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АЛҒЫСӨЗ
Оқу құралы лифт жабдықтарын өндіру, монтаждау, техникалық қызмет
көрсету және жөндеу саласында жұмыс істейтін білім алушылар мен
мамандарға арналған. Өнеркәсіптік электрониканың, микропроцессорлық
техниканың заманауи жетістіктерін және айнымалы тоқ қозғалтқыштарының
жұмысын жиілікті басқарудың прогрессивті әдістерін ескере отырып, электр
жетегі мен лифт автоматикасының негіздерін баяндауға айтарлықтай назар
аударылады. Өнеркәсіптік электрониканың заманауи элементтік базасында
жасалған лифт басқару жүйесінің негізгі тораптарының жұмыс істеу
ерекшелігі қарастырылған.
Әр түрлі мақсаттағы лифт жабдықтарын орнатудың және іске қосудың
заманауи әдістері қарастырылған. Монтаждау жұмыстарын механикаландыру
құралдарына тиісті назар аударылған.
Осы оқу құралында типтік лифттердің құрылысы мен мақсаты туралы
негізгі
мәліметтерге;
лифттердің
механикалық
және
электрлік
жабдықтарының жұмыс істеу принципі мен реттеу тәсіліне; электр
жабдықтарының оқшаулау және кедергі жағдайын тексеруге; лифттердің
қарапайым тораптары мен механизмдерін бөлшектеуге және құрастыруға;
басқару және іске қосу тізбектеріндегі ақауларды жоюға көп көңіл бөлінеді.
Лифттерді қадағалау, техникалық қызмет көрсету және пайдалану мәселелері
қозғалды. Сондай-ақ, лифттердің кең таралған үлгілерінің электрлік
схемаларын оқу қағидалары, топтық бағдарламалық басқарылатын лифттерді
баптау және сынау қағидалары ұсынылды; лифт саласының экономикалық
даму перспективалары; өндірістік және технологиялық процестерді
ұйымдастыру мәселелері қамтылды.
Оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 367 қосымшасына сәйкес
1415012 – «Лифт электрмеханигі» біліктілігі;
«1415000 – Лифт
шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша
Техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарына сәйкес
әзірленді.

6

1-БӨЛІМ. ЛИФТ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҚАУІПСІЗ ЖҮРГІЗУ
Оқыту мақсаттары: белгіленген қызмет мерзімі ішінде лифттерді
қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптарды сипаттау. Бөлім лифттерді
пайдалану кезінде туындайтын тәуекелдерді ескере отырып, адамдардың
өмірі мен денсаулығының, жеке және заңды тұлғалардың мүлкінің,
мемлекеттік және муниципалдық мүліктің қауіпсіздік деңгейін арттыруға
арналған.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. ҚР Еңбекті қорғау бойынша құқықтық білімді және заңнамалық
ережелерді меңгереді.
2. Жарақат алу, жазатайым жағдай, кәсіби ауру сияқты ұғымдарды
ажырата біледі.
3. Лифттердің жұмысын ағымдағы және техникалық қадағалаудың
міндеттері мен мазмұнын біледі.
4. Жұмыс басталар алдында, жұмыс уақытында, апаттық жағдайларда,
жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптарын біледі.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

КМ 09 модулі. Лифттер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ 08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ 07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ 06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды
жою
КМ 05 модулі. Лифттер мен эскалаторлар жабдықтарының
жағдайын бақылап тексеру
КМ 04 модулі. Лифттер мен эскалаторларды монтаждау кезінде
қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ 03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ 02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
Алдын ала талаптар:
КМ 01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Осы модульмен жұмыс бастар алдында білім алушылардың
оқытылатын мамандық және еңбекті қорғау бойынша қарапайым білімдері
болуы тиіс.
