана.  
Ыстық кесу ара учаскесінің өнімділігі, т / сағ, тең 
 

A𝑛 = 3600G/tср                                            (3.67) 
 
мұндағы G-кесілген жолақтың массасы, т [32]. 
Тоңазытқыштардың өнімділігін есептеу. Тоңазытқыштардың 

өнімділігі (сурет. 3.14) оның конструкциясымен жəне көлемімен, 
салқындатылатын металдың мөлшерімен жəне берілген температураға дейін 
салқындату уақытымен анықталады. 

 
1-жеткізуші рольганг; 2-бұрушы рольганг; 3-жылжымалы рейкалар; 5-

бойлық арқалықтар; 7-Электр қозғалтқыштары; 8,10-редукторлар; 9-көлбеу 
клапандар; 11-арба; 12-арба жетегі; 12-арба жетегі; 13-рычагты беріліс; 14-

тірек арқалық 
 

3.14-сурет-250 шағын сұрыпты диірменнің бір жақты тіреуіш 
тоңазытқышы (көлденең қима) 
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Тоңазытқыштардың өнімділігін есептеу кезектілігі 1 м ұзындықтағы 
тоңазытқыштың сөрелеріне түскен кезде илектелген жолақтардағы жылу 
мөлшерімен анықталады:  

 
𝑄1 = 𝑐𝐺�𝑇1                                                     (3.68) 

 
мұндағы с-болаттың жылу сыйымдылығы, кДж / (кг·°с);  
Т1-прокатталған жолақ тоңазытқышқа түсетін температура, °С; 
G' - жолақ ұзындығының 1 м массасы, кг. 
Берілген температураға дейін салқындатылған жолақта келесі формула 

бойынша анықталатын жылу мөлшері болады 
 

𝑄2 = 𝑐𝐺�𝑇2                                                      (3.69) 
 
мұндағы-𝑇2жолақтың салқындату соңындағы температура °С; 
Тоңазытқышта салқындатылған жолақтардың орташа температурасын 

формула бойынша анықтаңыз 
 

Тср = 0,5(Т1 + Т2)                                               (3.70) 
 
ал салқындату процесінде жолақпен берілген жылу мөлшері, кДж, 

формула бойынша 
∆Q =  Q1 − Q2                                                  (3.71)  

 
Тоңазытқышта жолақты салқындату үшін қажет уақыт 
 

𝑡ox = ∆𝑄�𝛼𝐹ox𝑇cp�                                             (3.72) 
 
αмұндағы-жолақ пен қоршаған орта арасындағы жылу беру 

коэффициенті, Вт / (м2 * °с);  
Fох-жолақтың ұзындығы 1 м салқындататын бетінің ауданы, м2. 
Станнан тоңазытқышқа түсетін жолақтардың саны, дана/сағ, мына 

формула бойынша анықталады: 
 

𝑛 = 𝐴 ∙ 1000/𝑙�𝐺�                                             (3.73) 

 

мұндағы А-диірменнің өнімділігі, т / сағ. 

Əрі қарай тоңазытқыштың алдын-ала өлшемдерін орнатыңыз: 
оның ұзындығы  

𝐿� = (1,05 − 1,10)𝑙�                                                (3.74) 
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Ені 

𝐵� = 𝑛𝑡��𝑎/f                                                           (3.75) 

 
мұндағы А-тоңазытқыш сөрелерінде жатқан көршілес жолақтар 

арасындағы қашықтық, м;  
f-0,9-1,1 тең тоңазытқыштың сөрелеріне жолақтарды төсеу 

коэффициенті. 
Тоңазытқыштың сөрелерінде бір мезгілде 
 

𝑛� = 𝐵�𝑓/𝐵1                                                       (3.76) 
 
мұндағы В1-салқындатылатын бір жолаққа келетін Тоңазытқыш 

сөрелерінің ені, м. 
Содан кейін, келесі жолақ түскенге дейін тоңазытқыштың сөрелерінде 

жолақтың болу уақыты, мин, тең болады 
 

𝑡 = 60𝐴/𝑛�                                                    (3.77) 
 
тоңазытқышты жүктеу 
 

𝑘3 =  𝑡ox /𝑡                                                 (3.78) 
 

Үздіксіз өңдеу желісінің өнімділігін есептеу.  
Үздіксіз өңдеу желісі белдеуді жинақтауыш — ілмекті құрылғылармен 

(ілмекті шұңқырлармен немесе ілмекті мұнаралармен) өзара байланысқан үш 
учаскеден тұрады.  

Өңдеу ванналарының жоғары өнімділігі келесі шарттар орындалған 
кезде қамтамасыз етіледі. Қабыршақты уландыру үшін қажетті улағыш 
ерітіндіде жолақтың болу уақыты ең аз болуы тиіс, бұл жолақтың жоғары 
қозғалыс жылдамдығында процесті жүргізуді қамтамасыз етеді [32]. 

Маринадтау процесі үздіксіз, бұл жолақтарды босату жəне дəнекерлеу 
аймағының цикл шұңқырымен бірге үздіксіз жұмыс істеуіне байланысты 
(сурет. 3.15). Ванналардағы жолақтың жылдамдығы олардың саны мен 
ұзындығына байланысты (кесте. 3.9). 

Орамдарды тарқату жəне жолақтарды дəнекерлеу учаскесінің 
өнімділігі, т/сағ, мынадай формула бойынша анықталады: 

 
Аp = 60Gp/Tp                                                    (3.79) 

 
Tpмұндағы-Орамдарды тарқату учаскесінің жұмыс ырғағы, мин; 
Gp - орамның салмағы, т. 
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Кесте 3.9-жолақ жылдамдығы 
 

Ванна саны, дана Ванналардың 
ұзындығы, м 

Жолақтың қозғалыс 
жылдамдығы м / мин 

4 18 72-108 
4 25 100-150 
5 25 125-188 

 
Жұмыс ырғағы машина мен көмекші декомпрессия уақытының 

қосындысына тең болғандықтан, соңғы формуланы келесі түрге айналдыруға 
болады: 

 

𝐴� = 60ℎ𝐵𝐿 ∙ 7,85/�𝑡в + 𝑡р�1000 = 0,471ℎ𝐵𝐿 �𝑡в + � 𝐿𝑣�
��           (3.80) 

 
𝑡вмұнда-қосалқы операциялардың уақыты, с; 
𝑡� - орамды ораудың машина уақыты, с; 
𝑣� - орама тарқатудың орташа жылдамдығы, м / мин;  
ℎ - жолақтың қалыңдығы, мм;  
В-жолақ ені, мм; 
𝐿 - орамдағы жолақтың ұзындығы, м. 
 

 
1-тарқатқыш; 2-дұрыс машина; 3-гильотинді қайшы; 4-артылым 

шешкіштер дəнекерлеу машинасы; 5-тартушы роликтер; 6-ілмекті құрылғы; 
7-өңдеу шахтасы; 8-жуу жəне бейтараптандыру ванналары; 9-кептіру 

құрылғысы, 10-ілмекті шұңқыр; 11-моталка 
 

3.15-сурет-мұнара түріндегі үздіксіз өңдеу қондырғысы 
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Өңдеу ванналарының өнімділігі, т / сағ, учаскесін формула бойынша 
есептеуге болады 

 
Атр = 60𝐺�/𝑇тр(3.81) 

 
𝑇трмұнда-өңдеу ванналарының жұмыс ырғағы, мин. 
Орама массасының мəндерін оның өлшемдері мен нақты массасы 

арқылы алмастыра отырып, біз аламыз 
Атр = 0,471ℎ𝐵𝑣тр∙ср                                         (3.82) 

𝑣тр∙срмұндағы-өңдеу ванналарындағы жолақ қозғалысының орташа 
жылдамдығы, м / мин. 

Өңдеу ванналарындағы жолақ қозғалысының үздіксіздігін қамтамасыз 
ету үшін жолақтарды тарқату жəне дəнекерлеу учаскесінің жұмыс ырғағы 
өңдеу учаскесінің жұмыс ырғағынан аз немесе оған тең болуы қажет: 

 

𝑡𝐵 + 𝐿
𝑣�
≤ 𝐿

𝑣тр∙ср
  немесе 𝑣тр∙ср  ≤ 𝐿/ �𝑡𝐵 + � 𝐿

𝑣�
��                      (3.83) 

 
Демек, кесу жылдамдығы (жолақтың қозғалысы) жолақтың 

ұзындығына, жолақтарды босату мен дəнекерлеудің қосалқы жұмыстарының 
уақытына жəне босату жылдамдығына байланысты. Маринадталған жолақты 
орамға орау жəне орамдарды жинау аймағының өнімділігі оның ұзындығына 
байланысты емес. Осы учаскеде жүргізілетін операциялар (жолақты кесу, 
оның соңын орамға ораудың аяқталуы, орауышты орамнан босату жəне оны 
келесі жолақтың соңын қабылдау үшін бастапқы қалыпқа келтіру) көп 
уақытты алмайды. Аталған операцияларды орындау кезінде жолақтың 
қозғалысы тоқтатылады, ал өңдеу аймағынан келетін жолақ цикл шұңқырына 
жиналады. 

Жабын агрегатының өнімділігін есептеу.  
Қаптау агрегаттары үш бөлімнен тұрады: 
1) жолақтарды тарқату жəне дəнекерлеу;  
2) жабынның бетін дайындау, жағу жəне кептіру;  
3) жолақты орамға орау жəне оны жинау.  
Қаптау процесі үздіксіз жүзеге асырылады, бұл белдеулерді босату 

жəне дəнекерлеу аймағының цикл құрылғысымен бірге үздіксіз жұмыс 
істеуімен қамтамасыз етіледі (сурет. 3.16) [32]. 

Жолақтың ұзындығын, М, жағылған жабындымен мынадай формула 
бойынша анықтайды 
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1-тарқатқыш; 2-қайшымен берілетін роликтер; 3-дəнекерлеу 
машинасы; 4-беретін роликтер; 5-химиялық майсыздандыру ваннасы; 6, 

8-щетка-жуу машинасы; 9-жуу ваннасы; 10-қорғаныс қабатын жағуға 
арналған қондырғы; 11, 13-тарту роликтері; 12 – ілмекті құрылғы; 14-

қайшы; 15-моталка 
 

3.16-сурет-жолақтың бетіне үздіксіз жабын жағуға арналған 
Агрегат 

 
Төменде прокат цехтарының қосалқы жабдықтарының өнімділігін 

(өткізу қабілетін) есептеу мысалдары келтірілген [32]. 
Мысал 1. Өлшеу ұзындығы үшін 120×6,0×1800×14 500 жəне 6,0×1800 × 

6500 мм қалың болаттан сағатына 6,0 раскат кесуге арналған гильотинді 
қайшылардың санын анықтаңыз. Гильотинді кесу машинасы минутына 12 
рет жүреді. Уақытты бір рет анықтаңыз: 

 
t=60: 12=5с. 

 
Қажетті кесу санын орнатыңыз. Орамның алдыңғы жəне артқы 

ұштарын кесіп, оны жартысына кесу керек болғандықтан, қажетті кесу саны 
3-ке тең. Ұқсас қайшылардың жұмыс уақытын ескере отырып, біз 
қабылдаймыз: 

Кесу кезінде кесу үшін илектеу уақыты 
 
Бір орамды кесуге қажетті толық уақыт  

Т.= 3·5+2·3 + 3·4 + 12 = 45 С. 
 
Бір сағат ішінде қайшылар кесуді қамтамасыз етеді   
 

т=3600: 45 = 80 раскат. 
 
Сағатына 120 орамды кесуді қамтамасыз ету үшін қайшыны жүктеу 

коэффициенті  
 

𝑘3 = 120 ∙ 100
80 = 150% 
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Цехта əрқайсысының жүктеме коэффициенті бар екі қайшыны орнату 
керек  

 

k3� = 150
2 = 75% 

 
Пример 2. 2000 ыстық Илемдеудің үздіксіз кең жолақты диірменімен 

шығарылатын жолақтардың бойлық жиектерін кесуге арналған дискілік 
қайшылардың санын анықтаңыз, өлшемдері 6×1820 мм, ұзындығы 425 м, 
сағатына 72 орам. Біз қайшымен кесу жылдамдығын 1,0 м/с-қа тең 
қабылдаймыз, содан кейін машина уақыты тең болады  

 
tм = 425: 1,0 = 425 с. 

 
Тəжірибеге сəйкес, кесуге арналған орамды жеткізуге жəне орнатуға 

кететін уақыт-28 С. 
Бір орамды өңдеудің жалпы уақыты  
 

Т = 425 + 28 = 458 с. 
 
Бір сағат ішінде қайшылар бойлық жиектерді кесіп тастай алады 
 

t = 3600: 458 = 8 орам. 
 
Зауыттың өнімділігі 2562 т/с болғанда, қайшыны жүктеу коэффициенті 

болады  

𝑘з = 72 ∙ 100
8 = 900% , 

 
яғни цехтың өңдеу бөлімінде 9 агрегат (қайшы) орнату қажет. 

 
3.3-Тақырып Прокат өндірісін бақылау 

 
3.3.1 Металл прокатының ақаулары жəне ақаудың пайда болу 

себептері 
 
Техникалық бақылау жүргізу нəтижесінде бүкіл прокат үш топқа 

бөлінуі мүмкін: 
1) жарамды прокат, яғни МЕМСТ немесе ТШ-ның барлық 

талаптарын қанағаттандыратын; 
2) жөнделетін ақаулары бар прокат; 
3) соңғы неке. 

Жөнделетін ақаулары бар Прокат кесуге, қосымша өңдеуге (түзетуге, 
жаттықтыруға, күйдіруге) жəне сыртқы ақауларды жоюға (от кескіштермен, 
пневматикалық кескіштермен тазалауға, абразивтік станоктарда тазалауға, 
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қатарлап тазалауға) жатады. Осы операциялардан кейін прокат екінші рет 
бақылауға алынады. 

Прокат цехтарындағы ақаулармен күресу үшін жүргізілетін іс-
шаралардың ішінде ақаулардың жіктелуі маңызды болып табылады. Бұл ең 
алдымен оларды есепке алу жəне олардың пайда болу себептерін анықтау 
үшін қажет. 

Прокат ақауларының сыныптамасында прокаттың жекелеген түрлері 
бойынша ақаудың атауы (блюмдер, слябтар, дайындама, ыстықтай 
илектелген жəне суықтай илектелген табақтар, сорт жəне басқалар), ақаудың 
сыртқы түрі, оның пайда болу себептері жəне оны ықтимал түзету тəсілдері 
көрсетіледі. Əр түрлі кəсіпорындардағы жалдау ақауларының жіктелуі 
басқаша болуы мүмкін. Мысалы, Металлургиялық зауыттардың бірінде 
ақаулар технологиялық сипаттамаларға, сыртқы түріне, мөлшеріне, сондай-
ақ жер үсті жəне ішкі болып бөлінеді. 

Жалпы жағдайда, жалға ақаулар бес топқа бөлуге болады: 
1) Металл ақаулары. Оларға құймалардың стратификациясы, 

құймалардағы металл емес қосындылар, сыртқы ақаулар жəне т. б. 
2) Металды қыздырудағы ақаулар. Бұл топқа құймаларды 

қыздырмау, бір жақты қыздыру, көлденең қимада құймаларды қыздырмау, 
металды күйдіру, қызып кету (көп мөлшерде масштабтың болуы), металл 
бетінің қатты декарбуризациясы, металдың біркелкі емес қызуына 
байланысты жарықтар, əсіресе легірленген болаттарға қатысты. 

3) Прокаттау кезіндегі ақаулар. Бұл топқа рұқсат етілген мөлшерден 
асып кету, диірменнің дұрыс реттелмеуіне байланысты Профильді 
бұрмалау, күн батуы, жалға берудің белгіленген салмағынан асып кету 
жатады. 

4) Кесу кезіндегі ақаулар. Бұған қиғаш кесу, кесілген жолақтың 
дұрыс емес ұзындығы жəне т. б. 

5) Металды суық өңдеумен байланысты прокат ақаулары. Оларға 
рельстердің ұштарындағы бұдырлар, тесіктердің дұрыс емес пішіні, 
Илемдеудің қисықтығы жəне т. б. 

Ақаулар ішкі жəне сыртқы болып табылады. Ішкі қауіпті, өйткені оны 
анықтау қиын, бірақ белгілі бір жағдайларда олар прокаттау кезінде 
ұсақталады, батып кетеді, созылып, жабылады, қауіпті болмайды. Сыртқы 
ақаулар əрдайым қауіпті, өйткені олар прокаттау кезінде жабылмайды, 
сондықтан оларды келесі қайта өңдеуден бұрын анықтауға жəне жоюға 
болады жəне қажет. 

Сондай-ақ, барлық ақаулар шығу тегі бойынша бөлінеді: болат балқыту 
цехтарындағы технологияның сақталмауы немесе жетілмегендігі 
нəтижесінде пайда болатын ақаулар жəне прокат цехында пайда болатын 
ақаулар. Бөлу шартты болып табылады, өйткені болат балқытудың кейбір 
ақаулары прокат цехында түзетіледі жəне екі Өндіріс те олардың металда 
пайда болуына «кінəлі» [1]. 

МЕМСТ 21014-88 қара металдар прокаты бетінің ақауларының 
терминдері мен анықтамаларын белгілейді [34]. 
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Құймалар мен құйма дайындамалардың кейбір типтік ақауларын 
қарастырыңыз. Оларға мыналар жатады: жарықтар, көпіршіктер, 
қыртыстар, тұтқындар, қабаттар, флокендер 

Құйманың немесе құйылған блюмнің (слябтың) бетіндегі жарықтар 
кристалдану кезінде бос емес шөгу кезінде, бетінде қоспалар мен металл 
емес қосындылар болған кезде, құймалар мен құйылған слябтардың жылдам 
немесе біркелкі салқындауы кезінде жəне т. б. пайда болатын үлкен 
механикалық кернеулердің салдары болып табылады.«Ыстық» жарықтар, 
əдетте, термиялық жəне механикалық созылу деформациясы 0,2-0,3% 
жеткенде пайда болады, ал Болаттың көптеген маркаларының құймалары мен 
құймаларында ұсақ жарықтар əрдайым пайда болады. Олар құйманың осіне 
қарай, көлденең немесе бұрышта орналасуы мүмкін, жарықтар əрдайым 
қатты тотыққан жəне декарбуризацияланған жиектерге ие.  

Əр түрлі жарықшақтарды шаштар деп санау керек-прокат бойымен 
созылған, бетіне шығатын ұсақ үзік-үзік топтық жарықтар. Олардың пайда 
болу себебі металл емес қоспалардың, металдағы газдардың ерігіштігінің 
төмендеуі нəтижесінде немесе металл қалыптардың сапасыз (қалың) 
майлауын қолдану нəтижесінде пайда болған газ қыртысының 
көпіршіктерінің болуы. Шаштар қауіпті, өйткені жинауға арналған шкаланың 
астында анықтау қиын. Жіңішке жəне ұзын, оларды тексеру кезінде оңай 
жіберіп алуға болады. Металл үлгісінің сынуы шаштың жеткілікті терең 
болуы мүмкін екенін көрсетеді. 

Құймалар мен құйма дайындамалардағы көпіршіктер əртүрлі 
мөлшерде болуы мүмкін жəне əртүрлі аймақтарда орналасуы мүмкін. 
Олардың пайда болу себептері көп. Ең көп таралған субкортикалық блистер 
жəне беткі блистер-бұл тері тесігі. Субкортикалық көпіршіктер құйманың 
осіне жер үсті қабаттарында орналасады. Олардың пайда болу себебі 
металдың температурасы басталғанға дейін жəне кристалдану процесінде 
төмендеген кезде газдардың — азоттың, оттегінің жəне сутектің ерігіштігінің 
төмендеуі болып табылады. Газ көпіршіктерінде көбінесе металл емес 
қосындылардың кластерлері болады. 

Прокаттау кезіндегі беткі тесіктер прокат бағытына перпендикуляр 
орналасуы мүмкін, олар масштаб пен оксидтердің бөлшектерімен 
толтырылады жəне көпіршіктермен бірдей себептермен пайда болады. 
Құдықтардағы құймаларды ұзақ уақыт қыздырған кезде, субкортикалық 
көпіршіктерді бетінен бөлетін металл қыртысы күйіп кетуі мүмкін 
(тотығады), ал субкортикалық көпіршіктер үстірт болады. 

Металл айна ашық жəне температурасы төмен болған кезде сифон 
əдісімен құймаларды құю кезінде қыртыстар пайда болады. Бұл жағдайда 
металдың жеке бөліктері негізгі металдан бөлініп, тотығуы мүмкін. Мұндай 
көлемдер негізгі металда онымен байланыспай жүзеді. Содан кейін олар 
қалқып, құйманың пайдалы бөлігіне түсіп, қауіпті емес болып қалады немесе 
құйманың шеттеріне дəнекерленген жəне сұйық металмен құйылып, 
құйманың денесіне терең енетін беткі ақау пайда болады. Сондай-ақ, 
құйманың ішінде ішкі ақау пайда болуы мүмкін (қара қыртыс). Əдетте, 
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Темірдің ғана емес, сонымен қатар басқа металдардың (оксидтердің) 
оксидтері қыртыстың шекараларында шоғырланған, мұнда əртүрлі металл 
емес қосылыстар, газ қосылыстары болуы мүмкін. Қыртыстардың шеттері 
əдетте қатты көміртектенеді. Прокаттан кейін қыртыс ішінара бетінде 
орналасады, бірақ жыртылған жəне тотыққан шеттері дайындаманың ішіне 
терең ене алады. Мұндай ақауды, сондай-ақ қара қыртысты жою өте қиын. 

Болатты үздіксіз құю кезінде қыртыстардың пайда болуы да мүмкін, 
сондықтан металл ағыны аргонмен немесе азотпен қорғалуы керек, құю жəне 
аралық шелек пен кристаллизатордың бөліктері арасындағы отқа төзімді 
түтіктердің көмегімен. 

Тұтқалар құймаларды жоғарыдан құю кезінде пайда болады, металл 
құйманың қабырғаларына шашырап, тотыққан беткі түзілімдер түрінде 
қатып қалады. Сифонмен құю кезінде тұтқындар тек құйманың түбінде пайда 
болады. Құю кезінде металдың шашырауын азайтатын кез-келген нəрсе 
құймалардың бетіндегі тұтқындауды азайтуға көмектеседі. 

Бөлу-бұл құйманың осьтік бөлігіндегі металдың тұтастығын бұзу, егер 
бас бөлігі блюмингте дұрыс кесілмеген болса. Блюмнің сау бөлігінде қалған 
шөгу ақаулары прокаттау кезінде ашылады жəне құйма əртүрлі бағытта екі 
бөлікке бөлінеді.  

Флокендер болат балқыту өндірісінде пайда болады, бірақ олар прокат 
цехында пайда болады жəне жойылады. Олардың пайда болу себебі — сутегі, 
оның ерігіштігі металл температурасының төмендеуімен күрт төмендейді. 
Дайын прокатта флокендер-бұл кішкентай ішкі жарықтар, олар ешқашан 
бетіне шықпайды жəне сынықта дөңгелек пішінді жəне жеңіл 
қышқылданбаған беті бар. Флокендер əсіресе осы металдан жасалған 
бөлшектерді циклдік жүктеу кезінде қауіпті, мұндай кішкентай жарықтар 
бір-бірімен үздіксіз жарықтарға қосылған кезде. 

Флокендермен күресудің негізгі əдістері болаттағы сутегі мөлшерін 
азайту болып табылады, мысалы, құю кезінде ағынды сору жəне оны 
салқындату кезінде сутектің металдан еркін бөлінуіне жағдай жасау. 
Прокаттаудан кейін флокеночувствительные болаттар арнайы антифлокенді 
өңдеуден өтеді. Ең тиімді сутегі металдан 650-700°C температурада 
шығарылады (легирленген құрылымдық болаттар үшін), сондықтан осы 
температурада ол жылытылатын пештерде немесе құдықтарда өте баяу 
салқындатылады. Прокаттың көлденең қимасы неғұрлым аз болса, соғұрлым 
ол флокендерге əсер етеді, сондықтан, əдетте, құлыпқа қарсы өңдеу дайын 
сұрыптық прокатта емес, дайындамада жасалады. Құймалардан алынатын 
рельстер жəне т.б. сияқты ірі сұрыпты профильдер де бұғаттауға қарсы 
өңдеуді қажет етеді [1]. 

Біз сұрыпты болаттың кейбір профильдеріне тəн ақаулардың түрлерін 
атап өтеміз [27]. 

Дөңгелек профильдер:  
 жазық бүйірі — кезінде туындайды незаполнении чистового 

калибрлі жеткіліксіз қимасының предчистового сопақ немесе азаюына 
уширения арттыру кезінде уширения температура илектеу; 
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 шеңбердің бір жағында шам бар, екінші жағы тегіс. Бұл ақау сым 
арматурасын дұрыс орнатпаған кезде пайда болады (өткізгіштер); 

 шеңбердің бүйіріндегі кертпелер-біліктердің осьтік жылжуы 
кезінде пайда болады;  

 профильдің жоғарғы жəне төменгі жағында бұлдыр болады-ақау 
алдын-ала сопақшаның үлкен күңгірттенуіне байланысты пайда болады; 

 профильдің екі жағындағы бұралулар (лампалар) - ақау көбінесе 
калибр металмен толып кеткен кезде прокаттың ұштарында пайда болады. 
Алдын-ала сопақшаның көлденең қимасын азайту, жолақтың 
жасушааралық кернеулерінің мөлшерін азайту, біркелкі қыздырылған 
дайындамаларды илектеу қажет; 

 профильдің сопақтығы-тік жəне көлденең диаметрлердің 
айырмашылығы. Ақау таза жəне тазалау алдындағы клеттердегі 
орамдардың жағдайын реттеу арқылы жойылады. 