Алынған құзыреттер келесі мақсаттар үшін қажет:
 метрология, стандарттау және сертификаттау негіздерін зерттеу;
 электрлік сызбаларды өздігінен құрастыру;
 лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау, демонтаждау
және техникалық пайдалану;
 лифттер мен эскалаторлардың механикалық және электр жабдықтарын
баптау, реттеу және сынау;
 лифт жабдығының жұмыс режимін меңгеру
 лифттер мен эскалаторлар жабдықтарының жағдайын тексеру;
 бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою.
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
«Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)» мамандығы
бойынша Техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының
«Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу» КМ01 кәсіптік модуліне сәйкес
келеді.
Бөлімде заңнамалық деңгейде еңбекті қорғау бойынша негізгі ережелер
баяндалған, жұмыс басталар алдында, жұмыс кезінде, апаттық жағдайларда,
жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғаудың негізгі терминдері мен
талаптары сипатталған. Бөлімнің соңында материалды сәтті игеруге және
келесі модульді меңгеруге өтуге ықпал ететін өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар
берілген.
Курстың схемасы. Бұл схемада «1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша)» мамандығы, «Лифт электрмеханигі»
біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжу шамасына қарай жоғарылайды.
Қажетті оқу материалдары:
1. Тиісті жеке қорғаныс құралдары.
2. Дәптер және қалам.
1.1. Кіріспе
Лифт – бұл метро немесе автомобиль сияқты қауіптілігі жоғары көлік
құралы болып табылады. Кез-келген көлік құралы сияқты (көтергіш болса да)
техникалық тексеруден өтеді, үнемі жөнделеді және өзінің техникалық
төлқұжаты бар. Сондай-ақ, оның пайдалану ережелері мен пайдалану
бойынша ұсыныстары бар, оларды қатаң сақтау талап етіледі 1
Лифт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін белгіленген қызмет мерзімі
ішінде келесі шарттар орындалуы тиіс:
8

- лифт жабдықтарының сақталуын қамтамасыз ету және лифтіні бүкіл
пайдалану мерзімі ішінде мақсаты бойынша ғана пайдалану;
- лифт дайындаушының құжаттамасында көзделген лифт жабдығы
орналастырылған орынжайларда пайдалану жағдайларын қамтамасыз ету;
- лифт жабдығы орналастырылған орынжайларда лифттерді пайдалануды
қамтамасыз етуге қатысы жоқ бөгде заттарды сақтауды болдырмау;
- лифт жабдығы орналастырылған орынжайларға қызмет көрсетуші
персоналдың кедергісіз және қауіпсіз келу (қол жеткізу), оның ішінде
кіреберістерді, өту жолдарын жарықтандыру мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- лифт жабдығы орналастырылған орынжайларға бөгде адамдардың кіруін
болдырмау;
- лифт жабдығы орналастырылған орынжайлардың кілттерін сақтауды,
есепке алуды және беруді ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
- техникалық құжаттаманы, оның ішінде лифт паспортын сақтауды
ұйымдастыруды және оған қажетті мәліметтерді енгізуді қамтамасыз ету;
- МЕМСТ Р 53780 бойынша лифт жабдығы орналастырылған қабат алаңдары
мен орынжайларды жарықтандырудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету;
- лифт кабинасында және (немесе) негізгі отырғызу қабатында «Лифтіні
пайдалану қағидаларының» болуы;
- лифт кабинасында және (немесе) негізгі отырғызу қабатында қызмет
көрсетуші персоналмен немесе диспетчерлік қызметпен байланысуға
арналған ақпараттың болуы;
- лифт кабинасынан қызмет көрсетуші персоналдың орналасқан орнымен екі
жақты сөйлесу байланысын қамтамасыз ету (диспетчерлік, апаттықдиспетчерлік қызмет және т. б.);
- лифт жабдықтарының зақымдануын болдырмау жөніндегі іс-шараларды
орындамай ғимараттар мен құрылыстардың орынжайларында құрылыс және
әрлеу жұмыстарын орындау кезінде құрылыс материалдары мен жүктерді
тасымалдау үшін лифтіні пайдалануды болдырмау.