Шаршы профильдер:  
 бұрыштардың орындалмауы-ақау алдын-ала ромбтың 

бұрыштарында металдың болмауына байланысты пайда болады жəне 
алдын-ала квадраттың көлденең қимасын ұлғайту арқылы жойылады; 

 шаршының тең емес жақтары-ақау орамдардың осьтік ығысуы 
кезінде пайда болады; 

 қабыршақтар (лампалар) - алдын-ала ромбтың үлкен қимасы 
немесе металл температурасы төмендеген кезде кеңеюдің жоғарылауына 
байланысты калибр металмен толтырылған кезде пайда болады. Үздіксіз 
орнақтарда жолақтардың ұштары керілместен домалатылады. Кернеудің 
болмауы калибрдің металлға толып кетуіне жəне жолақтың ұштарында 
шамдардың пайда болуына əкелуі мүмкін. 

Бұрыштық болат:  
 сөрелердің əртүрлі қалыңдығы-орамдардың осьтік жылжуы 

кезінде пайда болады; 
 сөрелердің əртүрлі ұзындығы-ақаулық алдыңғы пішінді 

калибрлердегі орамдардың осьтік ығысуына байланысты немесе кіріспе 
қорапты ұзын сөреге қарай жылжытқанда пайда болады; 

 екі сөре де қысқа-таза клетке түсетін жолақтың ені жеткіліксіз, 
мүмкін бұл клеттердің соңғы тобындағы үлкен кернеуге байланысты; 

 екі сөре де ұзын-алдын-ала калибрлі металды толтырған кезде, 
алдын-ала калибрді шығарған кезде алынады; 

 шыңдағы бұрыштың орындалмауы-тозу нəтижесінде соңғы 
калибрдегі жотаның дөңгелектену радиусының жоғарылауына 
байланысты соңғы калибрдің жоғарғы жағында жеткіліксіз қысу; алдыңғы 
пішінді калибрлерде шыңды қалыптастыру үшін дайындаманың 
жеткіліксіз биіктігі; 

 жоғарғы жағындағы бұрышты кесу-аяқтау калибрінің алдында 
Кіріс жəшігі дұрыс орнатылмаған; Шығыс сымдары бұрышты кесіп 
тастайды; 
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 «серпу» жолағы немесе бұралу - орамалар немесе кіріспе қорап 
дұрыс орнатылмаған, бұл профильдің калибрдің ені бойынша біркелкі 
емес қысылуына əкеледі. 

Жолақты болат:  
 дөңгелектелген, орындалмаған бұрыштар-ақау қабырға калибрі 

жеткіліксіз қысылған кезде, қабырға калибрі тозған кезде пайда болады; 
дайындаманың өлшемдері жеткіліксіз болуы мүмкін; 

 жолақ қимасының қиғаш профилі-ақау ромбтық профильді 
илектеу кезінде, егер калибр түбінің ені жолақтың қалыңдығынан үлкен 
болса, жиек калибрінде жолақ қисайған кезде пайда болады. 

Сұрыпты болаттың жиі кездесетін ақаулары-бұл қауіптер, сызаттар, тау 
күлі (депрессиядан шегіністер), іздер, қиғаштар. Олардың пайда болу 
себептері білікшелі арматураның төмен сапасы, оның шамадан тыс тозуы, 
металл бетін пеш шкаласынан тазарту құралдарының болмауы, 
білікшелердің бетіне əртүрлі зақым келтіру, біліктер мен сым 
арматураларына металдың жабысуы, оны тасымалдау кезінде металдың 
зақымдануы болып табылады. Сұрыпты болатты жөндеудің негізгі құралы 
абразивті тазалау болып табылады. 

Сұрыпты болаттың ақауларының тағы бір тобы прокаттың 
құрылымының, беріктігі мен пластикалық қасиеттерінің МЕМСТ жəне ТУ 
талаптарына сəйкес келмеуімен байланысты. Жалға беру сапасы осы 
профильдің қызмет көрсету жағдайларына жақындаған жағдайларда бірқатар 
сынақтар негізінде бағаланады. Сынақтардың көлемі мен сипаты прокаттың 
осы түрін жеткізуге арналған қолданыстағы стандарттармен жəне 
техникалық шарттармен айқындалады. 

Ыстықтай илектелген парақтар мен жолақтардың ақауларын, олардың 
алдын-алу жəне жою шараларын қарастырыңыз [27]. 

Табақ прокаты ақауларының сипаттамалық белгілері ГОСТ 20847-75 
«ыстықтай илектелген жəне болаттан жəне қорытпалардан жасалған 
шыбықтар, жолақтар жəне профильдер. Беттік ақаулар. Терминдер мен 
анықтамалар «жəне ГОСТ 21014-75» парақтар мен таспалар. Беті мен 
пішінінің ақаулары. Терминдер мен анықтамалар. 

Топтар бойынша ақаулардың негізгі түрлері: 
1) прокаттың мөлшері мен нысанының дəлдігін сақтамау. Бұған 

мыналар жатады: бойлық жəне көлденең əр түрлілікті қоса алғанда, 
табақтардың (жолақтардың) қалыңдығы, ені жəне ұзындығы бойынша 
ауытқулар; орақ тəрізді, толқынды, қорапты қалыптастыру. 

Бұл ақаулардың көпшілігі диірменнің дұрыс орнатылмауына, 
белгіленген деформация режимін сақтамауына байланысты пайда болады. 
Бойлық əртүрліліктің жоғарылауы көбінесе прокат ұзындығының үлкен 
температуралық айырмашылығынан болады. Көлденең əртүрлілік-бұл 
орамдардың қанағаттанарлықсыз профилдеуінің, олардың үлкен өндірісінің 
жəне анти-иілу жүйесін жеткіліксіз қолданудың салдары.Серповидность 
белдеулерін жоспарында туындайды салдарынан түрлі қысу бір басқа 
тарапқа раската. Толқындық əдетте құрылады жанында бүйір жиектерін 
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жолақтар үшін жоғары қысу осы учаскелерде. Толқындылықты жою үшін 
орамдардың көлемін ұлғайту керек (мысалы, баррельдің шеттерін 
салқындатуды күшейту арқылы) немесе орамдардың ауытқуын азайту үшін 
қысуды азайту керек. Жолақтың ортаңғы бөлігінің қысылуы жоғарылаған 
кезде қорап пайда болады; оны жою үшін орамдардың қысылуын азайту 
немесе қысуды арттыру қажет. 

2) металлдың тұтастығының бұзылуы: өтпелі үзілістер, жарықтар, 
жыртылған жиек, тұтқындар, стратификация жəне т. б. Бұл ақаулардың пайда 
болуы көбінесе балқыту, дезоксидтеу жəне металл құю технологиясының 
бұзылуымен байланысты. Алайда, олардың кейбіреулері прокаттан шыққан 
болуы мүмкін. 

Аралық үзілістер (3.17-сурет , а) металдың икемділігі күрт төмендеген 
жерлерде пайда болады. Мұндай орындар-металл емес қосындылардың 
жиналуы, шөгу қалдықтары, тотыққан ішкі көпіршіктер жəне т. б. Сол 
себептерге байланысты өрескел жарықтар мен жыртылған жиек пайда 
болады. Сонымен қатар, бұл ақаулар прокат алдында қызған кезде қызып 
кету жəне əсіресе металды жағу кезінде пайда болады. Жолақтардың 
бетіндегі тұтқындар-бұл негізгі металға тек бір жағымен жалғанған пиллинг 
жəне тіл тəрізді пішін (3.17-сурет, б). Көптеген жағдайларда тұтқындар 
құймадан шыққан, яғни. олар металды құю процесінде пайда болады, содан 
кейін оралады. Олардың пайда болу себебі металдың беткі қабаттарына 
металл емес қосылулардың жиналуы, газ көпіршіктерінің ашылуы, құймалар 
мен плиталардың бетінде терең ойықтардың болуы (дұрыс емес тазарту 
нəтижесі) жəне т.б. болуы мүмкін. 

3) прокат бетінің ақаулары: домалатылған масштаб, сызаттар, 
орамдардың бетіндегі жарықтар торынан таңбалар (қызу торы), жергілікті 
шығыңқы жерлер мен ойықтар жəне т. б.  

Вкатанная окалина металл бетіндегі жеке қиылысулардан немесе 
жолдардан пайда болады (3.17-сурет, г). Бұл ақаудың алдын алу үшін 
масштабты бұзғыштар мен гидросбивтердің жұмысы жақсартылуы керек. 
Қабыршақты кейіннен алып тастауға зиянды əсер плиталардың немесе 
құймалардың қыздыру режимдерін бұзады.  

Жолақтардың бетіндегі сызаттар бағыттаушы арматураның өткір 
бөліктерімен жəне тасымалдау роликтерінің бүлінген бетімен металдың 
жарақаттануы нəтижесінде пайда болады.  

Жолақтардың бетіндегі іздер (шығыңқы жерлер, ойықтар, тор) сияқты 
ақаулар толығымен орамдардың беткі күйіне байланысты; соңғысын үнемі 
бақылау керек. 

4) металдың қанағаттанарлықсыз құрылымы жəне физикалық-
механикалық қасиеттері. Егер металдың химиялық құрамы тұрақты болса, 
онда құрылымы мен қасиеттеріндегі ауытқулардың себептері деформация 
режимдерінің бұзылуы, əсіресе соңғы өту кезінде, илектеу жəне жолақтарды 
орау соңында белгіленген температураның сақталмауы болып табылады. 
Əрине, металдың құрылымы мен қасиеттері термиялық өңдеу режимдерінің 
орындалуына байланысты (ол қолданылған жағдайда). 
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а-аралық үзілістер; б-жер бетіндегі тұтқындау; в-қабаттасу; г - көлбеу 
масштаб 

 
3.17 - сурет-ыстықтай илектелген жолақтар мен парақтар ақауларының 

түрлері 
 
Суықтай илектелген парақтар мен жолақтардың ақауларын, олардың 

алдын-алу жəне жою шараларын қарастырыңыз [27]. 
Суықтай илектелген парақтар мен жолақтардың ақауларының түрлері 

өте көп. Олардың кейбіреулері ерекше, яғни.тек белгілі бір өнім түріне 
қатысты. Мысалы, жабындары бар парақтарды шығару кезінде жабындардың 
ақаулары қабылдамауда үлкен орын алады. Өнімнің жекелеген түрлерінде 
30-40 жəне одан да көп атаулардан тұратын ақаулардың жіктеуіштері бар. 
Төменде ақаулардың ең типтік түрлері ғана қарастырылған, олардың 
көпшілігі суықтай жəне ыстықтай илектелген парақтарға тəн. 

1) парақтар мен жолақтардың өлшемдері мен пішінінің дəлдігін 
сақтамау. Негізгі массадағы суықтай илектелген парақтар ыстықтай 
илектелгенге қарағанда əлдеқайда жұқа болғандықтан, көлденең жəне 
бойлық, толқынды жəне қорап тəрізді ақаулар пайда болады. Олардың алдын 
алуға роликтерді оңтайлы профильдеу, иілуге қарсы қолдану, илектеу 
процесін автоматты басқаруды енгізу арқылы қол жеткізіледі. 

2) металдың тұтастығының бұзылуы. Мұндай ақаулардың пайда 
болуының негізгі себебі (тесіктер, жарықтар, жыртылған жиек, тұтқындар, 
стратификация жəне т.б.) - бастапқы ыстықтай илектелген дайындаманың 
металл сапасының төмендігі. Сонымен қатар, тұтастықтың бұзылуы сияқты 
кейбір ақаулар прокаттау процесінің дұрыс жүргізілмеуі нəтижесінде пайда 
болуы мүмкін. Қораптық жолақтарды орамға салу кезінде, бойлық қатпардың 
пайда болу тенденциясы болған кезде, деформация аймағында жолақтың бір 
бөлігі екінші бөлігіне қатысты ауысады. Металл бетінде илектеу бағытына 
қарай белгілі бір бұрышта орналасқан жарық сызықтары пайда болады (3.18-
сурет, а). Мұндай ақау кесу деп аталады (немесе егер сызықтар бойлық 
бағытта симметриялы орналасса, «шырша»). Бұл жиі ақаулықтың себебі-
орамдардың дұрыс таңдалмауы, орамның ені бойынша біркелкі бөлінбеуі. 
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3) табақтар мен жолақтар бетінің ақаулары неғұрлым кең 
таралғандардың қатарына жатады. Олар əртүрлі бөлімдерде пайда болады. 
Өңдеу кезінде горячекатаных белдеулерін мүмкін шала өңдеу жəне шамадан 
тыс өңдеу. Бірінші жағдайда жолақтың бетінде қара жолақтар немесе 
тегістелмеген масштабтағы дақтар қалады (3.18 - сурет, б); екіншісінде-
металл беті өрескел, қышқыл ерітіндісімен коррозияланған. Бұл ақаулардың 
пайда болуы маринадтау режимін өзгертуді қажет етеді. 

Прокаттау процесінде жолақтардың бетінде кейде депрессиялар 
(надавалар) немесе шығулар (туберкулездер) пайда болады. Əр түрлі 
пішіндегі жəне мөлшердегі саңылаулар түріндегі іздер, əдетте, металл 
бөлшектерін орамдардың бетіне дəнекерлеуге байланысты пайда болады. Бұл 
жағдайда орамдардың бетін тазарту қажет, мысалы, зығыр немесе абразивті 
жолақ. Түйнектер біліктердің бетінде майысулар немесе раковиналар болған 
кезде пайда болады (ұсақтаудан). Бетінің өрескел ақаулары бар біліктер 
ауыстырылуы тиіс. 

Суықтай илектелген табақтар мен жолақтардың зақымдануының кең 
таралған түрі-илектелген металл чиптері (3.18-сурет, в). Ақау металл 
бөліктерінің илектелген жолақтың бетіне түсуі нəтижесінде пайда болады. 
Көбінесе металл бөліктері жиектерде жарықтар немесе бұдырлар болған 
кезде жолақтың жиектерінен шығады. 

Металл сым арматурасының өткір жиектерімен жанасқанда, 
тасымалдау жəне басқа операциялар кезінде жолақтардың бетінде қауіптер 
мен сызаттар пайда болады. Бұл ақаулар орамдағы жолақтың 
бұрылыстарының салыстырмалы түрде ығысуы нəтижесінде де пайда болуы 
мүмкін. 

Беттік ақаулардың кейбір түрлері суықтай илектелген металды тазарту 
кезінде пайда болады. Сонымен, прокаттан кейін металдың бетінде 
технологиялық майлаудың (эмульсияның) едəуір қалдықтары болған кезде, 
негізінен жолақтардың немесе парақтардың шеттеріне жақын орналасқан 
қара дақтар мен дақтар пайда болуы мүмкін (3.17-сурет, г). Бұл ақау көбінесе 
эмульсияның күюі деп аталады. Оның алдын алу үшін тым көп 
концентрацияланған эмульсияларды қолданудан аулақ болу керек жəне 
илектеуден кейін жолақтардың бетіндегі майлау қалдықтарын максималды 
түрде алып тастау керек, бұған үрлеу немесе басқа əдістер арқылы қол 
жеткізіледі. 

4. Металл құрылымы мен физика-механикалық қасиеттеріндегі 
ауытқулар негізінен термиялық өңдеудің белгіленген режимдерінің 
орындалуына байланысты. Сонымен қатар, металдың соңғы қасиеттерін 
ескере отырып таңдалуы керек деформация режимдерінің үлкен əсерін есте 
ұстаған жөн. 
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а-кесінді; б - тегістелмеген жолақтағы қабыршақтың қалдықтары; в - 

домалатылған металл үгіндісі; г-жолақтағы ластану дақтары (эмульсияның 
күюі)  

 
3.18-сурет-суықтай илектелген жолақтар мен парақтар ақауларының 

түрлері 
 
3.3.2 Прокат өнімінің ақауларын анықтау əдістері 
 
Жалға берудің, атап айтқанда дайындаманың сапасы тиісті МЕМСТ 

жəне ТШ-мен реттеледі, олар бағаланатын көрсеткіштердің бірнеше тобынан 
тұрады: 

 металдың химиялық жəне фазалық құрамы (микро жəне 
макроқұрылым, карбидтік қосындылардың түрі, көміртексіз аймақтың 
сипаты жəне т. б.); 

 геометриялық сипаттамалар (дəлдік, төзімділік, əртүрлілік жəне 
т. б.); 

 жер бетіне қойылатын талаптар (жер бетіндегі ақаулардың рұқсат 
етілетін шекаралары. бетінің жағдайы, масштабтың болуы, кедір-бұдыр 
жəне т. б.); 

 металға қойылатын физика-химиялық талаптар (электрлік, 
магниттік жəне өзге де қасиеттер). 

Барлық металлургиялық зауыттарда ИСО-900 негізінде өнім сапасын 
басқарудың халықаралық жүйесін енгізу процесі жүріп жатыр. 

Өнім сапасын бақылау екі бағытта дамып келеді. Бір жағынан, қазірдің 
өзінде өндірілген өнімнің сапасын бақылау, əділет жұмыстарын 
механикаландыру жəне автоматтандыру, бірақ ақауларды анықтау жəне 
дайын прокатты жөндеу маңызды. Екінші жағынан, адъюстажға тек жарамды 
өнім келіп түсетініне көз жеткізу қажет. Сапасыз прокатты бақылау жəне 
жөндеу құралдарына емес, барлық технологиялық операцияларды бақылауға, 
металл өндірудің барлық сатыларында ақаулардың пайда болу себептерін 
анықтауға жəне жоюға жұмсалатын шығындарды көбейту керек. Екінші жол 
бойынша өндірістің барлық түрлерінде, оның ішінде металлургияда бақылау 
құралдарын дамыту жүріп жатыр, дегенмен мұнда адъюстаждық бақылаудың 
үлесі əлі де өте жоғары. Мысалы, Жапонияда металлургияға жаңа 
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технологияларды енгізу есебінен жəне технологиялық операцияларды 
бақылау жəне реттеу құралдарына жұмсалатын ірі шығындардың арқасында 
жарамды Болат прокатының шығымы 90% - ға жетеді, ал АҚШ-та ол 75% - 
ға тең.  

Салқындағаннан кейін дайындаманың ақауларын бақылаудың негізгі 
əдістеріне мыналар жатады: визуалды əдіс, магниттік, құйынды, жылу, 
электромагниттік-жылу бақылау əдістері [1]. 

 
1) визуалды бақылау əдісі 
 
Көрнекі бақылау əдісі беткі ақауларды анықтаудың негізгі əдісі болып қала 

береді. Ақаулар көзге көрінуі үшін, тексеру алдында дайындама жылан тəрізді 
масштабтан зімпара шеңберімен тазаланады. Егер бағалау үшін оптикалық 
құрылғылар қолданылса, онда əдіс визуалды-оптикалық болады. Ақауларды 
анықтаудың бұл əдісі ең қарапайым жəне қол жетімді. Адамның көзі, əсіресе 
жарықтандыру жəне үлкейту құрылғыларымен қаруланған, ең кішкентай 
кемшіліктерді ажырата алады. Алайда субъективтілік пен төмен өнімділік 
бақылаудың бұл əдісінің қажетті сенімділігін қамтамасыз етпейді. Дегенмен, бұл 
металлургиялық зауыттарда өте кең таралған, əсіресе өндіріс көлемі аз. 

Ақаулар анықталғаннан кейін оларды жою керек. Ақаулы жер газ 
қыздырғышымен немесе тегістеуішпен немесе тегістеуішпен жойылады. Газ 
оттығы қарапайым төмен көміртекті болат маркаларында қолданылады, егер 
жергілікті қызып кетуден болатын жылу кернеулері қауіпті болмаса. Жоғары 
көміртекті, легірленген жəне жоғары легірленген болат маркалары тегістеу 
машиналарында оқылады, алайда кейбір маркаларда тегістеу кезінде жергілікті 
қыздыру тегістеу жарықтарының пайда болуына əкелуі мүмкін, сондықтан олар 
қыздырылған дайындамада тазаланады. Осы мақсатта фрезерлік қондырғылар 
қолайлы. Беткі ақауларды тазартудың барлық қолданыстағы əдістері қолданылатын 
жабдықты механикаландыру жəне автоматтандыру дəрежесімен ерекшеленеді - қол 
машиналарынан бастап автоматтандырылған машиналарға дейін [1]. 

 
2) магниттік бақылау əдістері 
 
Магниттік бақылау əдістері магнит өрісімен əрекеттесетін сезімтал 

индикаторларды қолдана отырып, ақаулардың жанында пайда болатын магнит 
өрісінің шашырау өрісін анықтауға негізделген. Қолданылатын индикаторлардың 
түріне байланысты бірнеше осындай əдістер бар. 

Ең көп тарағандардың бірі-магниттік ұнтақ əдісі, мұнда көрсеткіш 
магниттік ұнтақ болып табылады. Бұл əдіс жоғары сезімталдықпен, жоғары 
өнімділікпен жəне қарапайым технологиямен сипатталады. Бұл ені 2,5 мкм немесе 
одан да көп болатын шаш, жарықтар, стратификация, күн батуы жəне т. б. түрінде 
беткі тұтастықтың бұзылуын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл əдіс ақауларды тек 
шеттерде ғана емес, сонымен қатар профильдің шеттерінде де анықтай алады, 
дегенмен шеттерде магнит өрісінің күші беттің ортасына қарағанда төрт есе əлсіз. 
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Əдістің принципі электр өрісінің əсерінен ұнтақ бөлшектері магниттеліп, 
тартылып, ақаулық аймағындағы магнит өрісінің гетерогенділігі аймағында 
жиналуына негізделген. Магниттік ұнтақтар прокат бетіне бүрку арқылы немесе 
ұнтақ суспензияларын қолдану арқылы дымқыл əдіспен қолданылады. Екінші əдіс 
жоғары сезімталдықты қамтамасыз етеді. Кейбір жағдайларда қараңғы бөлмеде 
жəне ультракүлгін шамдардың жарығында контрастты бейнелер беретін 
люминесцентті (жарқыраған) ұнтақтар қолданылады. Бұл əдіс масштабтан бос таза 
металда жұмыс істеу кезінде өзін дəлелдеді. Масштабы бар металда тек үлкен 
ақауларды анықтауға болады.  

Kobe Steel « фирмасы (Жапония) магнитті-люминисцентті əдісті, ал 
ақауларды автоматты түрде оқу үшін — жоғары сезімтал телекамераларды 
пайдаланатын дефектоскопты əзірледі (3.19-сурет ). Магниттеу құрылғысы 7 
магнит өрісін жасайды жəне сөреде дайындаманың орнын бақылайды. Ұнтақ 
қосылған Суспензия форсункамен жағылады 6. Ультракүлгін сəуледе жарқыраған 5 
ақаулардағы ұнтақ роликтері жоғары сезімтал телекамералармен танылады 4. 

 
1-3-бейне сигналды түрлендіруге арналған блоктар; 4-телекамералар; 

 5-біліктер; 6-форсунка; 7-магниттеу құрылғысы 
 

Сурет 3.19 - «Kobe Steel» фирмасының Дефектоскопы» 
 

1-3 блоктар бейне сигналын сандық түрге айналдырады жəне оны 
микро-компьютердің жадына жазады, ол тиісті өңдеуден кейін бұл 
деректерді ақаулық орындарына бояуды шашырататын ақаулық 
детекторларын басқару құрылғысына жібереді. Дефектоскоп агрегаттық 
сызыққа орнатылады, оның екінші бөлігінде кантоваторлармен 
жабдықталған төрт кескіші бар үш фрезерлік қондырғы бар (дайындаманың 
екі жағында).  

Магниттік əдістің тағы бір түрі-магнитографиялық, ол металды 
магниттеуден жəне дисперсия өрістерін магниттік ортаға жазудан тұрады. 
Осылайша, металл бетіндегі 0,1—0,15 мм тегіс емес биіктіктегі 0,3 мм немесе 
одан да көп тереңдіктегі ақауларды жазуға болады. Бұл жағдайда масштаб 
əдістің сезімталдығын 25-30% төмендетеді. 

0,5 м/с бақылау жылдамдығымен 70x70-тен 200x200-ге дейінгі қимасы 
бар дайындамалардағы ақауларды бақылау үшін магнитографиялық 
құрылғының сызбасын (3.19-сурет) қарастырыңыз, 4 магниттік таспа 
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қаныққанға дейін алдын-ала магниттеледі, содан кейін таспаның бетіне 
перпендикуляр бағытта айнымалы өріспен магниттелген бақыланатын, 
масштабтан алдын-ала тазартылған дайындамамен байланысқа енгізіледі. 
Ақауларды көзбен көру үшін осциллоскоп орнатылған. Жеті ақау анықтағыш 
ақауларды əртүрлі түстермен белгілейді. 