Лифт иесі дайындаушының пайдалану жөніндегі нұсқаулығында
(нұсқаулығында) көзделген лифтіні қауіпсіз пайдалану шарттарын
қамтамасыз ету үшін шарт бойынша тиісті қызметтер көрсететін ұйымды
тарта алады.
Лифт (ағылш. to lift – көтеру) - қатты бағыттағыштармен қозғалатын
арнайы платформаларда жүктерді тік немесе көлбеу жылжытуға арналған
жүк көтергіш машинаның бір түрі.
Лифт туралы алғаш рет рим сәулетшісі Витрувий өз кезегінде б.з.дейін
236 жылы көтергіш машинаны салған Архимедке негізделіп жазған.
Лифттер туралы кейінгі мәліметтер VI ғасырдың ортасынан басталды
(Мысырдағы әулие Екатерина монастырының лифттері), XVIII ғасырдың
бірінші ширегі (Францияда) және XVII ғасыр (Ұлыбританиядағы Виндзор
қамалының лифтісі, Париж сарайларының бірінде Велайердің «ұшатын
орындығы»). XVIII ғасырда Ресей империясында жолаушылар лифттері
қолданыла бастады (Царское Села сарай ғимараттарының лифттері, Мәскеу
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маңындағы Кусково маноры, петродворцовский Эрмитажындағы көтергіш
үстел мен креслолар). 1795 жылы И. П. Кулибин қысқы сарайға арналған
бұрандалы жолаушылар лифтінің (көтеру және түсіру орындары) дизайнын
жасады. 1816 жылы лифт Мәскеу маңындағы Архангельск жылжымайтын
мүлігінің басты үйінде орнатылды.
1854 жылы Э.Г. Отис Нью-Йорктегі шоуда Кристалл сарайында өзінің
қауіпсіздік құралын – ұстағыштарды көрсетті. Отис көтергіштің ашық
платформасына тоқтап, оны ұстап тұрған арқанды балтамен кесіп тастады.
Бұл жағдайда платформа орнында қалды және ұстағыштардың арқасында
шахтаға құлаған жоқ. Алғашқы жолаушылар лифтісі Нью-Йоркте 1857 жылы
орнатылды. Отистің қауіпсіздік құрылғысы ғимараттардың болат қаңқаларын
қолданумен бірге тірек ғимараттарын салуға мүмкіндік берді.
1859 жылы Отис фирмасы «Бесінші авеню» қонақ үйіне бұрандалы
лифт қойды. Ғимарат жертөледен шатырға дейін үлкен металл бұрандамен
тесіліп, кабина гайка тәрізді жүрді. Бұранда шкив арқылы жертөледегі бу
машинасынан белбеу арқылы бұрылды. Бұранда оңға бұрылған кезде, кабина
жоғары, солға және төменге қарай жүрді. Кабинаның бұрандамен бірге
айналуына жол бермеу үшін лифт білігіндегі бір бұрыш бойымен рельс
шектегіші өтті. Бірақ бұл жүйе баяу, ыңғайсыз және қымбат болды. Осындай
екі лифт орнатылды. Қонақ үйде ол 1875 жылы ауыстырылды. Осы кезеңде
лифттер, әдетте, бу машинасымен бағыттағыштар бойымен қозғалады,
көтергіш арқандар барабаннан оралып оралған.
1867 жылы Париждегі дүниежүзілік көрмеде гидравликалық лифттер
алғаш рет көрсетілді, олар кабельдік машиналарға қарағанда бірқатар
артықшылықтарға ие болды. Кейінірек мұндай лифт Эйфель мұнарасына
орнатылды. Бұл лифттерде кабинаның жоғары жылдамдығына қол
жеткізілді-3,5 м/с дейін, бірақ бастапқы құны мен пайдалану шығындарының
арқасында олардан бас тартуға тура келді.
1878 жылы жылдамдықты шектегіш ойлап табылды, бұл номиналды
жылдамдықтан асып кеткен кезде ұстағыштарды қосуға мүмкіндік береді.
Алғашқы электр лифтін 1861 жылы сол Отис патенттеген. Тірек
механизмі бар алғашқы электрлік жолаушылар лифтін 1880 жылы Siemens &
Halske неміс фирмасы жасаған. Ол 11 секундта 22 метр биіктікке көтерілді.
Отис фирмасының алғашқы электр лифті 1889 жылы Нью-Йорктегі тіреген
ғимараттардың біріне орнатылды. Содан бері көтеру мәселесі ғимараттардың
өсуіне кедергі келтірмеді. XIX ғасырдың соңында арқанмен жүретін
тегершіктері бар шығырлар пайда болды, олар тегершіктің қос шеңбері бар
шығырлар болды.
ХХ ғасырдың басында электр лифттері кеңінен таралды, біртіндеп
лифттерді басқа жетектермен алмастырды. 1920 жылдары арқан тартқыштың
бір шеңбері бар жүкшығырлар пайда болды, олар қазір кеңінен қолданылады.
Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін КСРО-да лифт құрылысы
дамыды. 1940 жылдардың аяғында КСРО-да жалпы мақсаттағы лифттер мен
жоғары жылдамдықты лифттердің типтік конструкцияларының сериялық
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өндірісі игерілді. 1955-1956 жылдары ВНИИПТМАШ «Союз Лифт»
трестімен бірлесіп жүк көтергіштігі 320-дан 1000 кг-ға дейінгі тұрғын үйлер
мен
қоғамдық
ғимараттарға
арналған
жолаушылар
лифттері
конструкцияларының типтік қатарын, сондай-ақ жүк көтергіштігі 100-ден
5000 кг-ға дейінгі жүк лифтілерінің типтік қатарын және жүк көтергіштігі
500 кг ауруханалық лифтіні жасады.
1963
жылы
лифт
бойынша
Орталық
жобалау
бюросы
ұйымдастырылды. 1966-1967 жылдары лифт бойынша ҰҚШҰ 36 модель
және 62 орындаумен ұсынылған жолаушылар және жүк лифтілерінің жаңа
параметрлік қатарын әзірледі. Үлкен қалалардың өсуімен және көп қабатты
ғимараттардың пайда болуымен лифт паркі айтарлықтай өсті. 1990-шы
жылдардың соңында элеваторлар пайда болды, онда басқару өте аз мөлшерде
электр байланысы релесін қолдану арқылы жүзеге асырылды. Негізгі басқару
элементі микроконтроллер болды, яғни қазіргі заманғы элементтер базасына
көшу
жүзеге
асырылды.
Қазіргі
лифтілердің
түрлері
мен
конструкцияларының алуан түрлілігіне қарамастан, олардың барлығы
түбегейлі бірдей мәнге ие негізгі элементтерден тұрады.
Лифт құрылысындағы кезекті революция фин компаниясы «KONE»
ойлап тауып, 1996 жылы EcoDisc қозғалтқышсыз қозғалтқышының
арқасында машиналық орынжайды қажет етпейтін MonoSpace лифттерін
жаппай өндіруге іске қосқан кезде орын алды. 1997 жылы Schindler
компаниясы белдіктерін қолдана отырып, машина орынжайы жоқ
лифттермен марапатталды.2 2000 жылы лифтілерді машина орынжайсыз
шығара бастаған әлемдегі үшінші компания «Otis» болды. Ол өз
конструкциясында металл тростардың орнына полиуретанды белдіктерді
пайдаланатын Gen2 жетегін қолданды, бұл лифтінің шуын азайтады және
шағын шығырларды қолдануға мүмкіндік береді, өйткені арқанды жүргізу
тегершігінің диаметрін 88 мм-ге дейін азайтуға болады. Бірақ мұндай
тәсілдеменің бірқатар кемшіліктері бар: жекелей алғанда, жаңа жетектің
шахта қабырғаларының кішігірім отыруына кежірлігі (барлық жаңа
құрылыммен ілесетін) осыған байланысты, үнсіздіктің орнына, диск бірнеше
жылдар бойы жалғасуы мүмкін көкжиекте қатаң түрде қайта
конфигурацияланғанға дейін ең күшті белдіктер пайда болды (бұл кемшілік
қанағаттанарлықсыз орнатумен байланысты).