 

 
 

1-дайындама; 2-дайындаманы магниттеу блогы; 3-жазбаны өшіру 
блогы; 4-магниттік таспа; 5-бастың қозғалтқышы; 6-сигналды алу басы; 7-
күшейткіш; 8-сүзгі; 9-осциллоскоп; 10, 11— шекті триггерлер; 12-қосқыш; 

13-дефектометрлер; 14-күшейткіш 
 

3.20-сурет-айнымалы токпен магниттелген магнитографиялық 
қондырғының схемасы 

 
Феррозонд əдісімен магнит өрістері феррозонд-магнит өрісінің 

кернеулігін электрлік сигналға түрлендіргіш көмегімен бекітіледі. 
Феррозондтар əртүрлі дизайнға ие, қарапайым-бұл қоздыру жəне өлшеу 
орамалары бар магниттік-жұмсақ материалдың өзегі. Магнит өрісі өткізгіш 
арқылы өтетін токпен əрекеттескенде Лоренц күшінің əсерінен пайда 
болатын Холл əсерін қолдана отырып жұмыс істейтін түрлендіргіштерді 
жасау қиынырақ, бірақ басқару оңай. Сондай — ақ, қарапайым 
магнитодиодты түрлендіргіштер қолданылады, оларда Гаусс эффектісі 
қолданылады-өткізгіштің (немесе жартылай өткізгіштің) электр кедергісінің 
өзгеруі оны магнит өрісіне орналастырған кезде. 

Осылайша, ақауларды бақылаудың барлық магнитті-ұнтақты əдістері 
мынадай технологиялық операцияларды орындауды көздейді: металл бетін 
дайындау, прокатты магниттеу, магнитті ұнтақтарды немесе суспензияларды 
жағу, ақауларды тексеру немесе өзге де бекіту жəне прокатты ақаудан 
шығару. Соңында жарамды прокат міндетті түрде магниттеледі. Бұл əдіс 
магниттеуге қабілетті металды бақылау үшін ғана қолданылады. Сонымен 
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қатар, ол кемшіліктерді тереңдігі бойынша саралауға мүмкіндік бермейді, 
сезімталдықты реттеуге мүмкіндік бермейді [1]..  

 
3) құйынды бақылау əдістері 
 
Құйынды бақылау əдістері сыртқы электромагниттік өрістің 

бақыланатын металдың беткі қабатындағы қоздырғыш катушкадан 
туындаған құйынды токтардың электромагниттік өрісімен əрекеттесуін 
талдауға негізделген. Катушкалар дайындамаға салынады немесе дайындама 
екі катушканың арасына орналастырылады (қоздырғыш жəне өлшеу). 
Осылайша, үстеме катушкалар əдісі экран əдісінен ерекшеленеді. 

Құйынды токтар-өзгеретін магнит өрісі арқылы өткізгіш ортада пайда 
болатын жабық токтар. Егер белгілі бір жиіліктегі ток катушкадан өтетін 
болса, онда катушканың магнит өрісі катушканың өрісіне əсер ететін 
металлдағы құйынды токтарды қоздырады. Металлдағы жарықшақтың пайда 
болуы ағынды токтардың бұрмалануын немесе тіпті жыртылуын тудырады, 
индукцияланған өрістің өзара əрекеттесу сипаты, сондай-ақ бекітілуі жəне 
шешілуі қажет катушкалар өрісі өзгереді. 

Құйынды ток əдісі беткі жəне жер асты ақауларын анықтауға мүмкіндік 
береді, оның көмегімен көпірлермен жабылған кішкене ашық жарықтарды 
анықтауға болады. Алайда, бұл əдіс магниттік бақылау əдістері сияқты айқын 
емес. Кəдімгі Болатта оның жоғары магниттік гетерогенділігіне байланысты 
бұрмаланған нəтижелер бере алады, сондықтан ол көбінесе магниттік емес 
материалдардың дайындамаларын бақылау үшін қолданылады. 

Құйынды ток əдісі əртүрлі теріс факторларға өте сезімтал (сенсордың 
бетінен қашықтығы, металдың магниттік қасиеттерінің гетерогенділігі, 
металл бетінің пішіні мен тазалығы жəне т.б.), сондықтан көптеген 
зерттеулер мен дизайн шешімдері əдісті тұрақтандыру жəне сенімділік 
бағытында жүзеге асырылады. Ол басқа əдістермен бірге қолданылады [1]. 

 
4) Жылу бақылау əдістері 
 
Салқындаған кезде ыстық металдың беткі қабаттарының 

температурасы əртүрлі жылу өткізгіштікке байланысты ақаулы жəне ақаусыз 
жерлерде əр түрлі болады. Қазіргі заманғы жабдықтар осы аймақтардың 
температурасында өте аз айырмашылықты байқауға жəне беткі жəне жер 
асты қабаттарының ақауларын жіктеуге мүмкіндік береді. Металл ағынында 
жылу суретін үздіксіз жəне қашықтан басқаруды ұйымдастыруға болады. Бұл 
əдіс илектелген дайындамалар мен үздіксіз құйылған плиталардың сапасын 
бақылау үшін қолданылады. 

Алайда, масштабқа байланысты Металды ыстық бақылау өте тиімді 
емес, көптеген сыртқы факторлар əдістің сезімталдығын төмендетеді. 
Жоғарыда айтылған пассивті əдіске қарағанда жоғары ажыратымдылық 
термиялық бақылаудың белсенді əдісіне ие. Мұнда, керісінше, бақылау 
сөресіндегі суық дайындама қызады жəне беткі ақаулар жарықтың 
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айырмашылығымен анықталады. Беткі қабаттардың жылу көрінісі 
салқындаған кезде алынғанға кері болады. Сканерлейтін жылу көзін қолдана 
отырып, жылдам қыздыру əдістері кеңінен қолданылады. 

3.21-суретте дайындаманың бетіне термосезімтал суспензияны 
жағумен жəне оның бетін жоғары жиілікті токтармен қыздырумен 
термоцветтік дефектоскопияны орнату жабдығының орналасу схемасы 
келтірілген [1]. 

 

 
 

1-индикаторлық суспензияны дайындау жəне сақтау учаскесі; 2-тиеу 
құрылғысы; 3-термо-түсті дефектоскопия блогы; 4 - көліктік рольганг; 5-

түсіру құрылғысы; 6— қыздыру контурларының блоктары; 7-жоғары 
жиілікті 
генератордың 

 
3.21-сурет-шаршы дайындаманың термо-түсті дефектоскопиясын 

орнату жабдығын орналастыру 
 

 
5) электромагниттік-жылу бақылау əдістері 
 
Электрлік-жылу əдісі сонымен қатар металдың беткі қабаттарындағы 

жылу өрістерін бекітеді, бірақ оның физикалық негіздері Жылу əдістеріне 
қарағанда өзгеше. Мұнда суық прокат жоғары жиілікті индуктор арқылы 
тұрақты жылдамдықпен жүреді. Беткі қабаттарда токтар пайда болады, олар 
сау беткі қабатты біркелкі қыздырады, бірақ ақаулардағы токтың 
шоғырлануы жəне жарықтардағы ток жолының ұзаруы нəтижесінде ақаулы 
жерлер көбірек қызады. Бақылаудың тиімділігін анықтайтын негізгі 
параметрлердің бірі-токтың металға ену тереңдігі, ол негізінен индуктор 
тогының жиілігіне байланысты. Жиілік неғұрлым жоғары болса, 
жылытылатын қабаттың қалыңдығы соғұрлым аз болады жəне беткі 
ақауларға сезімталдық жоғарырақ болады. 44-66 кГц ток жиілігінде 
анықталған ақаулардың минималды тереңдігі 0,2—0,4 мм, 440 кГц жиілікте 
0,15-0,20 мм тереңдікте ақаулар анықталады, бірақ кішігірім ақауларды 



227

 

анықтау мүмкіндігі артады. Анықталған ақаулардың берілген тереңдігіне 
жиілікті орнатуға болады. 

Егер индикатор жабыны металдың бетіне алдын-ала суспензия түрінде 
қолданылса, əдістің сезімталдығы артады, оның түсі қыздыру дəрежесіне 
байланысты Ақтан қою қоңырға дейін өзгереді. Бетіндегі түстердің таралу 
суретін оқи отырып, сіз 1-2 мм тереңдіктегі ақауларды басқара аласыз. 
Ақпаратты оқудың термо-түсті əдістерінің басты артықшылығы-олар 
дайындамадағы масштабты алып тастамай ақауларды анықтауға мүмкіндік 
береді, ал беттері мен қабырғаларындағы ақаулар бірдей сезімталдықпен 
анықталады. 

«Therm-О Matik» қондырғысы (Норвегия) адьюстаж желісіне салынған, 
онда электромагниттік-жылу бақылау əдісі іске асырылған (3.22-сурет). 
Ролик түзету машинасында түзетілгеннен кейін 1 дайындама немесе сорттық 
металл 2 масштабтан бөлшектеп жару арқылы тазартылады жəне 
дефектоскопқа түседі 3. Бетті сулап, термосезгіш суспензияны жаққаннан 
кейін дайындама индукциялық қыздырғышқа түседі. Төрт радиометр беттің 
жылу суретін бекітеді, содан кейін ол компьютермен өңделеді, декодталады 
жəне бекітіледі. Бұл ақпарат ақаулы жерлерге бояуды қолданатын бүріккіш 
пистолеттердің жұмысын басқару үшін бастапқы болып табылады. Бақылау 
нəтижелері мөрге беріледі. Дефектоскопқа басқару пультінен бір оператор 
қызмет көрсетеді. 

 
1-ролик түзету машинасы; 2-бытыра ағынды тазалау қондырғысы; 3-

дефектоскоп 
 

Сурет 3.22-шаршы дайындама жəне сұрыпты металл адьюстажды 
бақылау желісі 

Температураның бетіне таралуын сканерлейтін инфрақызыл 
камералардың (радиометрлердің) көмегімен де түзетуге болады, олардың 
көрсеткіштері компьютерлердің көмегімен өңделеді. Алайда, бұл 
термоиндикатор жабындарын қолданған кезде түсті суретті оқудан гөрі 
техникалық жағынан қиын [1]. 

Жапонияда ыстық плитаның бетін түрлі-түсті теледидарлық сканерлеу 
жүйесі (3.23-сурет) жасалған. Ол 3 механикалық ысырмасы бар түрлі-түсті 
теледидар камерасынан, 2 бейне дискідегі жазу құрылғысынан, бақылау үшін 
1 Түрлі-түсті мониторлардан жəне 4 басқару құрылғысынан тұрады. 
Плитаның жағдайы 5 есептегіштермен бекітіледі. Оператор экранда 
плитаның үлкейтілген түсті кескінін қарастырады. Жүйе диаметрі 50 мм-ден 
асатын Раковиналарды, тереңдігі 4 мм-ден асатын жəне ұзындығы 100 мм-
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ден асатын жарықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Кескіннің төмен 
контрастына байланысты таяз жарықтар анықталмайды. Қысқа ақаулар 
сонымен қатар түрлі-түсті теледидар сигналының төмен ажыратымдылығына 
байланысты көрінбейді. Рұқсат ету қабілетін арттыру үшін «Nippon Steel» 
фирмасы (Жапония) диаметрі 0,1—0,2 мм лазерлі сканерлеу сəулесін 
қолданды, соның нəтижесінде сляб температурасы 900°С жəне қозғалыс 
жылдамдығы 15-22 мм/с кезінде ені 0,3 мм-ден асатын жарықтарды тіркеуге 
қол жеткізілді [1]. 

 
 
Сурет 3.23-сляб бетінің телевизиялық бейнесінің схемасы 
 
3.3.3 Прокат өнімінің сапасын бақылау 
 
Прокат цехтарының дайын өнімдері сапа көрсеткіштері бойынша 

МЕМСТ немесе ТУ талаптарына толық сəйкес келуі керек. Прокаттың 
жоғары сапасын технологиялық процесті жəне барлық негізгі бөлімдерде 
өнімнің жағдайын жүйелі бақылау арқылы ғана қамтамасыз етуге болады. 

Прокат цехтарындағы техникалық бақылау үш кезеңнен тұрады - 
балқыту (кіру) бақылауы, технологиялық процесті бақылау жəне түпкілікті 
бақылау. 

Балқыту (кіру) бақылауы металды балқыту жəне құю кезінде де 
басталады. Бұл металдың химиялық құрамын анықтаудан, құймалардың 
немесе жартылай фабрикаттардың бетінің күйін бағалаудан тұрады 
(жарықтар, раковиналар, тұтқалар жəне басқа ақаулар болмауы). Кейбір 
жағдайларда кіріс бақылауы металдың макро-жəне микроқұрылымын 
зерттеуді, механикалық қасиеттерін анықтауды жəне басқа да сынақтарды 
қамтиды. Балқыту (кіру) бақылауының көлемі мен сипаты металдың 
құрамына жəне шығарылатын өнімнің түріне байланысты болады. 

Технологиялық процесті бақылау жеке технологиялық операциялардың 
орындалуын бақылау болып табылады. Мысалы, металды қыздыру кезінде 
ыстық илектеу алдында пештегі дайындамалардың орналасуы, қыздыру 
режимі, пештен шығарылған кездегі металл температурасы жəне т. б. 
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бақыланады. Дайындамаларды қыздыру жəне отынның жану режимін 
бақылау үшін арнайы бақылау-өлшеу аппаратурасы пайдаланылады. 

Суықтай илемдеу цехтарында бастапқы операция əдетте ыстықтай 
илемдеу болып табылады. Бұл операция кезінде өңдеу ерітінділерінің құрамы 
мен температурасы, металл бетінің жағдайы жəне т. б. бақыланады. 

Прокаттау процесінде прокаттаудың басталу жəне аяқталу 
температурасы, сығу режимі, прокатталатын профильдердің пішіні мен 
өлшемдері, олардың бетінің сапасы бақыланады. Біліктер бетінің жай-күйін 
бақылау жəне бекіту арматурасын орнату үнемі жүргізіледі. Əдетте, илемдеу 
диірмендері орамдардың айналу жылдамдығы мен тұтынылатын қуатты 
үздіксіз өлшеуге арналған құрылғылармен, ал кейбір жағдайларда илемдеу 
күштерімен жабдықталған. 

Бақылау сонымен қатар əртүрлі əрлеу жұмыстарын орындау кезінде 
жүзеге асырылады: кесу, түзету жəне т. б. Сонымен, блюмдер мен 
плиталарды кесу кезінде шөгетін раковинаның толықтығы мен жұмсақтығы, 
дайын прокатты кесу кезінде ұзындықтардың өлшенуінің сақталуы жəне т. б. 
бақыланады. 

Пооперациялық өндірістік бақылау технологиялық процесті дұрыс 
жүргізудің барлық қажетті параметрлері мен талаптары көрсетілген 
Технологиялық нұсқаулықтар негізінде жүзеге асырылады. 

Соңғы бақылау ең жауапты жəне терең болып табылады, өйткені ол 
дайын өнімнің сапасын' оның қолданыстағы МЕМСТ немесе ТШ сəйкестігін 
анықтауға арналған. Соңғы бақылауға кіретін операциялардың тізімі өнімнің 
түріне жəне оған қойылатын талаптарға байланысты. Жалпы жағдайда соңғы 
бақылау келесі операцияларды қамтуы мүмкін: металдың химиялық құрамын 
анықтау, прокаттың пішіні мен мөлшерінің дəлдігін тексеру, механикалық 
қасиеттерді анықтау, ішкі жəне сыртқы ақауларды анықтау (тұтастықтың 
бұзылуы), металдың микро жəне макроқұрылымын зерттеу жəне т. б. 

Дайын прокат профилінің дəлдігі өлшеу құралының, арнайы 
шаблондардың, автоматтандырылған құрылғылардың (мысалы, қалыңдық 
өлшегіштердің) көмегімен, сондай-ақ көзбен анықталады. Механикалық 
қасиеттерді анықтау үшін стандартты сыну, иілу, бұралу, қаттылық жəне 
қаттылық сынақтары өткізіледі. Ішкі ақауларды анықтау жəне олардың 
таралу тереңдігін анықтау үшін кейбір жағдайларда дөңгелек үлгілерді 
сатылы айналдыру қолданылады. Макроқұрылымның ақаулары кейде 
үлгілердің сыну түрімен бағаланады. 

Технологиялық немесе соңғы бақылау кезінде анықталған ақаулар жиі 
түзетіледі. Ең алдымен, бұл беткі ақауларға қатысты (кішкентай жарықтар, 
қиғаштар, сызаттар жəне т.б.). Мұндай ақаулар тегістеуішпен немесе басқа 
əдістермен тазартылады. Дəнекерлеу құбырларын өндіру кезінде жіктің 
(өткізбеу) тұтастығының жекелеген бұзылулары анықталған жағдайда 
құбырларды ақаулы учаскелерде қосымша дəнекерлеу жолымен жөндейді. 

Дайын прокаттың сапасын түпкілікті бақылаудың формалары мен 
əдістері өте алуан түрлі. Сонымен, құрылымдық көміртекті жəне легирленген 
болат механикалық қасиеттерді, суық жəне ыстық жауын-шашынды, 
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макроқұрылымды, сынуды, астықтың қаттылығы мен мөлшерін анықтау 
нəтижелері бойынша беріледі. Серіппелі-серіппелі болаттар 
микроқұрылымды зерттеуден, сынудан, қаттылық пен механикалық 
қасиеттерге сынақтардан басқа, графиттеу жəне көміртексіздендіру 
сынақтарына да ұшырайды. Аспаптық болаттарда сыну сипаты, 
декарбонизация жəне қаттылық анықталады. 

Технологиялық процестің барлық сатыларында Белгіленген 
технологиялық өңдеу режимдерін қатаң сақтау, процесс параметрлерін 
операциялық бақылау дайын прокат ақауларының пайда болуын 
болдырмауға немесе олардың пайда болу себебін уақтылы анықтауға жəне 
жоюға мүмкіндік береді. 

Негізгі бөліністерде прокат сапасын бақылауды жəне дайын өнімді 
қабылдауды кəсіпорынның техникалық бақылау бөлімінің (ТББ) 
қызметкерлері жүргізеді. Олар технологиялық нұсқаулықтардың 
орындалуын бақылайды жəне бұзылған жағдайда, бұл туралы 
Технологиялық қызметкерлерге, ең алдымен учаске шеберлеріне 
ЕСКЕРТЕДІ [27]. 

Цехтағы ТББ учаскесін аға бақылау шебері жəне ауысымдық бақылау 
шеберлері бағынатын бастық басқарады. Жеке учаскелер үшін аға бақылау 
шебері лауазымы болмауы мүмкін. 

Əртүрлі учаскелерде техникалық бақылау жүргізу кезінде бақылаушы 
стандарттарды, МЕМСТ-тарды жəне техникалық шарттарды, Технологиялық 
нұсқаулықтарды, паспорттарды жəне басқа да нормативтік құжаттаманы 
басшылыққа алады [26]. 

ТББ бойынша ауысым басшысының қолы қойылған ТББ 
бақылаушыларының тексеру нəтижелерін жазу журналы прокат 
цехтарындағы ақауды есепке алудың бастапқы құжаты болып табылады. Осы 
жазбалардың негізінде тəуліктік, айлық, тоқсандық жəне жылдық есептер 
жасалады, олар техникалық бақылау бөліміне кəсіпорын (цехтар) 
əкімшілігімен жəне Орталық зертханамен бірлесіп ақау себептерін талдауға 
жəне оны азайту жөніндегі іс-шараларды əзірлеуге мүмкіндік береді. 

Металл прокатының сапасын арттыру үшін металды қалқымалы 
бақылаудың маңызы зор, бұл технологиялық процестің барысын неғұрлым 
нақты ұйымдастыруға жəне дайын прокаттың сапасын жақсартуға мүмкіндік 
береді. Цехтағы металдың барлық қозғалысы бір балқытуды екіншісінен бөле 
отырып балқыту бойынша жүргізіледі [26]. 

 
3.3.4 Металл прокатының геометриялық өлшемдерін, пішінін 

жəне бетінің жай-күйін бақылау 
 
Геометриялық өлшемдерді бақылау 
ТИ-да металл өнімдерінің сұрыпталымы мөлшерін бақылау көлемі 

регламенттеледі, ол, əдетте, бір партияның 5% - ын құрайды. Өлшемдерді 
бақылау өлшенетін параметрге 1/2 рұқсатқа тең өлшеу қателігін қамтамасыз 
ететін өлшеу құралдарымен жүргізіледі [34]. 
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Сортаменттің түріне байланысты (шыбық, лента, парақ жəне т.б.) 
сертификатта көрсетілген өлшемдер бақылауға жатады, бұл ретте ТП-да 
өлшеу қалай жəне қандай жерлерде жүргізілетіні айтылған. 

Мысалы, жолақтар мен таспалардың қалыңдығын өлшеу соңынан 
кемінде 50 мм жəне жиегінен кемінде 10 мм қашықтықта жүргізілуі тиіс. Ені 
20 мм жəне одан аз таспалар ортасында өлшенеді. Өлшеулер МЕМСТ 6507-
90 немесе МЕМСТ 4381-87 бойынша микрометрмен жүргізіледі. 

Табақтар мен плиталардың қалыңдығын өлшеуді бұрыштардан кемінде 
115 мм жəне табақтың жиектерінен штангенциркульмен кемінде 25 мм 
қашықтықта жүргізеді (МЕМСТ 166-89). 

Шыбықтардың, сымдардың диаметрін өлшеуді бір қиманың өзара 
перпендикуляр екі бағытында кемінде екі жерде микрометрмен (сым) немесе 
штангенциркульмен (шыбық) жүргізеді. Ені мен ұзындығы МЕМСТ 7502-89 
сəйкес металл таспамен немесе МЕМСТ 427-75 сəйкес металл сызғышпен 
өлшенеді. 

Беттік бақылау 
Металл бетінің сапасы үлкейтетін аспаптарды қолданбай (ерекше 

айтылған жағдайлардан басқа) жеткізуге арналған НТҚ талаптарына 
сəйкестігін көзбен шолып тексереді. Бақылаудың ұсынылған көлемі 
партияның 5% - ын құрайды. Кейбір жағдайларда (соғу, құю жəне т.б.) 
өнімнің 100% беті бақыланады. 

 
3.3.5 Металл прокатының химиялық құрамы мен 

механикалық қасиеттерін бақылау 
 
Бұл бақылау Орталық зауыт зертханасында (ОЗЗ) белгіленген нысан 

бойынша қорытынды ресімдей отырып, металдың əрбір партиясынан арнайы 
іріктелген сынамаларда жүргізіледі [35]. 

Химиялық құрамын бақылау. 
Бақылаудың бұл түрі металл өнімдерінің сапалық жəне сандық 

химиялық құрамының сертификатта мəлімделген нормаларға сəйкестігін 
анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Химиялық құрамды бақылау үшін сынама алу нормасы ТИ-да 
белгіленеді жəне əдетте: 

 парақтар мен плиталар үшін-Бір бақылау парағынан, партия 
плитасынан; 

 таспалар, жолақтар, сымдар үшін-партияның бір бақылау 
орамынан; 

 жеткізуші зауыттың даналап таңбаланған шыбықтары мен 
профильдері үшін-бір шыбықтан, профильден, партиядан; 

 жапсырмада таңбасы бар шыбықтар мен профильдер үшін — 2, 3 
жəне 5 шыбықтардан, саны 30 данадан кем партияларға арналған 
профильдер, тиісінше 30-дан 50 данаға дейін жəне 50 данадан астам. 



232

 

Іріктелген сынамалар химиялық жəне/немесе спектрлік талдау 
əдістерін пайдалана отырып, химиялық құрамды бақылау жүргізілетін ОЗЗ-ға 
жіберіледі. 

Ерітінділердегі анықталған заттардың химиялық реакцияларына 
негізделген талдаудың химиялық əдістері негізінен гравиметриялық, 
титриметриялық жəне колориметриялық анализдерді қамтиды. Бұл əдістер 
тиісті МЕМСТ-та сипатталған. Айта кету керек, химиялық талдау көп 
уақытты қажет етеді, əмбебап емес жəне жоғары сезімталдыққа ие емес 
(əсіресе анықталған элементтердің аз концентрациясында). 

Спектрлік талдау-заттың құрамын оның спектрлері бойынша сапалық 
жəне сандық анықтаудың физикалық əдісі. 

Болаттардың, шойындардың жəне түсті қорытпалардың химиялық 
құрамын жедел жəне таңбалық талдау үшін спектрографтар (ИСП-30, ДФС-
13, ДФС-8) жəне квантометрлер (ДФС-41, ДФС-51, МФС-4) кеңінен 
қолданылады, олардың жұмысы эмиссиялық спектрлік талдаудың жалпыға 
бірдей қабылданған схемасына негізделген.  

Талдау кезінде екі электродтың арасында, олардың бірі талданатын 
сынама, импульсті электр разряды қозғалады. Сынама құрамына кіретін 
элементтердің атомдарының разрядында қозған сəулелену вогнуты 
дифракциялық торы бар полихроматор арқылы өтеді жəне спектрге 
ыдырайды.  

Əрбір химиялық элемент спектрлік сызықтардың өзіндік жиынтығына 
сəйкес келеді, олардың қарқындылығы Сынамадағы элементтің 
концентрациясына байланысты. 

Сапалы талдау кезінде алынған спектр элементтер спектрлерінің 
кестелері мен атластарын қолдана отырып түсіндіріледі. Спектрден алынған 
үлгіні сандық талдау үшін əр талданатын элементтің бір немесе бірнеше 
аналитикалық сызықтары таңдалады. 

ҰзындығыL спектрлік сызықтың интенсивтілігі үлгінің құрамындағы 
элементтің концентрациясына байланысты: 

 
J (l) =a×cb,      (3.87) 

 
мұндағы А жəне b-талдау жағдайларына байланысты шамалар. 
Спектрлік талдауға арналған заманауи құрылғылар, əдетте, 

компьютерлермен біріктірілген, бұл спектрлік талдауды толығымен 
автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

Көрсетілген құрылғылардан басқа, кəсіпорындарда спектрдің көрінетін 
аймағында қара жəне түсті қорытпаларды жылдам визуалды сапалы жəне 
салыстырмалы сандық талдау үшін Спектр типіндегі стилоскоптар (3.24-
сурет) қолданылады. Стилоскоптың (SLU) портативті нұсқасы мұндай 
талдауды шеберханаларда, қоймаларда, үлкен өлшемді бөліктерде бетті 
бұзбай жүргізуге мүмкіндік береді. 

Металдарға спектрлік талдау МЕМСТ бойынша жүргізіледі, атап 
айтқанда: 
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 Болат-ГОСТ 18895-81; 
 титан қорытпалары-ГОСТ 23902-79; 
 алюминий қорытпалары-ГОСТ 7727-75; 
 магний қорытпалары-ГОСТ 7728-79; 
 мыс-ГОСТ 9717.1-82, ГОСТ 9717.2 - 82, ГОСТ 9717.2-83; 
 мыс-мырыш қорытпалары-ГОСТ 9716.0-79, ГОСТ 9716.1-79, 

ГОСТ 9716.2 - 79, ГОСТ 9716.3–79; 
 тұзсыз қола-ГОСТ 20068.0-79, ГОСТ 20068.1–79, ГОСТ 20068.2–

79, ГОСТ 20068.3-79. 
Рентгеноспектральді анализ. Оптикалық спектрлермен салыстырғанда 

рентгендік сипаттамалық спектрлерде сызықтардың саны аз, бұл олардың 
шифрын шешуді жеңілдетеді.  

Бұл артықшылық зауыттық зертханаларда рентген анализін кеңінен 
қолдануға мүмкіндік береді. 

Үлгінің сипаттамалық рентген спектрін оны рентген түтігінің анодына 
қойып, 3-50 КэВ энергиясы бар электрондардың сəулесімен (эмиссиялық 
əдіс) немесе үлгіні түтіктің сыртына қойып, оны түтіктен шығатын қатты 
рентген сəулелерімен (флуоресцентті əдіс) сəулелендіру арқылы алуға 
болады. 

Флуоресцентті əдіс жақсырақ өйткені.: 
 жоғары сезімталдығы бар (0,0005 дейін %); 
 неғұрлым жедел жəне технологиялық (вакуумды ұстап тұру үшін 

түтікті жинап, сорып алудың қажеті жоқ); 
 сынама қыздыруға ұшырамайды. 

Өнеркəсіпте қолданылатын болаттар мен қорытпалардың химиялық 
құрамын бақылау үшін флуоресцентті рентген спектрометрлері (Спарк-1-2м, 
Lab-Х3000, ED 2000, MDX 1000) ЭЕМ-мен жабдықталған, бұл спектрлерді 
өңдеу процесін автоматтандыруға жəне жеделдікті арттыруға мүмкіндік 
береді (3.25-сурет). 

Металдың химиялық құрамын бақылау нəтижелері ілеспе құжаттамада 
ресімделеді жəне кіріс бақылау паспортында тіркеледі. 

Механикалық қасиеттерді бақылау 
Бақылаудың бұл түрі тта жəне ТИ талаптарына сəйкес ОЗЗ-да 

жүргізіледі. Кəсіпорынға келіп түсетін металл өнімдерінің механикалық 
қасиеттерін бақылаудың мазмұны мен көлемі металл маркасымен, жеткізу 
жай-күйімен жəне НТҚ-ға сəйкес тағайындалуымен анықталады. 

Əдетте, механикалық қасиеттер сынақтар кезінде бақыланады: бір осьті 
созылу, қаттылық, соққы тұтқырлығы. Сынақтарға арналған үлгілердің 
пішіні мен өлшемдері МЕМСТ талаптарына сəйкес болуы тиіс [36-41]. 
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1-жарық көзі (зерттелетін үлгілер қызмет ететін электродтар 
арасындағы электр доғасы); 2-конденсатор; 3-ойық; 4-айналмалы призма; 5-
объектив; 6 жəне 7 - спектрдегі жарықты ыдырататын призмалар; 8-окуляр 

 
Сурет 3.24-стилоскоптың оптикалық схемасы 

 
 

 

 
РТ-рентген түтігі; а-анализатор; Д-детектор 

 
3.25-сурет - флуоресцентті рентген спектрометрінің функционалдық 

схемасы 
 
Дөңгелек, шаршы жəне алтыбұрышты қималы металды созуға сынау 

үшін əрбір партиядан ұзындығы 60 мм прокаттың кез келген ұшынан 2 
сынама алынады. 

≤Серіппелерді дайындауға арналған бухталарға түсетін сымның 
созылуына сынау үшін əрбір партияның бір бухтасынан ұзындығы 600 мм 
сынама, ал диаметрі 0,9 мм сым үшін бухтаның соңынан кемінде 1 м 
қашықтықта ұзындығы 1500 мм бір сынама алынады. 

Табақ прокатының созылуына сынау үшін бір табақтан ұзындығы 250 
мм жəне ені 50 мм илектеу бағыты бойынша, ал алюминий жəне магний 
қорытпаларынан жасалған табақтардан илектеу бойына екі сынама алады. 
Таспалар мен жолақтар үшін əрбір партияның бір орамынан ұзындығы 400 
мм сынама орамның соңынан кемінде 1 м қашықтықта алынады. 

Соққы тұтқырлығын сынау үшін табақтардан, қалыңдығы 11 мм-ден 
кем емес жолақтардан, қабырғасының қалыңдығы 14 мм-ден кем емес 
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құбырлардан, диаметрі 16 мм-ден кем емес шыбықтардан созылуға сынау 
үшін сынаманың жанында кез келген ұшынан 10×10×55 мм өлшеміндегі 
үлгілерді дайындау үшін 11×11×60 мм өлшеміндегі 2 сынама алынады. 
Қалыңдығы 10 мм-ге дейінгі прокаттан өлшемі 5×10×55 мм үлгілерді жасау 
үшін 2 сынама алынады. Минустық температура кезінде соққы 
тұтқырлығына сынау үшін 3 сынама алынады. 

Сертификатқа сəйкес келмейтін нəтижелерді алған кезде сынақ 
үлгілердің екі еселенген мөлшерінде қайталанады. Егер қайталама сынақтар 
кезінде кем дегенде бір үлгіде теріс нəтижелер алынса, онда металдың бүкіл 
партиясы жарамсыз болады. Металдың механикалық қасиеттерінің 
нəтижелері сынақ кестелері қоса берілген кіріс бақылау паспортында 
көрсетіледі. 

 
№ 1 практикалық жұмыс 

Үздіксіз құйылған плиталардың ақауларын зерттеу 
 

Жұмыстың мақсаты-студенттерді үздіксіз плиталардың негізгі 
ақауларымен таныстыру. 

 
Жұмысты орындау тəртібі 

 
1. Құйылған плиталардың ақауларын зерттеу 
2. Мұғалімнен ақауы бар карточканы алыңыз. 
3. Ақауды сызыңыз жəне сипаттаңыз. 
4. Ақаулықтың себептерін көрсетіңіз. 
5. Ақаудың алдын алу жəне жою шараларын ұсыныңыз. 
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 

 

 
            Сурет 1                        Сурет 2                   Сурет 3 
 

 
Сурет 4                          Сурет 5                           Сурет 6 
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           Сурет 7                         Сурет 8                        Сурет 9 

 

 
10-Сурет                             11-Сурет                            12-Сурет 
 

 
                            13-Сурет                      14-Сурет 
 

 
                               15-Сурет                              16-Сурет 
 

 
                   17-Сурет                                    18-Сурет 
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1.44 сурет -Пьезоэлемент 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Үздіксіз плиталардың ақауларының түрлерін тізімдеңіз.  
2. Үздіксіз плиталардың ақауларын жоюдың негізгі себептері мен 

əдістері қандай [42].  
 
 

№ 2 тəжірибелік жұмыс 
Кезінде пайда болатын металл ақауларын зерттеу 

сорттық орнақтарда прокаттау 
 

Жұмыстың мақсаты-студенттерді сорттық диірмендерде илектеу 
кезінде пайда болатын негізгі ақаулармен таныстыру. 

 
Жұмысты орындау тəртібі 

 
1. Сорттық диірмендерде илектеу кезінде пайда болатын ақауларды 

зерттеу. 
2. Мұғалімнен ақауы бар карточканы алыңыз. 
3. Ақауды сызыңыз жəне сипаттаңыз. 
4. Ақаулықтың себептерін көрсетіңіз. 
5. Ақаудың алдын алу жəне жою шараларын ұсыныңыз. 
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 
 
 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент 
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            Сурет 4                 Сурет 5                  Сурет 6 
 

 
               Сурет 7                          Сурет 8                     Сурет 9 

 

 
              10-Сурет                          11-Сурет                12-Сурет 

 

 
                       13-Сурет 14-Сурет    

 
 

1. Сорттық диірмендерде пайда болатын ақаулардың түрлерін 
тізімдеңіз. 

2. Үздіксіз плиталардың ақауларын жоюдың негізгі себептері мен 
əдістері қандай [42]. 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. Жалға беруді басқару қызметінің құрылымын жəне оның негізгі 
функцияларын сипаттаңыз. 

2. Парақты жалға беру цехының басқару сызбасын сызыңыз. 
3. Жалға беру цехын жедел басқару не үшін қажет? 
4. Қара металлургия кəсіпорындарында қандай жедел жоспар-

кестелер жасалады жəне неге?  
5. Прокат цехының айлық жоспар-кестесін құру ережелерін атаңыз. 
6. Прокат цехының апталық жəне тəуліктік-ауысымдық жоспарлары 

қалай жасалады? 
7. Бұл конвейер? Прокат цехының диспетчерлік қызметінің негізгі 

функцияларын атаңыз. 
8. Прокат өндірісінің негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін атаңыз 
9. Прокат станының техникалық жəне іс жүзінде мүмкін болатын 

Сағаттық өнімділігі қалай анықталады? 
10. Прокат зауытының жылдық өнімділігі қалай анықталады? 
11. Металдың Шығыс коэффициенті жəне жарамды Шығыс 

дегеніміз не? Бұл көрсеткіштер қалай байланысты? 
12. Прокат цехтарындағы қосымша материалдар мен 

энергияны тұтыну қандай көрсеткіштермен сипатталады? 
13. Жалдау құны дегеніміз не? Атаңыз өзіндік құнның негізгі 

бөлігін құрайды. 
14. Негізгі бастапқы материалдардың құны прокат өнімдерінің 

өзіндік құнының қандай бөлігін алады? 
15. Қайта бөлу шығындарына қандай баптар кіреді? 
16. Прокат станының əрекет ету уақыты қалай анықталады? 
17. Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы дегеніміз не? 
18. Өндірістік бағдарламаның негізгі көрсеткіштерін тізімдеңіз. 
19. Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы қандай тəртіппен 

əзірленеді? 
20. Цехтың өндірістік қуаты мен қондырғының жұмыс уақыты 

қалай анықталады?  
21. Прокат цехының өндірістік бағдарламасы қалай 

жасалатынын түсіндіріңіз. 
22. Прокат өнімдерін сақтау мен жөнелтуді ұйымдастыру қалай 

жүргізіледі? 
23. Жылжымалы учаскедегі жұмысшылардың сандық құрамы 

мен саны қалай анықталады? 
24. Қауіпсіздік нұсқауларының түрлерін тізімдеңіз жəне 

сипаттаңыз. 
25. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша оқытуды 

кім ұйымдастырады жəне өткізеді? 
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26. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша нұсқама 
жүргізу кезінде толтырылатын құжаттардың түрлері мен мақсатын 
атаңыз. 

27. Орам шаруашылығын ұйымдастырудың принциптері 
қандай? 

28. Жұмыс орамдарының ұтымды паркі қалай анықталады? 
29. Орамдарды сақтау жəне тасымалдау қалай жүзеге 

асырылады? 
30. Вальцетокарлық шеберхананы ұйымдастырудың негізгі 

принциптерін атаңыз. 
31. Қордағы орамдардың болуын жəне пайдаланылуын есепке 

алу, сондай-ақ олардың қозғалысын бақылау үшін қандай құжаттама 
қолданылады? 

32. Прокат роликтері қандай қасиеттерге ие болуы керек? Олар 
қандай материалдардан жасалған? 

33. Прокат орамының тұрақтылығы қалай анықталады? 
34. Орамдарды қалпына келтіру əдістерін тізімдеңіз жəне 

сипаттаңыз. 
35. Прокат цехының көлік шаруашылығы қалай 

ұйымдастырылған? 
36. Прокат цехтарында қандай кран жабдығы қолданылады? 
37. Суық прокаттау цехының прокаттау бөлімінде қажетті кран 

саны қалай анықталатынын түсіндіріңіз. 
38. Прокат цехтарында қандай қосалқы жабдық қолданылады? 
39. Прокат цехы үшін қосалқы жабдықтардың қажетті санын 

не анықтайды? 
40. Қосалқы жабдықтың өткізу қабілеті қалай анықталады. 

Агрегаттардың бірінің мысалын түсіндіріңіз. 
41. Дөңгелек, шаршы, бұрыштық, жолақты Болаттың 

ақауларының сипаттамалық түрлерін сипаттаңыз. 
42. Құйылған дайындаманың ақауларының тəн түрлерін 

сипаттаңыз. 
43. Ыстықтай илектелген жолақтар мен парақтардағы 

ақаулардың тəн түрлерін сипаттаңыз. 
44. Суықтай илектелген жолақтар мен парақтардағы 

ақаулардың тəн түрлерін сипаттаңыз. 
45. Прокат өнімдерінің ақауларын анықтау əдістерін атаңыз. 
46. Металл өнімдерінің сапа көрсеткіштері нені бағалайды? 
47. Металл илегін бақылаудың визуалды əдісін сипаттаңыз. 
48. Прокат өнімдерінің сапасы қандай кезеңдерде бақыланады? 

Қандай сапа көрсеткіштері бақылауға алынады? 
49. Металл прокатының геометриялық өлшемдерін бақылау 

қалай жүргізіледі? 
50. Металл прокатының бетін бақылау қалай жүргізіледі? 
51. Металл прокатының химиялық құрамы қалай бақыланады? 
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52. Металл прокатының механикалық қасиеттерін бақылау 
қалай жүргізіледі? 

 
Қысқаша қорытынды 
 
Бұл бөлімде прокат өндірісін басқару, прокат өндірісін ұйымдастыру 

жəне прокат өніміне бақылау жүргізу мəселелері қаралды.  
Прокат цехын басқару қызметінің құрылымы жəне оның құрылымы, 

прокат бөлімшесін жедел басқару, прокат өндірісінің негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері, кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы, прокат 
өнімдерін сақтау мен жөнелтуді ұйымдастыру, персоналдың жұмыс уақытын 
ұйымдастыру жəне есепке алу, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы 
бойынша нұсқамаларды ұйымдастыру жəне өткізу сипатталған. 

Бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар: прокат цехының қосалқы 
бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыруды, металл прокатының ақауларын 
жəне ақаудың пайда болу себептерін анықтауды, прокат өнімінің сапасын 
бақылауды жүргізуді үйренеді. 

Бұл модульді игеру жəне практикалық дағдыларды үйрету үшін 
практикалық жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, қосымша 
көздер келтірілген. 
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9. ГОСТ 24297-87 кіріс бақылауы. 
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4-БӨЛІМ. ПРОКАТ ЦЕХТАРЫНДА ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Кіріспе 
 
Механикалық жабдықтың тиімділігі оның құрастыру, өндіру жəне 

орнату кезеңінде қалыптасқан қасиеттеріне ғана емес, сонымен қатар 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеу сапасына да байланысты. Бұл 
бөлімде прокат цехтарындағы негізгі жəне қосалқы жабдықтарды жөндеуді 
жоспарлау, ұйымдастыру жəне жүргізудің жəне прокат жабдығын 
пайдалануға, күтуге, қадағалауға жəне жөндеуге қатысты құжаттарды 
əзірлеудің негізгі ережелері баяндалған. 

Осы модульді өткеннен кейін студенттер: 
1. Жабдықты жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету түрлерін 

сипаттаңыз.  
2. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі туралы ақпаратты меңгеру 
3. Жөндеудің мерзімділігін, ұзақтығын жəне күрделілігін 

анықтаңыз, прокат цехының негізгі жəне қосалқы жабдықтарының жөндеу 
циклінің құрылымын жасаңыз. 

4. Күрделі жəне ағымдағы жөндеуді ұйымдастырудың жоспар-
кестесін құру жəне олардың сақталуын бақылау.  

5. Жөндеудің əдістері, стратегиялары жəне ұйымдастыру 
нысандары туралы ақпаратты меңгеру 

6. Күрделі жəне ағымдағы жөндеудің негізгі жұмыстарының 
сипаттамалық белгілері мен бақылау тізіміне назар аударыңыз. 

7. Прокаттау бөлімшесін күрделі жəне ағымдағы жөндеуді 
ұйымдастыру дағдысы болуы тиіс.  

8. Орындау сапасын бақылау, жөндеу жұмыстарын жүргізу.  
9. Жөндеу бойынша ескертулермен тікелей басшыға баяндама 

жасайды. 
10. Жабдықты жөндеуге беруді жəне жөндеуден кейін 

қабылдауды жүзеге асыру. 
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4.1-тақырып Жабдықты жөндеуді жоспарлау 
 
4.1.1  Жабдықтарды жөндеу жəне техникалық қызмет 

көрсету түрлері 
 
Машиналар мен жабдықтарды пайдалану барысында бөлшектер 

сыртқы жүктемелердің, ішкі технологиялық кернеулердің жəне коррозиялық 
əсердің əсерінен үнемі тозады жəне өзгереді. Бұл тозу бөлшектердің мөлшері 
мен пішінінің ауытқуымен, бөлшектердің беткі жəне ішкі қабаттарының 
механикалық жəне химиялық қасиеттерінің өзгеруімен сипатталады. Белгілі 
бір шекараларға жеткенде мұндай өзгерістердің жиынтығы бөліктің 
эксплуатациялық зақымдануы деп аталады. Ол осы торапты жөндеу немесе 
ауыстыру арқылы жойылады [43].  

Машинаны пайдалану процесінің ажырамас кезеңдері болып 
табылатын жəне пайдаланудың бүкіл кезеңі ішінде уақыт пен қаражаттың ең 
аз шығыны кезінде талап етілетін сенімділік деңгейін қамтамасыз етуі тиіс 
бірде-бір машина жөндеусіз жəне техникалық қызмет көрсетусіз (ТҚК) жасай 
алмайды. 

Жөндеу жүйесіне жəне жөндеу жұмыстарының жиілігі мен көлемін 
анықтайтын техникалық қызмет көрсету көбінесе пайдалану 
көрсеткіштеріне, сондай-ақ жабдықтың сенімділік көрсеткіштеріне 
байланысты [44]. 

Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру жəне қартаю процесін 
бəсеңдету үшін жағдай жасау үшін техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 
жүйесі (ТҚ жəне Ж) қолданылады. ТҚК жəне Р жүйесі деп осы жүйеге 
кіретін объектілерді (сапаны не пайдалану сипаттамаларын) қолдау жəне 
қалпына келтіру үшін қажетті өзара байланысты құралдардың, техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу құжаттамаларының жəне орындаушылардың 
жиынтығы түсініледі [45].  

Қазіргі уақытта металлургиялық зауыттарда ТҚК жəне Р жүйесі 
қолданылады, ол жабдықтарды алдын ала жоспарланған уақыт аралықтары 
(жөндеу аралық кезеңдер) арқылы оларды өзгерту мүмкін болатын 
шектермен профилактикалық тексеруге жəне жөндеуге мəжбүрлеп тоқтатуға 
негізделген. ТҚК жəне Р жүйесінің негізгі мазмұны мыналар болып 
табылады: а) жөндеу аралық кезеңде техникалық қызмет көрсету, оның 
ішінде ауысымішілік қызмет көрсету (күту жəне қадағалау) жəне жабдықты 
профилактикалық тексеру жүргізу; б) жабдықты жоспарлы жөндеуді 
орындау. 

ТҚК жəне Р жүйесі жабдықты күтіп ұстау жəне күту жөніндегі алдын 
алу іс-шараларының кешенін көздейді, олар үдемелі тозу жағдайында оның 
жұмыс істеу мүмкіндігін болдырмайды. Ол бөлшектер мен тораптарды 
алдын ала дайындауды, жөндеу жұмыстарын жоспарлауды жəне еңбек жəне 
материалдық ресурстарға қажеттілікті, жоспарлы жөндеулердің барлық 
түрлеріне еңбек шығындарының нормативтерін белгілеуді, жөндеу циклінің 
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құрылымын жəне жоспарлы жөндеулерде орындалатын үлгілік жұмыстар 
тізбесін көздейді [46]. 

ГОСТ 18322-2016 сəйкес жөндеу дегеніміз-өнімнің жарамдылығын 
немесе жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру жəне өнімнің ресурстарын 
немесе олардың құрамдас бөліктерін қалпына келтіру бойынша операциялар 
жиынтығы. 

Жөндеу жоспарлы жəне жоспарланбаған болып бөлінеді. Нормативтік-
техникалық құжаттаманың талаптарына сəйкес жүргізілетін жөндеу 
жоспарлы деп аталады. Алдын ала тағайындаусыз жүзеге асырылатын 
жөндеу жоспарланбаған деп аталады. 

ТҚК жəне Р кез-келген жүйесінің негізі-мезгіл-мезгіл жоспарланған 
жөндеу жұмыстары, олар тең, алдын-ала белгіленген уақыт аралығында 
жүзеге асырылады. 

Жоспарлы жөндеулер техникалық жай-күйі бойынша регламенттелген 
жəне жөндеулерге бөлінеді. 

Реттелетін жөндеу-бұл жөндеу басталған кездегі өнімнің техникалық 
жағдайына қарамастан, пайдалану құжаттамасында белгіленген 
кезеңділікпен жəне көлемде орындалатын жоспарлы жөндеу. 

Техникалық жай-күй бойынша жөндеу-бұл жоспарлы жөндеу, онда 
техникалық жай-күйді бақылау нормативтік-техникалық құжаттамада 
белгіленген кезеңділікпен жəне көлеммен орындалады, ал жөндеудің көлемі 
мен басталу сəті бұйымның техникалық жай-күйімен анықталады [47]. 

Жөндеу жұмыстары техникалық қызмет көрсету бойынша бірдей емес, 
сондықтан олар ағымдағы, орташа жəне күрделі болып бөлінеді. 

Ағымдағы жөндеу бұйымның жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету 
немесе қалпына келтіру үшін орындалады жəне жекелеген бөліктерін 
ауыстырудан жəне қалпына келтіруден тұрады [44]. 

Ағымдағы жөндеу-бұл жабдықтың жұмысын қалпына келтіруге 
бағытталған жөндеудің негізгі түрі. Жабдықтарды уақтылы жəне сапалы 
орындау кезінде жүйелі түрде жүргізілетін жоспарлы ағымдағы жөндеулер 
бүкіл жөндеу аралық кезең ішінде жабдықтың үздіксіз жоғары өнімді 
жұмысын қамтамасыз етеді жəне ұзақ уақыт қымбат жəне ұзақ мерзімді 
күрделі жөндеуге жүгінбеуге мүмкіндік береді. 

Жабдықты ағымдағы жөндеу тез тозатын бөлшектерді немесе 
тораптарды ішінара ауыстыру; жекелеген тораптарды тексеру; 
механизмдерді тазалау, жуу жəне ревизиялау; сыйымды (картерлі) майлау 
жүйелеріндегі майды ауыстыру; бекіткіштерді тексеру жəне істен шыққан 
бекіткіш бөлшектерді ауыстыру; отқа төзімді қалауды, гарнитураны, су 
салқындататын арматураны жəне металлургиялық жабдықтың басқа да 
элементтерін ауыстыру жөніндегі жұмыстарды орындаумен сипатталады. 