2007 жылы KONE компаниясы MaxiSpace лифтін әзірледі, ол тек
машина бөлмесін ғана емес, сонымен қатар қарсы салмақты да қажет етпейді.
Лифт шахтаның өлшемдері бар кабинаның максималды мөлшеріне ие.
2017 жылы «ThyssenKrupp» компаниясы әлемдегі алғашқы арқансыз
Multi лифтісін әзірледі.
Жіктелуі. Мақсаты бойынша:
Жолаушылар лифттері. Адамдарды тасымалдау үшін. Сондай-ақ, егер
жүгі бар жолаушылардың жалпы массасы лифтінің жүк көтергіштігінен
аспаса, жүктерді тасымалдауға рұқсат етіледі.
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Жүк лифттері. Ілесіп жүретін персоналмен (әдетте жолсерікпен)
жүктерді және тек жүктерді тасымалдау үшін адамдарды тасымалдауға
регламентпен тыйым салынады.
Аурухана лифттері. Емдеу-алдын алу мекемелеріне арналған лифтілер.
Науқастарды тасымалдау үшін, оның ішінде ілесіп жүретін персоналы
(әдетте жолсерігі) бар ауруханалық көлік құралдарында (каталкаларда,
мүгедектер арбаларында) пайдаланылады. Олар тегіс жүру және тоқтау
дәлдігімен ерекшеленеді.
Жүк-жолаушылар. Адамдар мен жүктерді тасымалдау үшін. Ол
еденнің ауданы мен есіктердің көлемін арттырды.
Жүк платформалары. Жүктерді, материалдар мен жабдықтарды
тасымалдау үшін арналған.
Жүк жолсерікпен. Жүктерді және оларды алып жүретін адамдарды
тасымалдау үшін арналған.
Жүк жолсеріксіз. Тек жүктерді тасымалдау үшін. Сыртқы басқарумен
жабдықталады, осы лифттерде адамдардың жүруіне жол берілмейді.
Шағын жүк. Әдетте мейрамханалар мен кафелерде (азық-түлікті
көтеру үшін), кітапханаларда, қоймаларда және т.б. қолданылады. Жүк
көтерімділігі, әдетте, 5-тен 300 кг-ға дейін. Адамдарды оларға көтеруге қатаң
тыйым салынады.
Өнеркəсіптік. Шаң басқан, құрамында агрессивті газдары бар,
жарылыс және өрт қауіпті қоршаған ортасы бар және қауіпті өндірістер үшін
ғимараттарда орнату үшін арналған.
Конструкциясы бойынша:
Қысқыш. Мұндай лифтте арқандар кабинаны төменнен алады.
Тротуар. Кабина еденнен шығады. Тротуар лифті қысылуы мүмкін.
Кабинаға салынған монорельсті жүк.
Жүк (шағын дүкен).
Мүгедектерге арналған лифттер. Мүмкіндігі шектеулі адамдарды
коттедждерде, әкімшілік және қоғамдық ғимараттарда жылжытуға арналған.
Пневмолифт. Олар кабинаның үстіндегі бөлікте цилиндр ішінде
сорылатын ауаның арқасында жұмыс істейді. Ауаның белгілі бір сиретілуіне
қол жеткізгеннен кейін кабина көтеріле бастайды.
Гидравликалық.
Көтеру
күші
гидравликалық
сұйықтықты
гидравликалық цилиндрге тікелей немесе жанама түрде кабинаға жіберетін
электр жетегі бар сорғы арқылы жасалады.