Жабдықтарды ағымдағы жөндеуге тоқтатқан кезде орындалатын 
жұмыстардың сипаты мен көлеміне жəне осындай тоқтатулардың 
ұзақтығына байланысты ағымдағы жөндеулер бірінші ағымдағы жөндеуге 
(Т1), екінші ағымдағы жөндеуге (Т2) жəне т. б. бөлінеді. Ағымдағы жөндеу 
құны пайдалану шығындарына жатады. 
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Шектеулі номенклатураның кез келген бөліктерін ауыстыра немесе 
қалпына келтіре отырып жəне құрамдас бөліктердің техникалық жай-күйін 
бақылай отырып, бұйымның ақаусыздығын қалпына келтіретін жəне 
ресурсын ішінара қалпына келтіретін орташа жөндеу нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген көлемде орындалады. 

Орташа жөндеу кезінде машина толығымен бөлшектелмейді, тек үлкен 
жүктеме алатын жəне жұмыс кезінде үлкен тозуға немесе бұзылуға бейім 
түйіндер ғана. 

Машиналар мен жабдықтардың əрбір түрі үшін орташа жөндеу кезінде 
міндетті түрде бөлшектеуге жататын тораптардың тізбесі белгіленуі тиіс. 
Бұдан басқа, жөндеуді талап ететін ақаулы ведомосқа жазылған тораптар мен 
механизмдер бөлшектеуге жатады. Орташа жөндеуден кейін машина 
техникалық талаптарға сəйкес тазалануы, майлануы, реттелуі жəне реттелуі 
керек. 

Күрделі жөндеу өнімнің қызмет ету мерзімін қалпына келтіреді жəне 
оның кез-келген бөлігін, соның ішінде негізгі бөліктерін ауыстыру немесе 
қалпына келтіру арқылы өнімнің ресурсын толығымен қалпына келтіреді. -
Күрделі жөндеу кезінде мемлекеттік стандарттарда немесе техникалық 
шарттарда көзделген жабдықтың (агрегаттың) геометриялық дəлдігін, 
қуатын, өнімділігін жəне басқа да пайдалану көрсеткіштерін қалпына 
келтіреді. Күрделі жөндеу кезінде жабдық мүмкіндігінше жаңартылады. 
Күрделі жөндеу, əдетте, жабдықты пайдаланудан шығарумен байланысты 
жəне алдын-ала жасалған жоспарға сəйкес жүзеге асырылады. 

Күрделі жөндеу кезінде барлық Тозған бөлшектерді ауыстыру, 
тетіктерді тексеру жəне реттеу арқылы машинаны толығымен бөлшектеңіз. 
Бұл іс-шаралар техникалық шарттарда көзделген өнімділікті, өнімнің 
сапасын жəне машина жұмысының сенімділігін толық қамтамасыз етуі тиіс. 

Тек бекітілген қонуы бар тораптар ғана бөлшектеуге жатпайды, оларды 
сыртқы тексеру түйісу орнындағы торап бөлшектері өз мөлшерін 
өзгертпегенін жəне тозудың басқа белгілері бойынша да ауыстыруды талап 
етпейтінін көрсетеді. 

Күрделі жөндеу көлеміне келесі негізгі жұмыстар кіреді: 
 барлық тозған құрастыру бірліктері мен бөлшектерін күрделі 

жөндеуге белгіленген мөлшерлерді сақтай отырып, жаңа немесе қалпына 
келтірілген бөлшектермен ауыстыру; əдетте, күрделі жөндеу кезінде 
алынған жəне қалпына келтірілген бөлшектерді жөндеудің басқа 
түрлерінде пайдалану үшін қосалқы бөлшектер қоймасына тапсыру керек, 
ал күрделі жөндеу кезінде жаңа бөлшектер орнатылады; 

 жағдайды тексеру жəне қажет болған жағдайларда орнақтарды 
немесе рамаларды тексеру; 

 барлық құрастыру бірліктерін жəне жалпы машинаны мұқият 
баптау жəне реттеу; 

 машиналарды жаңғырту (қажет болған жағдайда). 
Кəсіпорындарда Бөлшектердің тозуына бас инженер мақұлдауы керек: 

егер төзімділік шегінде тозу болса, бөлік ауыстырылмайды. 
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Тозу рұқсаттары механизмдердің кинематикалық байланысы 
бұзылмаған шектерде белгіленген, сондай-ақ осы рұқсаттардың шегінде 
прогрессивті тозудың болмайтынына кепілдік беріледі. 

Жөндеу арасындағы аралықта техникалық қызмет көрсету жүзеге 
асырылады, оның негізгі мақсаты жөндеу аралық кезеңдегі ақаулардың 
алдын алу болып табылады. 

МЕМСТ 18322-2016 сəйкес техникалық қызмет көрсету дегеніміз-
мақсаты, күту, сақтау жəне тасымалдау кезінде объектінің жұмыс 
қабілеттілігін немесе денсаулығын сақтау үшін технологиялық операциялар 
мен ұйымдастырушылық əрекеттер кешені. 

Техникалық қызмет көрсету жабдыққа ағымдағы күтім жасауды, 
пайдалану қағидаларының сақталуын бақылауды, жекелеген агрегаттар мен 
құрастыру бірліктерін тұрақты жуу мен майлауды, майларды ауыстыруды, 
ұсақ ақаулықтарды жоюды, бұйымдарды (өнімдерді) өңдеу сапасын 
тексеруді, профилактикалық сынақтарды жəне т. б. қамтиды. Бұл 
операциялар, əдетте, жобалық құжаттамамен реттеледі. Бұл жағдайда 
операция белгілі бір мамандықты орындаушы бір жұмыс орнында 
орындайтын жабдықтың құрамдас бөлігіне техникалық қызмет көрсетудің 
аяқталған бөлігін білдіреді. Техникалық жағдайды бақылау үздіксіз жəне 
мерзімді болуы мүмкін. ТҚК операциясының көлемі бұйымның (машинаның) 
техникалық жағдайына байланысты болуы мүмкін, немесе реттелуі мүмкін 
[44]. 

МЕМСТ 18322-2016 ТҚ-ның мынадай түрлерін белгілейді: пайдалану, 
сақтау кезінде, тасымалдау кезінде техникалық қызмет көрсету, маусымдық, 
мерзімдік, профилактикалық, түзетуші, регламенттелген (абонементтік) жəне 
т. б. 

 
4.1.2  Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі 

 
Технологиялық жабдықты жоспарлы жəне алдын-ала жөндеу жүйесі 

(PPR) жабдықты бақылау, күту жəне жөндеудің барлық түрлері бойынша 
ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралардың жиынтығы деп аталады, 
бұл жабдықтың жəне оған қызмет көрсететін көлік құралдарының, 
механикаландыру жəне автоматтандыру құралдарының үздіксіз жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету үшін алдын-ала жасалған жоспарға сəйкес жүзеге 
асырылады [44]. 

Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі жабдықты барынша жоғары 
өнімділікпен жəне бұйымдарды өңдеудің жоғары сапасымен жұмыс 
жағдайында ұстауға, жөндеу құнын төмендетуге жəне жөндеу кезінде 
жабдықтың тұрып қалуын азайтуға жəрдемдесуге тиіс. Оған техникалық 
қызмет көрсету, Жабдықтарды жөндеу, Жөндеу кезінде машиналарды 
жаңғырту, жөндеудің еңбек сыйымдылығының нормативтерін əзірлеу, 
жөндеу кезінде жабдықтың тоқтап қалуы, материалдар мен бөлшектердің 
шығындары, бөлшектер қорының нормалары жəне т.б. ППР жүйесі қалпына 
келтірілетін бөлшектер мен агрегаттарды жөндеудің Жоғары сапасы мен ұзақ 
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мерзімділігін қамтамасыз ететін заманауи жəне жаңа технологияны əзірлеуді, 
кəсіпорындарды қосалқы бөлшектермен жəне агрегаттармен жабдықтауды, 
оларды сақтау мен есепке алуды, техникалық құжаттаманы əзірлеуді, 
Жабдықты жөндеуге техникалық шарттарды, оны жөндеуден 

Технологиялық жабдықтың жай-күйі, оны жөндеуді ұйымдастыру жəне 
пайдалану еңбек өнімділігіне, өнімнің өзіндік құны мен сапасына, демек, 
кəсіпорындардың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің 
деңгейіне əсер етеді. Жабдықтың ақаулығы-өндірістің ырғақты жүрісінің 
бұзылуының маңызды себептерінің бірі [44]. 

Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мəні-белгілі бір сағат ішінде 
жұмыс істеген жабдық техникалық тексерулерге жəне əр түрлі жоспарлы 
жөндеуге ұшырайды.  

PPR жүйесі жабдықтың тозуын болдырмайды. оның авариялық істен 
шығу мүмкіндігін жояды, жөндеу жұмыстарын алдын ала дайындауға жəне 
оларды қысқа мерзімде орындауға, Жабдықты тиімді пайдалану, оның 
жұмыс уақытын ұлғайту, құнын қысқарту жəне жөндеу жұмыстарының 
сапасын жақсарту үшін қажетті жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. 

Жабдықтың ЖЖЖ жүйесіне техникалық қызмет көрсету мен 
жөндеудің келесі түрлері кіреді: 

 ағымдағы жəне мерзімді техникалық қызмет көрсету, техникалық 
тексеру; 

 ағымдағы жөндеу: 
 орташа жөндеу; 
 күрделі жөндеу [44, 48]. 

ЖАЖ іске асыру процесінде əрбір жөндеудің мазмұны мен көлемі 
агрегаттардың анықталған жай-күйін ескере отырып белгіленеді. 

Əрбір нақты өндіріс үшін PPR жүйесі бас механиктің қызметі бір 
жылға жасаған кесте түрінде жүзеге асырылады. Негізгі машиналар мен 
жабдықтардың əрбір бірлігіне кестеде жөндеу түрлері (т - ағымдағы, к - 
күрделі) жəне оларды айлар бойынша жүргізу мерзімдері көрсетіледі. Сондай 
- ақ жөндеудің əрбір түрі бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған 
уақыт нормативтері көзделеді (Т1 - бірінші ағымдағы жөндеу; Т2-екінші 
ағымдағы жөндеу) жəне орындаушы (жөндеу бригадасы) көрсетіледі. 

Жылдық кесте негізінде жөндеу күндерін нақтылай отырып, жоспарлы 
жөндеудің айлық кестесі жасалады. Бұл кестеде жөндеу мен 
орындаушылардың əр түрі үшін Күрделілік көрсетілген. 

Жоспарлаудың бастапқы деректері: Жабдықтың əр бірлігін жөндеудің 
жиілігі мен көлемі. Жөндеуді жоспарлау кезінде олар жоспарланған 
жөндеулер мен белгіленген уақыт аралығында белгілі бір ретпен жүргізілетін 
тексерулердің кезектесуін білдіретін жөндеу циклінің құрылымы мен 
ұзақтығынан шығады. 

Жөндеу циклі – бұл екі жоспарлы жөндеу арасындағы жабдықтың 
жұмыс уақыты, ал жаңа жабдық үшін-басынан бастап алғашқы күрделі 
жөндеуге дейін. 

Кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс істеу 
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уақыты жөндеу аралық кезең болып табылады. 
Аралық тексеру кезеңі-екі кезекті жоспарлы тексеру арасындағы 

немесе кезекті жоспарлы жөндеу мен тексеру арасындағы жабдықтың жұмыс 
істеу уақыты [44].  

 
4.1.3 Жөндеу мерзімділігі, ұзақтығы жəне еңбек сыйымдылығы 
 
Жабдықты жөндеуді жоспарлау жəне орындау үшін қажетті негізгі 

жөндеу стандарттарының қатарына жөндеу мерзімділігі, ұзақтығы жəне 
күрделілігі жатады. 

Прокат өндірісінің жоспарлы жөндеулерінің кезеңділігінің, 
ұзақтығының жəне еңбек сыйымдылығының нормативтері, сондай-ақ прокат 
жабдығының жөндеу циклінің құрылымы 1-қосымшада берілген [49]. 

Жөндеу кезеңділігі-бұл қызмет көрсетудің (жөндеудің) осы түрінің 
аяқталуы мен одан əрі осындай жөндеудің басталуы немесе үлкен (аз) 
күрделіліктің басқа да профилактикалық əсері арасындағы сағаттардағы 
жабдықтың жұмыс істеу аралығы. 

Жабдықтардың ағымдағы жəне күрделі жөндеулерге тоқтау 
мерзімділігі бөлшектердің қызмет ету мерзімімен жəне агрегаттың тораптары 
мен механизмдерінің техникалық жай — күйімен, ал тоқтату ұзақтығы-көп 
еңбекті қажет ететін (осы жөндеуге жоспарланған) жұмысты орындау үшін 
қажетті уақытпен анықталады. 

Жөндеу мерзімділігі үздіксіз кесте кезінде жабдықтың үш ауысымдық 
жұмысына байланысты белгіленеді. 

Тəулігіне бір немесе екі 8 сағаттық ауысыммен жұмыс істейтін жабдық 
үшін ағымдағы жəне күрделі жөндеулердің кезеңділік нормативтерін 
тиісінше 2,8 жəне 1,4 тең коэффициентпен қолданған жөн. 

Жұмыс жағдайына байланысты жəне жабдықтың техникалық жай-
күйін ескере отырып, жөндеудің нормативтік мерзімділігінен ауытқуға жол 
беріледі: 

± 20 % - ағымдағы жөндеу үшін; 
± 15 % - күрделі жөндеу үшін. 

Жоғарыда көрсетілгеннен артық ауытқуларға немесе жөндеудің бір 
түрін басқасымен ауыстыруға кəсіпорынның механоқызметі басшысының 
шешімі бойынша ғана жол беріледі [48]. 

Жөндеу ұзақтығы-бұл жоспарлы жөндеу жүргізу үшін жабдықты 
пайдаланудан шығарған сəттен бастап оны қалыпты режимде пайдалануға 
енгізген сəтке дейінгі уақыттың регламенттелген аралығы (сағатпен). 

Жабдықтың жөндеуде тұрып қалу ұзақтығы Жабдықты жөндеуге 
дайындау, жөндеу жүргізу, жабдықты іске қосу жəне сынамалау уақытын 
қамтиды. 

Жөндеу ұзақтығы жөндеуге бір мезгілде тартылған жабдық 
бірліктерін жөндеушілердің ең жоғары ықтимал санына сүйене отырып 
есептеледі. 
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Жабдықты жөндеуді бастау өндірістік процесті тоқтату немесе 
кəсіпорынның механикалық қызметі басшылығының рұқсаты бойынша 
жабдықты резервтен жөндеуге шығару уақыты болып саналады. 

Қалыпты пайдалану (немесе оны резервке шығару) үшін жабдықты 
жүктемеге қосу жөндеудің аяқталуы болып саналады. 

Егер сынақ барысында жөнделген жабдық қалыпты жұмыс істесе, 
жүктемемен сынау жөндеу ұзақтығына кірмейді. 

Жабдықты жаңғырту кезінде күрделі жөндеуді орындау ұзақтығы 
жаңғырту бойынша жұмыс көлемін орындау үшін қажетті уақытқа 
ұлғайтылады. 

Жөндеудің нақты ұзақтығы нормативтерде көзделгеннен аз 
кəсіпорындарда жөндеу жұмыстары қол жеткізілген көрсеткіштер бойынша 
жоспарлануы тиіс. Бұл ретте жөндеу сапасының төмендеуіне немесе жөндеу 
жұмыстарын толық көлемде орындауға жол берілмеуі тиіс. 

Жабдықты жөндеудің нормативтік ұзақтығы (1-қосымша) тəулік бойы 
үздіксіз (үш ауысымды) жөндеу жұмыстарын жүргізуді негізге ала отырып 
белгіленген. Əрбір тəулік ішінде бір немесе екі ауысымда жөндеу 
жұмыстарын орындау кезінде жөндеудегі жабдықтың тұрып қалу 
ұзақтығының көрсеткіштері түзетілуі, яғни тиісінше 2,8 немесе 1,4 есе 
ұлғайтылуы тиіс. 

Ағымдағы Т1,Т2 (бірқатар жағдайларда Т3 жəне Т4) жəне күрделі 
жөндеулер кезеңділігінің белгіленген нормативтерімен жөндеу циклінің 
құрылымы (1-қосымшаның 6-бағаны) жəне жабдықтың екі аралас күрделі 
жөндеулері арасындағы кезеңде жүзеге асырылатын əр түрлі ағымдағы 
жөндеулердің саны толық айқындалады. 

Мысалы, bluming 1150 жөндеу циклінің құрылымы сызбалық түрде 
суретте көрсетілген. 4.1 [49]. 

Бұл жағдайда жөндеу циклі 18 айға тең, ал жөндеу аралық кезең — 1 ай 
(30 күн). Жөндеу циклінде тоғыз ағымдағы Т1 жөндеу сегіз ағымдағы Т2 
жөндеу жəне бір күрделі жөндеу. 

Жөндеудің күрделілігі-бұл адам сағаттарында көрсетілген жөндеудің 
бір түрін жүргізуге жұмсалған еңбек. 

 
Т1 - бірінші ағымдағы жөндеу; Т2-екінші ағымдағы жөндеу; к-күрделі 

жөндеу 
Сурет 4.1 bluming жөндеу циклінің құрылымы 1150 
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Еңбек сыйымдылығының нормативтік мəндері жөндеу жүргізудің 
мынадай ұйымдастырушылық-техникалық шарттарына сүйене отырып 
қабылданды: 

 Жабдықты жөндеуге тоқтатудың алдындағы кезеңде дайындық 
жұмыстарының барынша мүмкін болатын көлемі жүргізіледі; 

 ағымдағы жəне күрделі жөндеу кезінде ақаулы агрегаттарды, 
тораптарды жəне тозған бөлшектерді оларды тікелей жабдықта қалпына 
келтірудің орнына жарамды агрегаттарға ауыстыру кеңінен қолданылады; 

 жүк көтергіш жəне тасымалдау құралдары, мамандандырылған 
құралдар жəне ауыр жəне көп еңбекті қажет ететін жұмыстарды 
механикаландырудың басқа құралдары барынша пайдаланылады. 

Нормативтік еңбек сыйымдылығы слесарьлардың, станокшылардың, 
монтаждаушылардың, электргазбен дəнекерлеушілердің, газ кескіштер мен 
басқа мамандықтағы жөндеушілердің, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге тартылатын басқа да жөндеу персоналының еңбегін ескереді [49]. 

Еңбек сыйымдылығы нормативтерінің негізіне жөндеу күрделілігінің 
бірліктерінде көрсетілген жəне «жөндеу күрделілігінің санаты» (ІҚМ) деп 
аталатын Жабдықты, Жабдықты анықтайтын Жабдықты жөндеуге еңбек 
шығындарының оның конструктивтік жəне жөндеу ерекшеліктеріне 
пропорционалды тəуелділігі алынған. Жөндеу күрделілігінің бірлігі ретінде 
күрделі жөндеудің күрделілігі 25 адамды құрайтын шартты механизмді 
(эталонды) жөндеудің күрделілігі қабылданды. Бұл эталонға жөндеу 
күрделілігінің бірінші санаты (1 ІҚМ) берілген. 

Крсі механикалық жабдығының кез келген түрінің жөндеу 
күрделілігінің санаты оны күрделі жөндеудің жəне эталондық механизмді 
күрделі жөндеудің еңбек сыйымдылығын салыстыру жолымен айқындалады: 

 
Крсі= Ткр/ Чкр (4.1) 

 
мұнда Крсі-жөндеу күрделілігінің бірлігімен (өлшемсіз шама) 

көрсетілген қаралатын жабдық түрінің жөндеу күрделілігінің санаты); 
Ткр-қарастырылып отырған жабдық түрін күрделі жөндеудің 

күрделілігі, адам-сағ; 
Чкр-жөндеу күрделілігінің санаты бір бірлікке тең ЭТАЛОН-

механизмді күрделі жөндеудің Нормативтік еңбек сыйымдылығы, адам-сағ. 
Мысалы, егер кез-келген механизмді күрделі жөндеудің күрделілігі 200 

адамға тең болса, онда оның жөндеу күрделілігінің санаты болады: 
 

200: 25 = 8 КТС 
 
Агрегатты (машинаны, механизмді) күрделі жөндеудің еңбек 

сыйымдылығы деп қосалқы бөлшектерді дайындау жəне қалпына келтіру 
жөніндегі, реконструкциялау жəне жаңғырту жөніндегі жұмыстарды есепке 
алмағанда, жөнделетін объектінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруді 
қамтамасыз ететін слесарлық-құрастыру жəне механикалық монтаждау 
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жұмыстарының қалыпты көлемін орындау үшін қажетті еңбек 
шығындарының мөлшері түсініледі 

1-қосымшада жабдықтың əрбір түрі үшін прокат жабдығына жоспарлы 
жөндеу жүргізуге арналған еңбек шығындарының нормативтік шамасын 
сипаттайтын мынадай деректер келтірілген [49]: 

 жөндеу күрделілігінің санаты, ІҚМ; 
 ағымдағы Т1, Т2 жəне Т3 бір жөндеудің Нормативтік еңбек 

сыйымдылығының ірілендірілген мəні (егер ол жөндеу циклінің 
құрылымында көзделсе), сондай-ақ күрделі; 

 пайдаланудың бір жылындағы жөндеу циклінің 
құрылымында көзделген барлық ағымдағы жөндеулерді орындауға 
арналған жалпы еңбек шығындары; 

 пайдаланудың бір жылындағы осы түрдегі барлық 
жоспарлы жөндеулерге (күрделі жөндеуді қоса алғанда) арналған 
жиынтық еңбек шығындары (осы жыл ішінде қарастырылып отырған 
жабдық түрі ағымдағы, күрделі жөндеуден басқа жағдайларда). 
Жөндеудің нормативтік еңбек сыйымдылығының мəні қоршаған 

ортаның температурасы плюс 5° - тан плюс 40°С-қа дейінгі шектерде жабық 
үй-жайларда жөндеу жұмыстарын орындау шартымен 10 жылға дейін 
пайдаланудағы жабдық үшін көзделген. 

Көрсетілген жағдайлардан басқа жағдайларда жөндеу жұмыстарын 
орындау кезінде еңбек сыйымдылығының нормативтерін төменде келтірілген 
түзету коэффициенттерімен қолдану керек [49]: 

Жабдықты жөндеу қоршаған ортаның температурасы, °С кезінде 
жүргізіледі: 

0-ден 10-ға дейін жəне +40-тан жоғары     1,20 
-10-дан -20-ға дейін       1,40 
төменде - 20        1,50 
Пайдаланудағы жабдық, жыл 
11-15         1,10 
16-20         1,15 
21-40         1,20 
1500-ден жоғары        1,3 
 
4.1.4 Жөндеу құжаттамасы 
 
Металлургия кəсіпорындарында жабдықтарды жөндеуді орындау үшін 

жоспарлы-алдын алу жөндеулерінің (ЖАЖ) жылдық (перспективалық) жəне 
айлық (жедел) кестелері жасалады. Жөндеудің жылдық жоспар-кестесі 
жабдықты жөндеу жүзеге асырылатын негізгі құжат болып табылады жəне 
оның негізінде жөндеу персоналына, материалдарға, қосалқы бөлшектерге, 
сатып алынған компоненттерге қажеттілік анықталады (сурет. 4.2)[48]. Оған 
күрделі жөндеуге жататын жабдықтың əрбір бірлігі қосылады. 
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4.2-сурет-жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 

жылдық жоспар-кестесінің нысаны 
 
Жылдық кестелерді бас механиктің бөлімі (басқармасы, қызметі) — 

барлық өндірістік цехтар бойынша ОГМ (МГМ, СММ), жөндеу жүргізуге 
арналған цехтардың өтінімдері, сондай-ақ жөндеу кезеңділігі мен ұзақтығы 
туралы нормативтік деректер жасайды. 

Жылдық кестенің жобасын жасау кезінде өткен кезеңде оны пайдалану 
процесінде жинақталған жəне тиісті құжаттамада (агрегаттық журналдарда, 
ауысымдарды қабылдау жəне тапсыру журналдарында, техникалық 
паспорттарда, жоспарланған жылы күрделі жөндеуге жататын объектілерді 
техникалық тексерудің бекітілген актілерінде жəне т.б.) тіркелген 
жабдықтың негізгі элементтерінің қызмет ету мерзімдері туралы деректер 
ескеріледі; жабдық жұмысының соңғы кезеңінің өндірістік көрсеткіштері 
жəне басқа кəсіпорындардағы ұқсас жабдықтың жұмысы туралы деректер. 

Өтт айлық кестелерін цехтар МӨЖ-мен бірлесіп жөндеуге тоқтау күнін 
жəне олардың ұзақтығын нақтылай отырып, өтт жылдық кестесі негізінде 
жасайды. Айлық кесте жедел болып табылады жəне қажет болған жағдайда 
оған жылдық кестеде көзделмеген жөндеулер енгізілуі мүмкін (сурет. 4.3) 
[48]. 

Бұл бөлімде жөндеу құжаттамасының типтік түрлері келтірілген. 
Кəсіпорынның жөндеу қызметтерінде қалыптасқан ерекшелікке немесе 
жоспарлы-алдын алу жəне күрделі жөндеу туралы қабылданған кəсіпорын 
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стандартына байланысты жөндеу құжаттамасының нысандары 
қалыптыдан өзгеше болуы мүмкін. 

 
4.3-сурет-жабдықтарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 

айлық жоспар-кестесінің нысаны 
 
Күрделі жəне ірі ағымдағы жөндеулерді орындау үшін металлургия 

кəсіпорындары жыл сайын МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ЖӨНДЕУ 
ұйымдарымен келісім-шарттар жасайды, бұл ЖАЖ-ның жылдық кестесіне 
сəйкес агрегаттар мен жабдықтарды жөндеуге жəне оны сапалы орындауға 
уақытында тоқтатуға кепілдік беретін заңды құжаттар болып табылады. 
Күрделі жөндеулер материалдарды, конструкциялар мен жабдықтарды 
дайындау, ірілендіріп жинау мен басқа да дайындық жұмыстарын орындау 
мерзімдері, жұмыстарды механикаландыру құралдары, Еңбекті қорғау жəне 
қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар, жөндеу жұмыстарын орындау 
жөніндегі негізгі технологиялық шешімдер айқындалатын жөндеу ұйымы 
алдын ала əзірлеген жұмыстарды (ЖҰЖ) ұйымдастыру жобасы бойынша 
орындалады. 

Күрделі жөндеуге дайындалатын объектілерге өндірістік цехтардың 
механикалық қызметтерінің инженерлік-техникалық қызметкерлері, 
негізінен учаске механиктері жөндеу басталғанға дейін 6 айдан кешіктірмей 
ақаулар ведомосын жасайды (сурет. 4.4) [48]. 
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4.4 – сурет-ақаулар ведомосының нысаны 
4.5  

Ақаулар тізімдемесі олар бойынша орындалатын жөндеу жұмыстарын 
көрсете отырып, объектінің тораптары мен негізгі конструктивтік 
элементтерінің тізбесін қамтиды. Онда сондай-ақ ауыстыруға жататын 
машиналар, тораптар, конструкциялар мен бөлшектер, сызбалар мен 
позициялардың нөмірлері жəне жөндеуге қажетті материалдар мен қосалқы 
бөлшектер көрсетіледі. 

Ақаулар тізімі негізінде өндірістік цех қызмет көрсетуге өтінімдер мен 
күрделі жөндеу үшін қажетті материалдарды жасайды. 

Күрделі жөндеуге арналған техникалық құжаттаманы (ақаулар 
ведомосы, техникалық жоба, жұмыс сызбалары жəне т.б.) жөндеу ұйымының 
кəсіпорны 2-6 ай бұрын береді. жөнделетін агрегаттардың түріне байланысты 
жөндеу басталғанға дейін. 

Алынған техникалық құжаттама негізінде жөндеу ұйымдары Тапсырыс 
беруші мен жөндеу ұйымының бас инженерлері бекітетін егжей-тегжейлі 
ЖҰЖ жəне жөндеу кестесін əзірлейді. 

Ірі жөндеу жұмыстары үшін жөндеу ұйымдары желілік кестелерді 
жасайды. 

Ағымдағы жөндеулерді орындау үшін жөндеу парағы, жедел (желілік 
немесе желілік) кесте, ЖҰЖ жəне типтік смета жасалады (сурет. 4.5). 
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4.5-сурет - жөндеу ведомосының нысаны 

 
Жөндеу ведомостарын цех механоқызметінің инженерлік-техникалық 

персоналы (негізінен учаске механиктері) құрайды. Жөндеу ведомосында 
олар бойынша орындалатын жөндеу жұмыстары тетіктерінің жəне 
ауыстырылатын бөлшектердің (тораптардың) тізбесі келтіріледі жəне 
дайындауға немесе қалпына келтіруге, жөндеуге жататын тораптар мен 
бөлшектердің саны, жөндеу жұмыстарының көлемі мен қажетті жұмыс күші 
көрсетіледі. 

Жөндеу ведомостары жөндеу бөлімшелеріне жөндеу басталғанға дейін 
6 күннен кешіктірілмей беріледі [46]. 

Жабдықты күрделі жөндеуге тапсыру жəне жөндеуден қабылдау 
кезінде тиісті актілер жасалады (4.5, 4.6-сурет) [48]. 

Жабдықты жоспарлы жөндеуді орындауға рұқсат наряд-рұқсатпен 
орындалады . 

МЕМСТ 2.602-2013 жөндеу құжаттарын əзірлеу сатыларын, түрлерін, 
жиынтықтылығын жəне орындау ережелерін белгілейді [46]. 

Жөндеу құжаттарына мəтіндік жəне графикалық жұмыс құжаттары 
кіреді, олар жеке-жеке немесе жиынтықта жөндеу өндірісін дайындауға, 
өнімді жөндеуге жəне жөндеуден кейін бақылауға мүмкіндік береді. 

Құжаттар 4.1-кестеде көрсетілген түрлерге бөлінеді. 
 
 
                                    № ___        ________________ күрделі жөндеуге тапсыру актісі 
 
«______» _________ 200 __ ж.  

 
 /Кəсіпорын, ұйым (тапсырыс беруші) атауы, лауазымы жəне тегі/ 

_______________________________________________ бір тараптан жəне /өкілі жөндеу 
кəсіпорны, бөлімше (орындаушы) атауы, лауазымы жəне тегі/  
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_______________________________________________________екінші тараптан, күрделі 
жөндеуге тапсыру жүзеге асырылғаны жөнінде /Құрылғы атауы, инвентарлық номері 
(сызба бойынша номері)/___________________________________________ Паспорт № 
/паспорт бар болса/ _________________________________________________  формуляр 
№ /формуляр бола 
болса/________________________________________________/Пайдалану басынан немесе 
соңғы күрделі жөндеуден кейінгі құрылғының 
жұмысы/___________________________________________, аталған құрылғының техника 
қауіпсіздігі бойынша техникалық жағдайы жəне жинақтылығы /нормативті-техникалық 
құжаттама немесе нұсқаулықтың атауы жəне номері/ сəйкес келеді 
_____________________________________________________________________________
_______________ 

Жөндеу кəсіпорны (бөлімше) құрылғының /кепілді жұмыс уақыты немесе кепілдік 
мерзімі/ бойы ақаусыз жұмысына кепілдік береді 
____________________________________________________________________ 

Қорытынды: /құрылғы атауы жəне жинақтылық құрамы/ 
_______________________________ 

Күрделі жөндеуше  /қабылдау күні/ қабылданды 
_________________________________________________. 

Қабылданған жоқ___________________________________________________ 
 

4.5-сурет-күрделі жөндеуге тапсыру актісінің нысаны 
 

 
 
№ __ _____________________күрделі жөндеуден тапсыру актісі 
 
/Кəсіпорын, ұйым (тапсырыс беруші) атауы, лауазымы жəне 

тегі/______________________________________________________бір 
тараптан жəне өкілі /Жөндеу кəсіпорны, бөлімше (орындаушы) атауы, 
лауазымы жəне тегі/________________________________________________ 

екінші тараптан, күрделі жөндеуден тапсыру жүзеге асырылғаны 
жөнінде 

/Құрылғы атауы, инвентарлық номері (сызба бойынша 
номері)/_____________________________________ 

Паспорт № /паспорт бар болса/ ______________________________  
формуляр № /формуляр бола болса/_________________________________. 

Аталған құрылғының техникалық жағдайы жəне жинақтылығы 
/нормативті-техникалық құжаттама немесе нұсқаулықтың атауы жəне номері/ 
сəйкес келеді _________________________________________________ 

Жөндеу кəсіпорны (бөлімше) құрылғының /кепілді жұмыс уақыты 
немесе кепілдік мерзімі/ бойы ақаусыз жұмысына кепілдік 
береді______________________________________________ 

Қорытынды: /құрылғы атауы/________________________________ 
Жөндеу аяқталғаннан кейін сынақтан өтіп, пайдалануға жарамды 

болып танылды жəн күрделі жөндеуден «.....» ................... жылы шығарылды. 
Қабылдаған тапсырыс беруші өкілі _______________________ 

4.6-сурет-күрделі жөндеуден беруге актінің нысаны 
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Кесте 4.1- ж ө н д е у  қ ұ ж а т т а р ы н ы ң  т ү р л е р і  
 

Құжат түрі Анықтамасы 

1 2 
Жөндеу 
жөніндегі 
Нұсқаулық 

Жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, 
бұйымды жөндеуден кейін күрделі (орташа) жөндеуді 
орындау, бақылау, реттеу, сынау, консервациялау, 
тасымалдау жəне сақтау, бұйымды объектіде монтаждау 
жəне сынақтан өткізу қағидалары мен тəртібін, 
жөндеуден кейін бұйым қанағаттандыруы тиіс 
көрсеткіштер мен нормалардың мəнін қамтитын құжат 
 

Жалпы жөндеу 
нұсқаулығы 

Бір үлгідегі бұйымдардың белгілі бір тобын жөндеуді 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқауларды, жөндеуді 
дайындау жəне жүргізу қағидалары мен тəртібін, 
жөндеуден кейін бұйымдар қанағаттандыруы тиіс 
көрсеткіштердің мəндері мен нормаларын, жөндеуден 
кейін бұйымдарды сынау, консервациялау, тасымалдау 
жəне сақтау қағидалары мен тəртібін қамтитын құжат 

Жөндеуге 
арналған 
техникалық 
шарттар 

Техникалық талаптарды, бұйымның ақауына қойылатын 
талаптарды, осы бұйым жөндеуден кейін 
қанағаттандыруы тиіс көрсеткіштердің мəндері мен 
нормаларын, бұйымды жөндеуден кейін қабылдауға, 
бақылау сынақтарына, жинақтауға, буып-түюге, 
тасымалдауға жəне сақтауға қойылатын талаптарды, 
кепілдік міндеттемелерді қамтитын құжат 

Жөндеуге 
арналған жалпы 
техникалық 
шарттар 

Бір үлгідегі бұйымдардың белгілі бір тобын жөндеуге 
қойылатын жалпы техникалық талаптарды, ақауға 
қойылатын талаптарды, жөндеуден кейін бұйымдар 
қанағаттандыруы тиіс көрсеткіштердің мəндері мен 
нормаларын қамтитын құжат 

Жөндеу 
сызбалары 

Жөндеу өндірісін дайындау, жөндеуден кейін бұйымды 
жөндеу жəне бақылау үшін деректері бар сызбалар 
(модельдер), ерекшеліктер, схемалар. Бұл құжаттарда, 
əдетте, тек өнімнің суреттері, өлшемдері, өлшемдердің 
шекті ауытқулары, өнімнің құрамдас бөліктері, 
схеманың бөліктері мен элементтері жəне жөндеу 
кезінде жəне одан кейін өнімді жөндеу жəне бақылау 
үшін қажет қосымша мəліметтер болады 
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4.1 кестенің жалғасы 
Жөндеуге 
арналған 
қосалқы 
бөлшектер 
шығысының 
нормалары 

Бұйымның қосалқы бөлшектерінің номенклатурасын 
жəне олардың бұйымдардың нормаланатын санын 
жөндеу өндірісін дайындау, бұйымды жөндеу жəне 
жөндеуді орындау кезінде жəне одан кейін оны бақылау 
үшін қажетті санын қамтитын құжат 

Жөндеуге 
арналған 
материалдар 
шығысының 
нормалары 

Материалдардың номенклатурасы мен олардың саны, 
бұйымдардың нормаланған санын жөндеу өндірісін 
дайындау, бұйымды жөндеу жəне жөндеу кезінде жəне 
одан кейін оны бақылау үшін қажетті құжат 

Жөндеуге 
арналған 
қосалқы 
бөлшектердің, 
құрал-
саймандар мен 
керек-
жарақтардың 
ведомосы 

Жөндеуді қамтамасыз ету үшін қажетті қосалқы 
бөлшектердің, құрал-саймандардың, керек-жарақтар мен 
материалдардың номенклатурасын, мақсатын, санын 
жəне қалау орнын қамтитын құжат 

Жөндеуді 
жарақтандыру 
құралдарына 
техникалық 
құжаттама 

Жөндеуді жөндеу-Технологиялық жəне имитациялық-
стендтік жарақтандыруды дайындауға, сынауға жəне 
қабылдауға арналған ақпаратты қамтитын құжаттама. 
Құжаттама құрамына мыналар кіреді: 

 дайындауға, сынауға жəне қабылдауға 
арналған конструкторлық жұмыс құжаттамасы (қажет 
болған жағдайда); 
 ТШ (қажет болған жағдайда): 
 пайдалану құжаттары 

Жөндеуге 
арналған 
құжаттар 
тізімдемесі 

Бұйымға жөндеу жүргізу, оны жөндеу кезінде жəне одан 
кейін бақылау үшін қажетті конструкторлық құжаттар 
жиынтығын белгілейтін құжат 

   
Жөндеу сызбалары бөлшектер мен құрастыру қондырғыларын жөндеу 

кезінде, жөнделген өнімді жинау жəне бақылау кезінде, Жөндеу өлшемдері 
бар қосымша бөлшектер мен бөлшектерді жасау кезінде құжаттаманың 
негізгі түрі болып табылады.  

Жөндеу сызбаларының жиынтығына мыналар кіреді: 
 егер жөндеуден кейін жабдықтың жалпы өлшемдері немесе оны 

орнату шарттары Жобалық жұмыс құжаттамасының жиынтығына кіретін 
жағдайлармен салыстырғанда өзгерсе, жалпы жəне монтаждық сызбалар; 

 кинематикалық, электрлік жəне гидравликалық схемалар, егер 
жөндеу кезінде осы схемаларда өзгерістер болса немесе жасалса; 
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 ерекшеліктер, спецификациялар тізімі, анықтамалық құжаттар 
тізімі, арнайы құрал жасауға арналған сызбалар, кинематикалық 
тізбектерді есептеу, жөнделген бөлшектердің беріктігін есептеу жəне 
жөндеу нұсқаулары жəне т. б.  

Жөндеу сызбаларын орындау кезінде олар белгілі бір ережелерді 
ұстанады. МЕМСТ 2.604-2000 жөндеу сызбаларын, сызбаларды, 
спецификацияларды, тізімдемелер мен нұсқаулықтарды орындаудың жалпы 
ережелерін белгілейді [51]. 

 
4.2-Тақырып Жөндеуді ұйымдастыру 

 
4.2.1 Жөндеу жүргізудің стратегиялары, ұйымдастыру 

нысандары жəне əдістері 
 
Жабдықты жөндеу келесі жөндеу стратегияларын қолдану арқылы 

жүзеге асырылуы мүмкін: 
 регламенттелген; 
 Аралас 
 техникалық жағдайы бойынша; 
 қажеттілік бойынша. 

Реттелетін жөндеу стратегиясының мəні жөндеу басталған кездегі 
жабдықтың құрамдас бөліктерінің техникалық жағдайына қарамастан, 
пайдалану құжаттамасында белгіленген кезеңділікпен жəне көлемде жүзеге 
асырылады. 

Аралас жөндеу стратегиясының мəні-жөндеу нормативтік-техникалық 
құжаттамада белгіленген кезеңділікпен жүзеге асырылады, ал қалпына 
келтіру операцияларының көлемі жабдықтың негізгі бөліктерінің техникалық 
жағдайын ескере отырып, пайдалану құжаттамасының талаптары негізінде 
қалыптасады. 

Техникалық жағдай бойынша жөндеу стратегиясының мəні техникалық 
жағдайды бақылау нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген 
кезеңділікпен жəне көлемде жүзеге асырылады, ал жөндеуді бастау сəті мен 
қалпына келтіру көлемі жабдықтың құрамдас бөліктерінің техникалық 
жағдайымен анықталады. 

Қажеттілік бойынша жөндеу стратегиясының мəні жабдықты жөндеу 
жабдықтың құрамдас бөліктері істен шыққан немесе бүлінген жағдайда ғана 
жүзеге асырылады. 

Реттелетін жөндеу стратегиясы жұмыс істейтін персонал үшін жоғары 
қауіптілікпен байланысты жабдықты жөндеуді қамтамасыз ету үшін 
қолданылады. 

Аралас жөндеу стратегиясының негізінде кəсіпорынның барлық қалған 
негізгі жəне негізгі емес жабдықтарын жөндеу қамтамасыз етіледі. 

Кəсіпорын басшылығының шешімі бойынша жабдықтардың бір бөлігі 
техникалық жай-күйі бойынша жөндеуге ауыстырылуы мүмкін. Мұндай 
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жабдықтардың тізімін бөлім басшысы жасайды, оны кəсіпорынның бас 
механигі келіседі жəне оны бас инженер бекітеді. 

 Қажеттілік бойынша жөндеу стратегиясы қызмет ету мерзімі үш 
жылдан аспайтын жабдық үшін қолдану ұсынылады. Ол ішінара істен 
шыққаннан кейін жоспардан тыс жөндеу түрінде жүзеге асырылады [48]. 

Металлургиялық кəсіпорынның масштабына жəне жөндеу өндірісін 
басқару жүйесінің жетілу дəрежесіне байланысты жөндеудің 
орталықтандырылмаған, аралас жəне орталықтандырылған формалары 
қолданылады. 

Орталықтандырылмаған нысанда жөндеу жұмыстарының барлық 
көлемін өндірістік цехтарда шоғырланған жөндеу қызметкерлері жүзеге 
асырады. Қазіргі уақытта бұл форма іс жүзінде қолданылмайды. 

Аралас нысанда жабдықтарды жөндеу өндірістік цехтардың жөндеу 
қызметкерлері (персоналдың орталықтандырылмаған бөлігі), сондай-ақ OSM 
жөндеу цехтары мен жөндеу тресттері жəне басқа да сыртқы ұйымдар жүзеге 
асырады. Бұл форма металлургиялық зауыттарда кең таралған. 

Жөндеуді ұйымдастырудың ең тиімді нысаны Орталықтандырылған 
болып табылады, онда жабдықты ағымдағы жəне күрделі жөндеуді 
мамандандырылған жөндеу ұйымдары жүзеге асырады, ал OGM зауытының 
құрамындағы мамандандырылған жөндеу цехтары мен учаскелері — 
металлургиялық жабдықты жөндеу цехы (МТМО), прокат жабдықтарын 
жөндеу цехы (МТӨБ) жəне т. б. 

Жөндеу ұйымдарында жəне зауыттардың жөндеу цехтарында жөндеу 
күштері мен құралдарын орталықтандыру оларды орталықтандырылмаған 
ұйым түрімен салыстырғанда аз шығындармен жақсы пайдалануды 
қамтамасыз етеді, онда жөндеу жұмыстары əр өндірістік цехтың өз күшімен 
жəне қаражатымен жүзеге асырылады. 

Жөндеу күштерін зауыттық орталықтандыру дəрежесі өрнектен 
анықталады: 

ЦЗ = NЦ/( NП + NЦ) (4.2) 
 

мұндағы NЦ-МӨЖ-дегі орталықтандырылған бағыныстағы жөндеу 
персоналының саны;  

NП-негізгі өндірістік цехтардың механикалық қызметтері 
персоналының саны. 

Орталықтандыру дəрежесі жабдықтың сенімділік деңгейіне 
байланысты. Төмен деңгейде орталықтандырудың жоғары деңгейіне қол 
жеткізу мүмкін емес, өйткені жабдықтың жиі кездесетін ақауларын жою 
үшін өндірістік цехтарда кезекші жəне жөндеу қызметкерлерінің көп 
мөлшерін ұстау қажет. 

Металлургиялық зауыттарда жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
тозған элементтерді ауыстырудың жеке, тораптық жəне агрегаттық əдістері 
қолданылады. 

Жеке əдіс кезінде тораптар мен механизмдерді бөлшектеп бөлшектеу 
жəне құрастыру оларды тікелей орнату орнында орындалады. Бұл ең тиімсіз 
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жəне өнімділігі төмен əдіс, онда бөлшектерді ауыстыру цехтың тар жəне 
ыңғайсыз жағдайында жүзеге асырылады, бұл қондырғылардың жөндеуге 
ұзақ уақыт тоқтап қалуымен жəне жөндеу сапасының төмендігімен 
байланысты. 

Түйін əдісі - тозған түйіндерді бөлшектеу жəне дайындалған жаңа 
немесе қалпына келтірілген түйіндерді жобалық күйге орнату. Бұл əдіс 
жөндеу аралық кезеңде машиналардың ауыспалы түйіндерін алдын-ала 
құрастыруды, домалатуды жəне дайындауды қамтиды. Бұл əдістің 
артықшылығы-зауыттың мамандандырылған жөндеу цехтары мен 
бөлімшелерінде түйіндерді бөлшектеу жəне жинау жұмыстарын орындау 
арқылы жөндеу ұзақтығын қысқарту жəне олардың сапасын жақсарту. 

Түйінді жөндеу əдісінің бір түрі дəйекті-түйіндік əдіс болып 
табылады, онда қондырғының түйіндері жабдықтың жұмысындағы жоспарлы 
үзілістер кезінде белгілі бір ретпен жөнделеді. 

Агрегаттық əдіс толық өзара алмасу, тəуелсіз құрастыру жəне жеке 
функцияларды (домна пештерінің тиеу құрылғылары, тісті клеттер, 
орауыштар жəне т.б.) дербес орындау қасиеті бар жекелеген механизмдерді, 
машиналарды жəне ірі тораптарды ауыстырудан тұрады. Бұл əдіспен жөндеу 
іс жүзінде тозған машинаны іргетастан немесе тірек құрылымдарынан 
босату, жаңа машинаны орнату, реттеу жəне реттеу болып табылады. 

Агрегаттық əдіс ең өнімді жəне тиімді болып табылады. Алайда, 
тораптық жəне агрегаттық əдістерді жүзеге асыру үшін металлургия 
зауытында дамыған жөндеу базасы жəне қосалқы бөлшектердің үлкен 
номенклатурасы болуы қажет. 

Жабдықты күрделі жөндеу шоғырланған жəне шашыраңқы əдістермен 
жүзеге асырылады. 

Шоғырланған əдіспен жөндеудің барлық көлемі объектінің бір 
аялдамасы ішінде жүзеге асырылады, ол əдетте ұзақ уақытқа созылады жəне 
өндірістің үлкен шығындарымен байланысты. 

Бытыраңқы əдістің мəні күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды 
орындау болып табылады, мұнда бұл техникалық мүмкін жəне орынды, 
жабдықтарды ағымдағы жөндеуге тоқтату кезінде бөліктер бойынша. 
Күрделі жөндеу жұмыстарының барлық көлемі жоспарланған ұзақтығын 
арттыруға болатын бірнеше ағымдағы жөндеу жұмыстарына бөлінеді. Бұл 
ретте агрегатты күрделі жөндеуге арнайы тоқтату қысқартылады немесе 
алып тасталады. 

Бөлшектелген əдіспен күрделі жөндеуді орындау үшін ақаулар 
бөлімінде қарастырылған жұмыстардың жалпы көлеміне қарамастан 
техникалық мүмкін жəне орынды болатын жұмыстар бөлінеді. Ағымдағы 
жөндеуде орындалатын күрделі жөндеу жұмыстарының ең аз көлемі жеке 
машинаны немесе механизмді күрделі жөндеуді қамтуы тиіс [46]. 

Күрделі жөндеу жұмыстарын тарату: 
 күрделі жөндеудегі қарапайым жабдықты қысқарту немесе 

толығымен жою: 
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 жөндеудің əдеттегі əдістерімен салыстырғанда Жөндеу кезеңінде 
жұмыс көлемі мен жөндеу персоналының санын азайту; жөндеуді білікті 
жұмыс күшімен қамтамасыз ету жəне жөндеу жұмыстарының сапасын 
арттыру; 

 жыл бойына біркелкі жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз жəне 
шеберханаларды қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етуді едəуір 
жеңілдетіңіз. 

Күрделі жөндеудің шашыраңқы əдісін енгізу кезінде келесі шарттарды 
сақтау қажет: 

 жөндеуді орындау үшін ақаулар ведомосінде көзделген 
жұмыстардың жалпы көлеміне қарамастан технологиялық мүмкін жəне 
мақсатқа сай жұмыстар бөлінуі тиіс; 

 агрегатты ағымдағы жөндеуге тоқтатқан кезде орындауға 
белгіленген күрделі жөндеу бойынша жұмыстардың ең аз көлемі жеке 
машинаны немесе жеке механизмді толық күрделі жөндеуді қамтуы тиіс; 

 егер жұмыстың көрсетілген ең аз көлемін ағымдағы жөндеуге 
арналған агрегатты бір тоқтатуға арналған жоспарда көзделген уақыт 
ішінде орындау мүмкін болмаса, оның ұзақтығын біршама ұлғайтуға жол 
беріледі. 

Күрделі жөндеу оны шашыраңқы жүргізу əдісімен жүзеге асырылуы 
мүмкін кезеңнің ұзақтығы жабдықтың жөндеу циклінің ұзақтығынан аспауы 
тиіс. Мұндай жөндеу көлемі жауапты орындаушылардың қатысуымен 
актімен ресімделуі тиіс. Жұмысты орындауға арналған шығындар күрделі 
жөндеуге амортизациялық аударымдар есебінен есептен шығарылады. 

Жөндеу өндірісінің тиімділігін арттыру үшін кəсіпорында жөндеудің 
прогрессивті формалары мен əдістері қолданылуы керек: орталықтандырылған 
форма жəне агрегаттық-түйіндік əдіс, ал күрделі жөндеу кезінде - шашыраңқы əдіс. 