Коттеджді.
Әдеттегі
сериялық
жолаушылар
лифттерінен
төмендегілер ерекшеленеді: қуатты аз тұтыну, үйдегі электрмен
жабдықтаудағы үзілістер кезінде автономды режимде жұмыс істеу
мүмкіндігі, жеңіл салмақ, шахтаның минималды өлшемдері.
Құрылыс көтергіштері. Ғимараттардың ойықтарына немесе шатырға
әртүрлі жүктерді көтеруге және жеткізуге арналған [10].
Қайшыны көтергіштер. Заттарды бір деңгейден екінші деңгейге тік
жылжытуға арналған бекітілген көтергіш құрылғы.
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Автотұрақ жүйелері.
Панорамалық. Панорамалық лифт кабинасынан жолаушыларға сыртқы
кеңістік ашылады. Лифт қабырғаларының мөлдірлігі кейбір адамдарға
шектеулі кеңістікте болған кезде ыңғайсыздық сезімін жояды. Биіктіктен
қорқатын басқа адамдар, керісінше, қосады.
Үй лифтілері. Лифтілер пәтерлер мен тұрғын үйлерде әдеттегі 220В
ауыспалы ток желісінен қоректендіріліп орнатылады, ең аз қуаттылықта (700
Вт-тан) 300 кг-ға дейін көтеруге және түсіруге қабілетті, құрылыс
конструкцияларына әсерін азайту үшін лифттің жеңіл салмағы талап етіледі.
Кемелерге арналған лифтілер бар. Олар Канадада, Германияда,
Францияда және Ресейде салынған (және кейбіреулері әлі де жұмыс істейді).
1.2. ҚР-да еңбекті қорғау бойынша құқықтық негіз және
заңнамалық ережелер
Еңбекті қорғаудың құқықтық көздері: ҚР Конституциясы, ҚР Заңдары,
ҚР Еңбек кодексі, ҚР Президентінің Жарлықтары, ҚР Үкіметінің қаулылары
және еңбек құқығы нормаларын қамтитын жергілікті нормативтік актілер.
Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының қағидаттары
Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының қағидаттары:
1) адамның және азаматтың еңбек саласындағы құқықтарын шектеуге жол
бермеу;
2) еңбек бостандығы;
3) еңбек саласындағы кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар
еңбегінің ең нашар түрлеріне тыйым салу;
4) еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету, қауіпсіздік және гигиена
талаптарына сай;
5) жұмыскердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;
6) еңбегі үшін жалақының ең төмен мөлшерінен кем емес сыйақы алу
құқығын қамтамасыз ету;
7) демалу құқығын қамтамасыз ету;
8) қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
9) жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін
қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету болып табылады;
10) әлеуметтік әріптестікті нығайтуға және дамытуға мемлекеттің
жәрдемдесуі болып табылады;
11) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу.
Әркімнің еңбекті еркін таңдауға немесе еңбекке қандай да бір
кемсітушіліксіз және мәжбүрлеусіз еркін келісуге құқығы, өзінің еңбекке
қабілеттілігіне билік етуге, кәсіп пен қызмет түрін таңдауға құқығы бар 3.
Әркімнің еңбек саласындағы өз құқықтары мен бостандықтарын іске
асыруда тең мүмкіндіктері бар. Осы Кодексте және Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында көзделген жағдайлар мен тәртіптен
басқа, ешкімнің еңбек саласындағы құқықтарына шек қойылмайды.
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1.3. Жарақат, жазатайым оқиға, кәсіптік ауру туралы түсінік
Жарақат - қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен туындаған дене
тіндері мен мүшелерінің зақымдануы 3.
Зақымдану көзі мен сипаты бойынша жарақаттар:
 механикалық (дислокация, сыну, кесу, көгеру және т. б.);
 термиялық (термиялық күйік және үсік шалу);
 химиялық (химиялық күйік, улану);
 электрлік (электрлік күйіктер мен белгілер).