 
4.2.2 Жабдықтарға жоспарлы жөндеу жүргізу кезіндегі үлгілік 

жұмыстардың мазмұны 
 
Т1 ағымдағы жөндеу кезінде Жөндеу жұмыстарының келесі көлемі 

орындалады: 
 жабдықтар мен жұмыс орындарын шаңнан, кірден, 

пайдаланылған майдан жəне өндіріс қалдықтарынан тазарту 
(технологиялық персонал жүргізеді); 

 жабдықтың жəне оның жекелеген тораптарының ақауларын 
анықтау мақсатында сыртқы тексеру жəне тыңдау; 

 механизмдердің, тораптар мен бөлшектердің жай-күйін тексеру 
жəне тексеру үшін терезелерді, люктер мен саңылауларды ашу; қорғаныс 
сауыттарының, шегендеу плиталарының жəне т. б. тозу дəрежесін 
тексеру.; 

 бұдан əрі жұмысқа қабілеттілігі күмəн тудыратын жекелеген 
тораптарды ашу жəне егжей-тегжейлі бөлшектеу, Т2 кезекті ағымдағы 
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жөндеу кезінде ауыстыруды талап ететін зақымдалған жəне тозған 
бөлшектерді ауыстыру, деректерді агрегаттық журналға енгізу; 

 бөлшектердің үйкелетін беттерінің жай-күйін тексеру, 
забойларды, сызаттарды, сызаттарды тазалау; 

 жабдық тораптарындағы саңылауларды жəне машиналардың 
жылжымалы түйісулері жүрісінің тегістігін реттеу; 

 үйкеліс муфталары мен тежегіш құрылғыларын реттеу; 
 керме серіппелерді, белдікті жəне тізбекті берілістерді, 

тасымалдаушы таспаларды реттеу; 
 тіректердің, ауыстырып қосқыштардың жарамдылығын тексеру 

жəне реттеу; 
 одан əрі пайдалану нормативтері бойынша жатпайтын 

арқандардың жағдайын тексеру жəне ауыстыру; 
 алмалы-салмалы қосылыстардың тығыздамаларын, манжеттері 

мен тығыздамаларын тексеру, тарту немесе ауыстыру; 
 салқындату, майлау, Гидравлика жəне пневматика жүйелерін 

ұсақ жөндеу; 
 сақтандыру, бұғаттау жəне реттеу құрылғыларының дұрыс 

жұмыс істеуін тексеру жəне реттеу; 
 қаптамаларды, қоршауларды, алаңдарды, баспалдақтар мен 

өтулерді ұсақ жөндеу; 
 тісті муфталар мен картерлік майлау жүйелерін майлау 

материалын жуу жəне толтыру; 
 Бұрандалы қосылыстарды, бекіту жəне бекіту бөлшектерін 

тексеру жəне тарту; 
 Жабдықты құрастыру жəне бос жүрісте сынау, техникалық 

құжаттамада айтылған жағдайларда Шу, қыздыру, соғу жəне дірілге 
тексеру. 

Т2 ағымдағы жөндеу Т1 ағымдағы жөндеу жұмыстарының көлемін жəне 
қосымша қамтиды: 

 агрегатты немесе машинаны ішінара бөлшектеу (базалық 
бөлшектерді қоспағанда), жабдықтың зақымдалған жəне барынша тозған 
тораптарын ауыстыру; 

 ауыстырылған роторларды жəне басқа да құрылғыларды 
орталықтандыру жəне теңгеру; 

 тежегіш шкивтерді тегістеу немесе ауыстыру; 
 жақын арадағы Т3 ағымдағы жөндеу немесе күрделі жөндеу 

кезінде ауыстыруды немесе қалпына келтіруді талап ететін тораптар мен 
бөлшектердің ақауын табу, деректерді агрегаттық журналға енгізу; 

 зақымданған жəне барынша тозған мойынтіректерді ауыстыра 
отырып, тербеліс мойынтіректерін тексеру; 

 сырғанау мойынтіректеріндегі саңылауларды жəне ішпектердің 
жай-күйін тексеру, тозған ішпектер мен төлкелерді қайта құю, ауыстыру 
жəне қиыстырып келтіру; 
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 бағыттаушы планкаларды, жүгірткілерді жəне т. б. қалпына 
келтіру немесе ауыстыру.; 

 Т2 немесе Т3 келесі жоспарлы жөндеуге дейін жұмыс істей 
алмайтын бөлшектерді ауыстыру; 

 үйкеліс дискілерін қосу немесе ауыстыру арқылы үйкеліс 
муфталарын жөндеу; 

 қаптамаларды, қоршауларды, экрандарды, өткелдерді нормаларға 
сəйкес тиісті түске бояй отырып, толық жөндеу; 

 орталықтандырылған майлау, Гидравлика жəне пневматика 
жүйелерінің аппаратурасын жөндеу немесе ауыстыру; 

 тістердің беткі бояуы зақымдалған редукторларды (берілістерді) 
ауыстыру (негізінен түйіндік). 

Т3 ағымдағы жөндеу Т2 ағымдағы жөндеу жұмыстарының көлемін жəне 
қосымша қамтиды: 

 қысыммен тұрған су салқындататын элементтерді, бөлшектер 
мен ыдыстарды жөндеу жəне гидравликалық сынау; 

 жүк көтергіш машиналарды техникалық тексеруді жүргізу жəне 
бақылау куəландыруларына қатысу; 

 одан əрі пайдалануға жарамсыз қоршауларды, қорғаныс 
экрандары мен құрылғыларын, сатылар мен өтпелі көпірлерді қалпына 
келтіру; 

 араластырғыш жəне кептіргіш барабандардың, салқындату 
барабандарының, айналмалы пештердің жəне т. б. тірек-бағыттаушы 
бандаждарын ауыстыру.; 

 Т3 келесі (кезекті) ағымдағы жөндеуге немесе күрделі жөндеуге 
дейін жұмыс істей алмайтын бөлшектерді қалпына келтіру немесе 
ауыстыру; 

 Т3 жақын арадағы ағымдағы жөндеу немесе күрделі жөндеу 
кезінде жөндеуді немесе ауыстыруды талап ететін тораптар мен 
бөлшектерді анықтау; 

 технологиялық процестің қалыпты режимін сақтау кезінде 
жабдықты жүктемемен сынау; 

 құбырларды ажыратуды қоса алғанда, пневмо -, гидро -, майлау 
жүйелерін сығымдау; 

 жабдықты толық бояу. 
Күрделі жөндеу келесі жөндеу жұмыстарын қамтиды: 

 агрегатты, оның барлық механизмдері мен тораптарын толық 
бөлшектеу; 

 бұрын есепке алынбаған жөндеу жұмыстарын қоса отырып, 
күрделі жөндеуге арналған ақаулар ведомосын нақтылау; 

 барлық тозған механизмдерді, тораптар мен бөлшектерді, соның 
ішінде негізгілерін (тұғырықтар, рамалар, плитовиналар жəне т. б.) 
қалпына келтіру немесе ауыстыру.); 

 жабдықтың іргетастарын жөндеу немесе ауыстыру; 
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 агрегат механизмдерін құрастыру, жылжымалы тораптар мен 
механизмдерді қиыстыру, реттеу; 

 отқа төзімді футеровканы, диабазды қорғауды, қышқылға қарсы 
жəне коррозияға қарсы құрылғыларды қалпына келтіру немесе ауыстыру; 

 жарамсыз болған жинақтаушы жабдықты ауыстыру; 
 қоршауларды, экрандарды, қорғаныс құрылғыларын, сатылар мен 

өткелдерді қалпына келтіру немесе ауыстыру; 
 жабдықтың өңделмеген беттерін бітеу жəне сырлау, тақтайшалар 

мен түгендеу нөмірлерін ауыстыру, жазбаларды қалпына келтіру  
жəне т. б. 

 технологиялық режимді сақтай отырып, табылған кемшіліктерді 
жою арқылы жабдықты бос сынау жəне жүктемемен сынау [49]. 

 
4.2.3 Жөндеулерді қосалқы бөлшектермен жəне 

материалдармен қамтамасыз ету 
 
Жабдықтың сенімділігі мен тиімділігіне əсер ететін негізгі 

факторлардың бірі-қажеттілік пен қорды жоспарлауға байланысты қосалқы 
бөлшектерді, ауыстырылатын жабдықтар мен материалдарды қамтамасыз 
ету. 

Қосалқы бөлшектер-пайдалану факторларының əсерінен туындаған 
табиғи зақымдану салдарынан өз ресурсын тауысқан осы бөліктерді 
ауыстыруға арналған машиналардың, механизмдердің құрамдас бөліктері 
(бөлшектері, тораптары) болып табылатын еңбек құралдары. Қосалқы 
бөлшектер өңделетін өніммен жанаспайды жəне шығарылатын өнімнің 
сұрыпталымына сəйкес мамандандыруды талап етпейді. 

Ауыстырылатын жабдық-бұл белгілі бір өнім түрін өндіруге арналған 
жəне басқа өнім түріне көшу кезінде ауыстырылатын, еңбек затын өңдеуге 
тікелей қатысатын машиналардың, агрегаттардың жұмыс органдарына 
жататын жеке бөліктер. Ауыстырылатын жабдық өңделетін шикізаттың, 
жартылай фабрикаттардың немесе өнімдердің тікелей температуралық, 
химиялық немесе механикалық əсерлерінің нəтижесінде құрал ретінде 
зақымдалады. 

Материалдар дайын жəне жартылай фабрикаттар түрінде жабдықтың 
ажырамас элементтері болып табылатын өнімдердің үлкен ассортиментін 
қамтиды - тығыздағыштар, маталар, майлау жəне салқындату сұйықтықтары, 
отын, дайындамалар, кабель өнімдері, оқшаулағыш материалдар, 
компоненттер жəне т. б., сонымен қатар ТҚК жəне Р үшін қолданылатын 
жабдықтар - құралдар мен құрылғылар, киім, құрылыс материалдары  
жəне т. б. 

Тапсырыс беруші үшін қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етудің 
прогрессивті бағыты сериялық жəне жеке өнімдердің қажеттілігін пайдалану 
шарттары мен өнімнің сапасын ескере отырып, олардың жұмыс ұзақтығының 
функциясы ретінде объективті бағалауға дейін азаяды, яғни көрсеткіш 
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өнімнің қызмет ету мерзімі немесе ресурсы болып табылады. Бұл əдіс тұтыну 
нормаларына сəйкес қажеттілікті бағалаудың қабылданған əдісіне қарағанда 
көп уақытты алады. Бұл əдісті іске асыру қажетті ақпаратты жинау жəне 
өңдеу жəне оны жинақтау жүйесінің болуын талап етеді. 

Бір жағынан, компания қорларды азайтуға тырысады, өйткені артық 
қорлар айналым қаражаттарының қатып қалуына жəне өндіріс 
шығындарының өсуіне əкеледі. Екінші жағынан, кішігірім қорлар аз 
мөлшерде өнімдерді жиі сатып алу қажеттілігімен бірге жүреді, бұл көлік 
шығындарының артуымен бірге жүреді. 

Қорлар мен жоспарланатын кезеңдер шамасының оңтайлы мəндері: 
дұрыс саны (қор нормасы), қажетті орынға (қоймаға, Шығыс нүктесіне), 
қажетті уақытқа (жеткізу кезеңін ескере отырып), тиісті сапада (жеткізушіні 
таңдау, тасымалдау шарттары), барынша төмен бағалармен қойылатын 
талаптарды негізге ала отырып айқындалады. Қор нормасымен қатар 
жоспарланған кезеңге арналған жалпы Қор белгілі бір қосымша (сақтандыру) 
қордың болуын болжайды, оның мөлшері жеткізу кезеңінің ауытқуын, 
апаттық істен шығу нəтижесінде өнімнің шығынын жəне т. б. өтейді. 

Өндірістік цехтардың жабдықтың қосалқы бөлшектері мен 
тораптарына қажеттілігі кəсіпорынның бас механигі қызметінің Жөндеу-
механикалық цехтарында немесе сыртқы жөндеу-механикалық зауыттарда 
(РМЗ) жаңа бөлшектер мен тораптарды дайындау жəне бұрын қолданыста 
болған бөлшектер мен тораптарды қалпына келтіру есебінен қамтамасыз 
етіледі. 

Қосалқы бөлшектерді дайындау үшін өндірістік цехтар бас механиктің 
(СММ) қызметіне қажетті тораптар мен бөлшектерге тапсырыстар береді 
жəне ай сайын бұрын берілген тапсырыстар бойынша позицияларды 
дайындау бойынша жұмыстарды жүргізудің айлық номенклатуралық 
жоспарларына қосуға өтінімдер береді. Өтінімдер негізінде ай сайын қосалқы 
бөлшектерді шығаратын цехтарға тапсырмалар жасалады. 

Тапсырыстар жылдық (сериялық) жəне бір реттік болып бөлінеді. 
Жылдық бөліктер жыл ішінде біркелкі жұмсалатын бөлшектерге, бір реттік 
бөліктер - оларға қажеттіліктің анықталуына қарай, бірақ тапсырыстарды 
айлық жоспарға енгізуге өтінім беру мерзімінен кешіктірілмей беріледі. 
Дайындамаларды (құймаларды жəне шыңдауларды) дайындауды талап ететін 
бөлшектерге тапсырыстар бөлшектерді жеткізу мерзіміне дейін кемінде 2-3 
ай бұрын беріледі. 

Жөндеу-механикалық зауыттардың цехтарына айлық номенклатуралық 
өндірістік бағдарлама номенклатуралық жоспарда көзделмеген ерекше 
шұғыл (авариялық) тапсырыстарды орындау үшін осы цехтардың қуат 
резервін сақтауды ескере отырып, оларды өндірудің жалпы көлемінің 10-15% 
мөлшерінде жасалады. 

РМЗ цехтарының айлық өндірістік бағдарламасының орындалуын 
есепке алу орындалған тапсырыстар бойынша оларды станок - сағаттарда 
бағалай отырып жүзеге асырылады. ырғақсыздықтың-сағатпен есептеледі. 
цех нормалауына сəйкес, сондай-ақ тоннажда. 
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Стандартты кесу жəне өлшеу құралдарына, жылжымалы 
подшипниктерге, жабдықтарға, гидроаппаратура бөлшектеріне жəне қалың 
жəне сұйық майлаудың орталықтандырылған жүйелерінің аппаратурасына, 
тежегіштерге, муфталарға, стандартты редукторларға жəне басқа да сатып 
алынатын бұйымдарға тапсырыстар материалдық-техникалық жабдықтау 
Басқармасына (бөліміне) (МТС) беріледі. Онда топтармен жəне түрлермен 
өңделгеннен кейін, бірдей өнімдердің партияларын жинақтау, құнын бағалау, 
дизайн ерекшеліктері жəне басқа жағдайлар үшін сатып алынған (көбінесе 
сериялық) бұйымдарды, бланкілер мен материалдарды жеткізушілер 
анықталады. 

ТҚК жəне Р жүйесіндегі материалдық шығыстар, əдетте, Жабдықтың 
техникалық жай-күйін қалпына келтіруге жəне қолдауға арналған жалпы 
шығыстардың шамамен 60% - ын құрайды. Сондықтан қосалқы 
бөлшектердің қажеттілігін, қорларын, өндірісін жəне (немесе) сатып алуын, 
сақталуын, шығынын анықтау жəне оңтайландыру мəселелері қаржылық 
шығындарды азайту мақсатында экономикалық тұрғыдан қаралуы тиіс [52]. 

 
4.2.4 Жабдықты жөндеуге беру  

 
Цех бастығы ағымдағы айға бекітілген жоспарлы жөндеу кестесіне 

сəйкес жоспарлы жөндеуге арналған жабдықты тоқтатуға жазбаша өкім 
шығарады. Ол жөндеу жұмыстарын орындау үшін жабдықты пайдаланудан 
уақтылы шығаруға жауап береді. Ерекшелік ретінде жоспарлы жөндеу 
кестесінен ауытқуға қажет болған жағдайда, бірақ кестені бекіткен тұлғаның 
жазбаша өкімі бойынша ғана жол беріледі. 

Жөндеу жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс беруші цех жабдықты 
желілер мен коммуникациялардан сенімді ажыратуды қамтамасыз етуге, 
жабдықты тазартуға, жөндеу үшін аумақты жəне өндірістік алаңдарды бөгде 
заттардан босатуға міндетті. 

Жабдықты жөндеуге рұқсат жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсатпен 
ресімделеді, оны жөндеу жүргізілетін цехтың басшылығы жұмысты 
орындаушыларға береді. Жабдықты жөндеуге беру жəне оны жөндеуден 
қабылдау биркалық жүйеге жəне рұқсат беру жүйесіне қатаң сəйкестікте 
жүзеге асырылуы тиіс. 

Жөндеудің тиімділігі көбінесе дайындық сапасына байланысты, оған 
мыналар кіреді: Нормативтік-ақпараттық базаны қалыптастыру, оның 
негізінде техникалық қызметтердің барлық түрлерін жоспарлау жəне қажетті 
ресурстардың болуы. Соңғылары қосалқы бөлшектер мен материалдарға 
қажеттілікті, механикаландыру құралдарымен, оның ішінде жүк 
көтергіштермен, құрылғылармен, қызметкерлердің саны мен біліктілігіне 
қажетті құралдармен жөндеуді қамтамасыз етуді қамтиды. Құжаттама 
Жөндеу ведомостарын, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру жобаларын, 
оларды жүргізудің желілік жоспарларын, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге 
қызмет көрсету жəне қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтарды қамтуы тиіс. 
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Жөндеуді орындаушы жоғарыда аталған барлық шарттар орындалған 
жағдайда жөндеу жұмыстарын орындауға кіріседі [52]. 

 
4.2.5 Прокат өндірісінің жабдықтарын жөндеуді 

ұйымдастыру жəне жүргізу 
 
Жабдықты жоспарлы жөндеу кестеге сəйкес жүргізіледі. Кез келген 

кəсіпорын жыл сайын барлық пайдаланылатын жабдықтарды ағымдағы жəне 
күрделі жөндеудің жылдық жəне айлық кестесін құруы тиіс. 

Жөндеуді жоспарлау жəне бекіту ерекшеліктеріне байланысты 
металлургиялық кəсіпорынның негізгі цехтарының жабдықтары үш топқа 
бөлінеді: 

1. Металлургиялық жəне басқа да негізгі технологиялық агрегаттар 
(Домна пештері, болат балқыту агрегаттары, ыстықтай илемдеу стандары, 
суықтай Илемдеудің жекелеген стандары). 

2. Таспаны суықтай илектеу орнақтары, фасонды пішінді ыстықтай 
илемдеу орнақтары, термоөңдеу желісінің агрегаттары, престердің 
жекелеген түрлері жəне т. б. 

3. Жөндеуге тоқтайтын жабдық өндіріс шығындарын тудырмайды. 
Жабдықты жөндеудің жылдық жоспарларының барлық жобаларын 

кəсіпорынның бас механигінің қызметі цех бастығы мен оның жабдық 
жөніндегі көмекшісі (цех механигі) қол қойған жоспарланған жылы жөндеу 
жүргізуге өндірістік цехтардың өтінімдері негізінде жасайды. 

Жабдықтарға жөндеу жүргізуге өтінімдер мыналардың негізінде 
жасалады: 

1. Жабдықтарды ағымдағы жəне күрделі жөндеудің кезеңділігі мен 
ұзақтығының нормативтері. 

2. Жоспарланған жылы күрделі жөндеуге жататын объектілерді 
техникалық тексеру актілері. 

3. Соңғы кезеңдегі жабдық жұмысының көрсеткіштері. 
4. Өткен кезеңде оны пайдалану процесінде жинақталған жəне 

тиісті техникалық құжаттамада (агрегаттық журнал, техникалық паспорт 
жəне т.б.) тіркелген жабдықтың негізгі элементтерінің қызмет ету 
мерзімдері туралы деректер. 

5. Басқа кəсіпорындардағы ұқсас жабдықтарды жөндеу жəне жұмыс 
тəжірибесі туралы мəліметтер. 

Жөндеу шығындарын (жөндеу қорын немесе бюджетті) жоспарлау 
кезінде оған болжамды шығындар кіреді, олардың мөлшері шығындардың 
түрлері бойынша болжамның дəлдігіне байланысты, олардың негізгілері - 
қосалқы бөлшектер мен материалдардың құны, жөндеу қызметтерінің құны 
жəне жұмыс түрлері бойынша - жөндеу аралық қызмет көрсету, ағымдағы, 
күрделі жəне жоспардан тыс жөндеулер. Жоспарланған шығындарды 
неғұрлым сенімді бағалау жабдықтың жай - күйін жəне сенімділік 
көрсеткіштерін бағалау əдістерін-ресурстарды немесе оның құрамдас 
бөліктерінің қызмет ету мерзімдерін жəне жұмыс түрлері мен көлемдерін 
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ұзақ мерзімді болжауды пайдалану кезінде мүмкін болады. Сондықтан 
жұмыстың барлық түрлері еңбек шығындары мен жұмыс ұзақтығы туралы 
мəліметтерді қамтитын қолданыстағы технологиялық карталарды жасаумен 
немесе қолданумен бірге жүруі керек. 

Кəсіпорынның бас механигінің қызметі жабдықты ағымдағы жəне 
күрделі жөндеудің жиынтық жылдық кестесін жасайды. Бұл кесте бас 
энергетикпен (электрик), жоспарлау жəне өндіріс бөлімдерімен сəйкес келеді 
жəне оны кəсіпорынның бас инженері бекітеді. Бір данасы есепке алу жəне 
бақылау үшін бас механик қызметіне қалдырылады; кəсіпорынның бас 
механигі куəландырған оның үзінділері жоспарланатын жылдың алдындағы 
жылдың үшінші тоқсанынан кешіктірмей өндірістік цехтарға бір-бір данадан 
жіберіледі. 

Мамандандырылған жөндеу ұйымдары осы кестелердің негізінде олар 
қатысатын күрделі жөндеудің жиынтық кестесін жасайды. 

Жабдықтарды жоспарлы жөндеудің айлық кестелерін цехтар 
кəсіпорынның бас механигі қызметімен бірлесе отырып, жөндеуге тоқтау 
күнін жəне оның ұзақтығын нақтылап, ТҚК жəне Ж кестелері негізінде 
жасайды. Айлық кестелерге, сондай-ақ жылдық кестеде көзделмеген 
жөндеулер енгізілуі мүмкін (қажет болған жағдайда). Жоспарлы 
жөндеулердің айлық кестелеріне цех бастығы жəне оның жабдықтау 
жөніндегі көмекшісі (цех механигі) қол қояды, өндірістік бөліммен, бас 
механикпен, бас энергетикпен, жөндеуге қатысатын жөндеу ұйымдарымен 
жəне кəсіпорынның бас инженерімен келісіледі. Бекітілген ай сайынғы 
жоспарлы жөндеу кестесі Жабдықты жөндеуді жəне осы айда өндірісті 
жоспарлауды реттейтін негізгі құжат болып табылады. Кестенің бір данасы 
есепке алу жəне бақылау үшін бас механик қызметінде қалады, бір-бір 
данадан жоспарлы айдың алдындағы айдың 15-не дейін өндірістік цехтарға 
жəне жабдықты жөндеуге қатысатын мамандандырылған жөндеу 
ұйымдарына жіберіледі. 

Жөндеуді ұйымдастырудың негізгі элементтерінің бірі жөндеу 
жоспарын алдын-ала құру жəне олардың барысын бақылау болып табылады. 
Жоспарды құрудың бастапқы кезеңі-осы тізімдегі жұмыстар үшін жұмыс, 
уақыт, материалдар мен еңбек ресурстарының тізімін анықтау. Ағымдағы 
жөндеу кезінде олар көбінесе жөндеу тізімдемесінде көрсетілген осы 
көрсеткіштермен шектеледі. Күрделі жөндеулерді, əсіресе ірі жөндеулерді 
жүргізу кезінде жекелеген жұмыстарды орындау кезектілігін көрсете 
отырып, егжей-тегжейлі дəрежесімен ерекшеленетін əр түрлі, негізінен жеке 
(жұмыс түрлері бойынша) жоспарлар жасалады. 

Əдетте жеке жоспарлардың моделі ретінде сызықтық кестелер 
қолданылады (жедел жөндеу кестелері), онда жұмыстың уақыт бойынша 
бөлінуі, олардың көлемі мен орындаушылары көрсетіледі. Алайда, бұл 
кестелер жеке жұмыстардың өзара байланысын, жұмыс кешенінің 
динамикасын көрсетпейді, барлық жөндеудің ұзақтығына байланысты 
болатын ең маңызды, анықтайтын жұмыстарды бөлуге мүмкіндік бермейді. 
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Жөндеу жоспарларын құру көптеген техникалық, технологиялық, 
экономикалық, ұйымдастырушылық міндеттер мен жұмыстарды 
орындаушылардың əрекеттерін келісу мəселелерін шешуді талап етеді. 

Ірі металлургиялық агрегаттарды жөндеу көбінесе жөнделетін 
жабдықтың бастапқы құнына сəйкес келетін үлкен қаржылық шығындармен 
бірге жүреді. Сонымен қатар, еңбек шығындарының мөлшерін жəне тоқтап 
қалу салдарынан өндірістің жоғалуын анықтайтын жөндеу технологиясы өте 
маңызды экономикалық мəнге ие. Жөндеу барысын басқару жүйесін 
жетілдіру қажеттілігі жоспарлау мен басқарудың желілік əдісін (АБЖ) 
əзірлеуге жəне пайдалануға əкелді. 

Жөндеу процестерінде олардың техникалық жəне экономикалық 
тəуелділігіне байланысты желілік əдістер жеткілікті кең қолданылмайды, 
ақпарат түрлерін шектеулі қолданумен жəне, əдетте, ірі күрделі жөндеу 
кезінде ғана қолданылады. 

Алайда, ТҚК жəне Р жүйесінің тиімділігін арттыру үшін АБҚ əдісін іс 
жүзінде барлық бизнес-процестерді орындау кезінде қолдану қажет: 
Жабдықтың техникалық жай-күйін жоспарлау жəне бағалау, ағымдағы, 
күрделі жəне авариялық жөндеулер, жөндеу барысын автоматтандырылған 
жоспарлау жəне басқару құралдарын міндетті түрде пайдалана отырып, 
қосалқы бөлшектерді өндіру жəне жеткізу. 

Желілік жоспарлау мен жөндеуді басқарудағы оңтайлы шешім деп 
ресурстарды (еңбек, материалдық) бөлуді түсіну керек, онда жұмыс 
кешенінің жалпы ұзақтығы минималды болады. Сондай-ақ, еңбек 
ресурстарының шығындарын азайту шарттары қойылуы мүмкін, бірақ уақыт 
шығындарын көбейту кезінде. 

Желіні жоспарлау əдісінің принципі белгілі бір жұмыс жиынтығын 
олардың өзара байланысы мен дəйектілігіне графикалық түрде ұсыну болып 
табылады. 

Жабдықты жөндеуді орындау үшін жөндеу ведомосімен қатар 
жұмыстарды ұйымдастыру (ЖҰЖ) жобасы жасалады. ЖҰЖ-бұл Негізгі 
технологиялық жабдықты жөндеудің барлық түрлерін ұйымдастыру мен 
технологиясын реттейтін құжат. Жұмыстарды ұйымдастыру жобасы жалпы 
жөндеуді ұтымды ұйымдастыру жəне жекелеген учаскелерде жұмыстарды 
жүргізудің орынды реттілігі мақсатында жасалады. ЖҰЖ жасау кезінде 
Жөндеу ведомосінде көзделген жөндеу жұмыстарын орындау бірізділігі 
белгіленеді, қатар орындалатын жұмыстар айқындалады. Əр жұмыстың 
ұзақтығы белгіленеді, жұмысшылардың қажетті саны анықталады. Сонымен 
қатар, дайындық, бөлшектеу жəне қалпына келтіру кезеңдерінің жұмысын 
ұйымдастыру анықталады. Монтаждау тетіктерінің тізбесі жасалады, 
механикаландыру құралдары айқындалады, жөндеуді орындау үшін қажетті 
жылжымалы жəне стационарлық тетіктерді орналастыру көзделеді. Жүк 
ағындарының кестесі əзірленеді, қауіпсіздік техникасы (ормандар, 
төсеніштер, жабындар жəне т.б.) бойынша қажетті сақтық шаралары, 
жарықтандыру шарттары, объектіні жөндеуге тапсыру жəне жөндеуден 
шығару тəртібі, оны сынау жəне пайдалануға беру көзделеді. 
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ЖҰЖ-ға мынадай қосымшалар кіреді: рұқсат нарядтарын қолдану туралы 
ереже, жөнделетін объекті бойынша техникалық құжаттама, қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі нұсқаулықтар. 

Көптеген техникалық объектілер үшін жұмысты ұйымдастырудың типтік 
жобалары жасалады, онда бір типтегі объектілерді ұйымдастыруға жəне жөндеуге 
қойылатын негізгі талаптар көрсетіледі. Нақты жөндеу үшін ЖҰЖ жөндеу 
тізімдемесіне енгізілетін алдағы жұмыстардың түрлері мен көлемін, оларды 
орындаушылар арасында бөлуді ескере отырып жасалады. Жүргізілген жөндеулер 
бойынша ЖҰЖ сақталады жəне тиісті түзетумен кейінгі жөндеулер кезінде 
пайдаланылады. 

Негізгі технологиялық агрегаттарды жөндеуге ЖҰЖ Тапсырыс берушімен 
бірлесіп жөндеуді орындаушы жасайды(ағымдағы жөндеу бойынша 5...Жөндеу 
басталғанға дейін 7 күн). Жұмыстарды ұйымдастыру жобасы еңбекті қорғау жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік бөлімімен келісіліп, өндірістің бас механигімен бекітілуі 
тиіс. 

Жабдықты ағымдағы жөндеуге тоқтатқанға дейін бір-екі күн бұрын жөндеуді 
Орындаушы Тапсырыс берушімен бірлесіп жөндеуге дайындықты: қосалқы 
тораптар мен бөлшектердің дайындығын; жуу, сүрту жəне басқа да 
материалдардың болуын; арнайы құралдың, такелаждық айлабұйымдардың, 
жөндеуді механикаландыру құралдарының болуын жəне жарамдылығын тексеруді 
жүргізеді. Олар болмаған кезде тиісті торапты, агрегатты жөндеу ведомосынан 
алып тасталады немесе толық дайындық аяқталғанға дейін (ағымдағы ай ішінде) 
ауыстырылады, не егер басқа айға ауыстырылса, айлық кестеден алып тасталады. 
Ағымдағы ай шегінде жөндеуді ауыстыру өндірістің бас механигі бекітетін актімен 
ресімделеді. Жөндеуді басқа айға ауыстыру туралы актіні кəсіпорынның бас 
инженері бекітеді. 

Күрделі жабдықты жөндеу жөніндегі жұмыстарға жалпы басшылықты зауыт 
(цех) бойынша тағайындалған бұйрықпен жөндеу бастығы, қалған барлық 
жағдайларда-цех механигі жүзеге асырады. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
жұмыс сапасын бақылауды жөндеу жүргізіліп жатқан цехтың механигі, шебері 
жəне слесарь бригадирлері жүзеге асырады. Жөндеу сапасына цехтың жөндеу 
бастығы мен жөндеу жұмыстарын жүргізетін ұйымның басшысы жауап береді. 
Жөндеу тізімдемесінде көрсетілген жұмыс көлемін орындау үшін жауапкершілік 
жедел кестеге сəйкес жөндеу бастығы (цех механигі) мен жөндеуді орындайтын 
жөндеу ұйымының бастығына жүктеледі [52]. 

 
4.2.6 Жөндеуден кейін жабдықты қабылдау 

 
Жөндеуден кейін жабдықты қабылдауды цехтың механикалық қызметінің 

қатысуымен технологиялық персонал жүзеге асырады. Өндіріс жоспарында 
ескерілетін жабдықты жөндеуден қабылдау актімен ресімделеді. Механикалық 
жабдықты жөндеуге арналған актіні өндірістің бас механигі, металлургиялық 
агрегаттарды жөндеуге - бас мамандар немесе бас инженер бекітеді. Жөндеудің 
үлкен көлемі кезінде (технологиялық желі) Жабдықты қабылдау жекелеген 
жұмыстардың орындалуына қарай аралық актілер бойынша жүргізіледі. Осы 
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актілердің негізінде жөндеу жұмыстарының барлық көлеміне жалпы акт жасалады. 
Жабдықты бос жүрісте жəне жүктемемен 24 сағат жұмыс істегеннен кейін 
пайдалану персоналы техникалық пайдалану қағидаларын жəне технологиялық 
нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда жөндеуді орындаушы анықталған ақауларды 
жоюға міндетті. Осыдан кейін ғана жабдықты жөндеуден қабылдау туралы акт 
жасалады. 

Жөндеуді өндірістік цехтың өз күшімен жəне құралдарымен орындаған кезде 
жабдықты жөндеуден қабылдап алу актісі жасалмайды,ал Жабдықты пайдалануға 
берілген рұқсат цех бастығының жабдық жөніндегі көмекшісінің (цех механигінің) 
қолы қойылып, агрегаттық журналда жəне механоқызметтің кезекші персоналы 
бригадирлерінің ауысымды қабылдап алу жəне тапсыру журналында жазумен 
ресімделеді. 

Жекелеген жөндеу жұмыстарын орындау сапасын бағалау жөндеу 
ведомосінде тіркеледі, жөндеу сапасын бағалау тұтастай (өте жақсы, Жақсы, 
Қанағаттанарлық, Қанағаттанарлық емес) жөндеуден кейін жабдықты қабылдау 
актісінде көрсетіледі [52]. 

 
Практикалық жұмыс 

 
Жөндеу циклінің құрылымын жəне жабдықты жөндеудің жоспар-

кестесін құру 
 
Жұмыс мақсаты:  

 нормативтік құжаттар бойынша жөндеу циклінің құрылымын, 
жабдықты жөндеудің ұзақтығы мен күрделілігін анықтауды үйрену; 

 жөндеу кестесін құруды үйреніңіз. 
 
Тапсырма 
 

1. Берілген нұсқаға сəйкес жабдық үшін: жөндеу циклінің 
құрылымын, жөндеу ұзақтығы мен күрделілігін анықтаңыз; деректерді 
кестеге енгізіңіз; схеманы сызыңыз. 

2. Жабдықты жөндеудің жоспар-кестесін құрыңыз. 
 
Тапсырманы орындау мысалы: 
 
Суық илектеу орнағының жиегін илеу үшін күрделі жəне ағымдағы 

жөндеулердің жөндеу циклінің құрылымын, кезеңділігін, ұзақтығын жəне 
еңбек сыйымдылығын анықтаймыз (1-қосымша) [49].  

Деректерді 1-кестеге келтіреміз, мұнда: 
Т1-жиі кезеңділікпен ағымдағы жөндеу (əрбір 30 күн сайын); 
Т2-сирек кезеңділікпен ағымдағы жөндеу (əрбір 90 күн сайын) 
К-бірнеше жылда бір рет кезеңділікпен жүргізілетін күрделі жөндеу 

(бұл мысалда 3 жылда 1 рет). 
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Ағымдағы жөндеудің əр түрі үшін ұзақтығын күн сайын көрсету керек 
(мысалы, Т1 жəне Т2 ұзақтығы – 8 жəне 16 сағат). К күрделі жөндеу үшін 
оның ұзақтығын күн сайын көрсету керек (бұл мысалда к ұзақтығы – 48 
сағат). 

Деректерді кестеге енгізгеннен кейін жөндеудің əр түрінің (Т1, Т2, К) 
жылдарын, жиілігін жəне ұзақтығын көрсете отырып, жөндеу кестесін жасау 
керек. Сондай-ақ, соңғы бағанда бір жылдағы жөндеу жұмыстарының жалпы 
саны көрсетілген. 

Жөндеу циклінің құрылымы схема түрінде ұсынылған (сурет. 1). 
Деректерді кестеге енгізгеннен кейін жөндеудің əр түрінің (Т1, Т2, К) 

жылдарын, жиілігін жəне ұзақтығын көрсете отырып, жөндеу кестесін жасау 
керек. Сондай-ақ, соңғы бағанда бір жылдағы жөндеу жұмыстарының жалпы 
саны көрсетіледі (кесте. 2). 

 
1-кесте-жиек илегіштің жөндеу циклінің құрылымы 
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Кезеңділік, 
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сағат 

 
Т1 

 
Т2 

 
К (Үш) 

Кромко-
моталка 30/8 90/16 3/48 20 40 120 500 

 
 

 
1-сурет-жиек илегіштің жөндеу циклінің құрылымы 
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2-кесте-жиек илегішті жөндеудің жоспар-кестесі  
 

 
 
Жылд
арға 
арнал
ған 
 

1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан Жылына 
жөндеу 
саны 
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16 
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Т1 / 
8 

Т1 / 8 К/48 Т1-8 
Т2-4 
К-1 

 
 

3-кесте-тапсырманы орындау нұсқалары 
 

 нұсқа 
№  Құрал-жабдықтар  нұсқа 

№  Құрал-жабдықтар 

1 Ыстық илектеу табақтық 
орнақтың орауышы 

8 Ыстық илектеу табақтық 
орнақтың басты жетегінің 
редукторы  

2 Машина дұрыс-созылу 
табақ суық илектеу 

9 Суық прокаттау табақтық 
орнағының қалпақты 
пештері 

3 Ыстықтай илектеу 
табақтық орнағының 
шпиндельді құрылғысы 

10 Ыстықтай илектеу 
табақтық орнақтың 
орамдарын тасымалдау 
конвейері 

4 Суықтай илектеу табақтық 
орнақтың орамдарын июші 

11 Суықтай илектеу 
табақтық орнақтың 
пакеттеуші құрылғысы 

5 Тапқыш белдеулерін 
қалтасына табақ стана 
ыстық прокаттау 

12 Ыстықтай илектеу 
табақтық орнақтың 
тарқатқышы 

6 Үздіксіз ыстықтай 
мырыштау агрегаты 

13 Суықтай илектеу 
табақтық орнақты 
майлайтын Машина 

7 Суықтай илектеу табақтық 
орнағының кесіндісін 
жинау қондырғысы 

14 Ыстықтай илектеу 
табақты орнақты таңбалау 
машинасы 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 

1. To жəне P жүйесінің мақсаты мен негізгі функцияларын 
түсіндіріңіз. 

2. Жоспарлы жөндеулер қандай түрлерге бөлінеді? 
3. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету мақсатын түсіндіріңіз. 
4. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесінің мəнін сипаттаңыз 
5. PPR жүйесіне техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің қандай 

түрлері кіреді? 
6. Жабдықты жөндеуді жоспарлау жəне орындау үшін қажетті 

жөндеу стандарттарын тізімдеңіз. 
7. Жабдықты жөндеу қандай құжат негізінде жүзеге асырылады? 
8. Ақаулар туралы мəлімдеменің мақсатын түсіндіріңіз. 
9. Күрделі жөндеуді жоспарлау жəне жүргізу үшін қандай 

техникалық құжаттама жасалады? 
10. Ағымдағы жөндеу үшін қандай техникалық құжаттама 

жасалады? 
11. Жөндеу құжаттарының түрлерін тізімдеңіз. 
12. Жөндеудің қандай стратегиялары бар? Олардың 

айырмашылығы неде? 
13. Жөндеудің қандай формалары мен əдістері сізге белгілі? 
14. Күрделі жөндеу қандай əдістермен жүзеге асырылады? 
15. Күрделі жөндеудің қандай формалары мен əдістері тиімді? 
16. Жабдықты ағымдағы жөндеу кезінде типтік жұмыстардың 

мазмұнын тізімдеңіз. 
17. Жабдықты күрделі жөндеу кезінде типтік жұмыстардың 

мазмұнын тізімдеңіз.  
18. Қосалқы бөлшектермен жөндеу қалай жүргізіледі? 
19. Жабдықты жөндеуге беру жəне жөндеуден қабылдау қалай 

жүзеге асырылады? 
20. Жабдықты жөндеуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібін 

түсіндіріңіз. 
 

Қысқаша қорытынды 
 
Бұл бөлімде прокат жабдықтарын жөндеуді жоспарлау жəне 

ұйымдастыру мəселелері қарастырылды. 
Прокат өндірісінің жабдықтарын жөндеу мерзімділігі, ұзақтығы жəне 

еңбек сыйымдылығы нормалары, жөндеу құжаттамасының нысандары 
ұсынылған 

Бөлімді зерделеу нəтижесінде білім алушылар: прокат цехтарының 
негізгі жəне қосалқы жабдықтарын жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесін; 
агрегаттардың, тораптар мен бөлшектердің Нормативтік қызмет ету 
мерзімдері мен Қор нормаларын меңгереді; күрделі жəне ағымдағы жөндеу 
кестелерін жасауды жəне олардың сақталуын бақылауды үйренеді. 
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Бұл модульді игеру жəне практикалық дағдыларды үйрету үшін 
практикалық жұмыстар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар, қосымша 
көздер келтірілген. 
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ГЛОССАРИЙ 
Автоматтандыру-адамның ақыл-ой əрекетін Автоматты 

құрылғылардың жұмысымен алмастыру. 
Автоматика-адамды өндірістік процестер мен техникалық 

құрылғыларды бақылау жəне басқару жөніндегі операцияларды тікелей 
орындаудан босататын əдістер мен техникалық құралдардың жиынтығын 
қамтитын ғылым мен техника саласы. 

Автоматты басқару-берілген басқару мақсатына сəйкес адамның 
тікелей қатысуынсыз басқарылатын объектінің жұмыс істеуін қолдауға 
бағытталған əрекеттер жиынтығы 

Автоматты басқару жүйесі (АБЖ) — берілген процесс автоматты 
түрде орындалатын басқару объектісі мен басқару құрылғысынан тұратын 
жүйе. 

Ағымдағы тоқтап қалу-агрегаттың қысқа мерзімді тіркелетін тоқтауы 
(мысалы, орамдарды ауыстырып тиеу). 

Ауытқу-өздігінен жүретін зеңбіректердің кез-келген байланысына 
(элементіне, ішкі жүйесіне) сыртқы əсер ету, əдетте, басқару мақсатына 
жетуді қиындатады. 

Анықтамалық əсер-басқару мақсатына жетуге арналған басқару 
құрылғысына əсер ету. 

Ақпараттық технологияның құралдары-белгілі бір компьютер 
түріне арналған бір немесе бірнеше өзара байланысты бағдарламалық 
өнімдер, олардың технологиясы пайдаланушы қойған мақсатқа жетуге 
мүмкіндік береді. 

Ақпараттық жүйе-компьютерлік ақпараттық технологияны қолдана 
отырып, шешім қабылдауға жəне ақпараттық өнімдер шығаруға арналған 
адам-компьютерлік жүйе. 

Ақпараттық технология (ат)– объектінің, процестің немесе 
құбылыстың (ақпараттық өнімнің) жай-күйі туралы жаңа сападағы ақпаратты 
алу үшін деректерді (бастапқы ақпаратты) жинау, өңдеу жəне беру 
құралдары мен əдістерінің жиынтығы. 

Бақылаудың арифметикалық əдісі-кестелік нысаны бар 
құжаттардың жолдары мен бағандары бойынша бақылау сомаларын 
есептеуді, формулалар, бөліну немесе Паритет белгілері бойынша 
бақылауды, теңгерімдік əдістерді, қайта енгізуді жəне т. б. қамтитын əдіс. 

Бақылаудыңлогикалық əдісі-нақты деректерді Нормативтік немесе 
өңдеудің алдыңғы кезеңдеріндегі деректермен салыстыру, функционалды 
тəуелді көрсеткіштер мен олардың топтарының логикалық сəйкестігін 
тексеру жəне т. б. 

Басқару объектісі (оқ) – жұмыс істеу нəтижелеріне қол жеткізу үшін арнайы 
ұйымдастырылған ықпал ету қажет белгілі бір (техникалық, экономикалық, 
ұйымдастырушылық, Əлеуметтік жəне т.б.) құрылғы. 

Гипермəтіндік технология-мəтінді иерархиялық құрылым түрінде 
ұйымдастыру. 
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Диспетчерлеу-жедел жоспарларға негізделген жəне сигнал беру жəне 
байланыс құралдарын пайдаланатын өндірісті орталықтандырылған жəне үздіксіз 
басқару əдісі. 

Зауыт ішіндегі айналым-бұл қайта өңдеуге жəне пайдалану 
қажеттіліктеріне жұмсалатын жеке жартылай фабрикаттардың көлемі 
(ағымдағы жөндеу үшін жəне т.б.). 

Зиянды өндірістік фактор (ЗӨФ) – белгілі бір жағдайларда жұмыс 
істеушінің организміне əсер етуі бірден немесе кейіннен ауруға, оның ішінде 
өлімге əкеп соқтыруы немесе зардап шегуші ұрпағының денсаулығына əсер 
етуі мүмкін өндірістік орта жəне (немесе) еңбек процесі факторы. 

Жасанды интеллект (AI) - компьютерлік жүйелердің адамнан шыққан 
болса, интеллектуалды деп аталатын əрекеттерге қабілеттілігі. 

Жарақат-бұл организмнің анатомиялық тұтастығына немесе оның 
қалыпты жұмысына зақым келтіру, əдетте, қоршаған орта факторларының 
əсерінен туындаған жазатайым оқиғалар кезінде кенеттен пайда болады. 

Жөндеудің күрделілігі-адам-сағатпен көрсетілген жөндеудің бір түрін 
жүргізуге арналған еңбек шығындары. 

Компьютерлік графика-бұл объектілердің модельдерін жəне олардың 
суреттерін компьютерлердің көмегімен жасау, сақтау жəне өңдеу. 

Кедергі-өздігінен жүретін ЗЕҢБІРЕКТЕРДЕГІ сигналдардың бұрмалануын 
тудыратын, əдетте реттелетін мəнге аз əсер ететін жəне өлшеуге қиын болатын 
бұзылулар. 

Кəсіптік ауру-бұл қызметкерге өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындауына байланысты зиянды өндірістік факторлардың əсер етуінен туындаған 
созылмалы немесе жіті ауру. 

Кəсіпорынның өндірістік қуаты-өндірістік процестің негізгі технологиялық 
операцияларын жүзеге асыратын жабдықта бір жыл ішінде өнімді барынша 
ықтимал шығару (немесе шикі материалдарды өңдеу көлемі). 

Кəсіпорынның тауар өнімі жоспарлы кезеңде сатуға арналған барлық 
өндірілген өнім болып табылады. 

Қауіпті өндірістік фактор (ОПФ) адамға əсер етуі жарақатқа немесе өлімге 
(өлімге) əкелетін өндірістік фактор деп аталады. 

Құрылғының жұмыс уақытының қоры-жұмыс уақытының балансы 
негізінде анықталатын шама, оған жабдықтың күнтізбелік, номиналды жəне 
нақты жұмыс уақыты кіреді. 

Мультимедиа-технология- компьютермен мəтіндік, графикалық, 
аудио жəне бейнеақпарат алмасуды бағдарламалық-техникалық 
ұйымдастыру. 

Өндірістегі жазатайым оқиға - Еңбек міндеттерін немесе жұмыс 
жетекшісінің тапсырмасын орындау кезінде жұмыс істейтін өндірістік факторға 
əсер ету жағдайы. 

Өрт қауіпсіздігі - жеке тұлғаны, қоғам меншікті меншікті өрттен қорғау 
жағдайы. 
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Өндірістік санитария-жұмыс істеушілерге зиянды өндірістік факторлардың 
əсерін болдырмайтын немесе азайтатын ұйымдастырушылық шаралар мен 
техникалық құралдар жүйесі. 

Өндірістік жарақат-өндірістегі еңбек қызметі барысында алынған жарақат. 
Өнімнің өзіндік құны-кəсіпорынның (цехтың) дайын өнімді өндіруге 

жəне өткізуге жұмсалған шығындарының ақшалай көрінісі. 
Прокат станының өндірістік қуаты-алдыңғы қатарлы технологияның 

жетістіктерін, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жақсартуды ескере отырып, 
өндірістік жабдықтар мен алаңдарды неғұрлым толық пайдаланған кезде 
белгіленген сұрыпталымда жоғары сапалы прокаттың ең жоғары ықтимал жылдық 
шығарылымы. 

Прокаттау тактісі-бұл бір дайындаманы прокаттаудың басынан келесі 
дайындаманы прокаттаудың басталуына дейінгі уақыт. 

Регламенттелген жөндеу-жөндеу басталған кездегі бұйымның техникалық 
жағдайына қарамастан пайдалану құжаттамасында белгіленген кезеңділікпен жəне 
көлемде орындалатын жоспарлы жөндеу. 

Сатылған өнім-бұл тұтынушы немесе сату ұйымы Төлеген Тауарлық 
өнім. 

Сыртқы əсер етулер-об Шығыс шамасын реттеудің талап етілетін 
Заңын (алгоритмін) айқындайтын анықтаушы əсер етулер жəне ОБ Шығыс 
шамасы мен беруші əсер арасындағы талап етілетін функционалдық 
байланысты бұзатын бұзушы əсер етулер. 

Технологиялық жабдықты жоспарлы - алдын ала жөндеу жүйесі 
(ЖЖЖ) - жабдықтың жəне оған қызмет көрсететін көлік 
құрылғыларының, механикаландыру жəне автоматтандыру құралдарының 
тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін алдын ала əзірленген жоспар 
бойынша жүргізілетін жабдықты қадағалау, күту жəне жөндеудің барлық 
түрлері жөніндегі ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шаралар 
жиынтығы. 

Техникалық жай - күйі бойынша жөндеу-жоспарлы жөндеу, онда 
техникалық жай-күйін бақылау нормативтік-техникалық құжаттамада 
белгіленген кезеңділікпен жəне көлеммен орындалады, ал жөндеудің көлемі 
мен басталу сəті бұйымның техникалық жай-күйімен айқындалады. 

Тіршілік қауіпсіздігі - адамның техносферамен жайлы жəне қауіпсіз 
өзара əрекеттесуі туралы ғылым. 

Электр қауіпсіздігі-қызметкердің электр тогының, электр доғасының, 
электромагниттік өрістің жəне статикалық электрдің зиянды жəне қауіпті 
əсерінен қорғалу жағдайы.  
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