Өндірістік жарақат - қызметкер еңбек міндеттерін атқару кезінде
алған, оның еңбекке қабілеттілігінен айырылуына әкеп соққан
денсаулығының зақымдануы;
Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға – өзінің еңбек
(қызметтік) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы
кезінде жұмыскердің өндірістік жарақаттануы, денсаулығының кенеттен
нашарлауы немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен
уақытша немесе тұрақты айрылуына не қайтыс болуына әкеп соққан зиянды
және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың қызметкерге әсер етуі.
Жазатайым оқиғалар мыналарға бөлінеді:
- тұрмыста болған оқиғалар;
- өндірістен тыс болған оқиғалар;
- өндірісте болған.
Нәтижесінде жазатайым оқиғалар бөлінеді:
- жеңіл;
- ауыр;
- өлім.
Зардап шеккендердің саны бойынша жазатайым оқиғалар:
- 1 адам зардап шеккен кезде жалғыз;
- топтық, бұл ретте алынған жарақаттардың ауырлық дәрежесіне қарамастан,
2 және одан да көп адам зардап шеккен кезде.
Кəсіптік ауру - бұл еңбек жағдайының және жағымсыз өндірістік
факторлардың организмге және қосарланып жүретін сырқаттылықты
айтамыз. Қызметкер өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде
қызметкерге зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсер
етуінен туындаған созылмалы немесе жіті ауру; сап кәсіптік ауру дәнекерлеу
жұмыстарын орындаған кезде, хлормен, көміртегі тотығымен және т. б.
уланған кезде ультракүлгін сәулемен көздің күйюі түрінде болуы мүмкін.
Созылмалы кәсіптік аурулар зиянды өндірістік факторлардың, мысалы,
дірілдің, өндірістік шудың және т. б. бірнеше және ұзақ әсер етуінен кейін
дамиды.
Жабдықтарды өндірістік орынжайларда орналастыруға қойылатын
талаптар.

14

Кәсіпорында қолданылатын өндірістік жабдық МЕМСТ бойынша
қауіпсіздік талаптарына және еңбек қауіпсіздігінің басқа да стандарттарына
сәйкес келуі тиіс.
Өндірістік жабдық монтаждау, пайдалану кезінде (бөлек те, кешендер
мен технологиялық жүйелер құрамында да), сондай-ақ жөндеу, бөлшектеу,
тасымалдау және сақтау кезінде қауіпсіз болуы тиіс.
Өндірістік жабдық пайдалану кезінде қоршаған ортаны белгіленген
нормалардан жоғары зиянды заттар шығарындыларымен ластамауы тиіс.
Өндірістік жабдық өртке және жарылысқа қауіпсіз болуы тиіс.
Стационарлық өндірістік жабдық белгіленген тәртіппен бекітілген
жоспарларға сәйкес берік негіздерге немесе іргетастарға орнатылуы,
тексерілуі және бекітілуі тиіс.
Жұмыс кезінде шекті рұқсат етілген нормалардан асатын шу пайда
болатын өндірістік жабдық шуды басатын немесе оның деңгейін санитарлық
нормаларға дейін төмендететін құрылғылармен жабдықталуы тиіс.
Газ, бу, пневмо, гидро және басқа жүйелері бар өндірістік
жабдықтардың конструкциясы осы жүйелер үшін қолданылатын қауіпсіздік
талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Қажет болған жағдайларда өндірістік жабдықтың пайдалану
шарттарына сәйкес келетін жергілікті жарығы (жарылыс қаупі бар орта,
жоғары ылғалдылық және т.б.) болуы тиіс. Бұл ретте персоналдың жергілікті
жарықтандыру құралдарының ток өткізгіш бөліктеріне кездейсоқ жанасу
мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
Өндірістік жабдықтың конструкциясы сигнал беру жүйесін, ал қажет
болған жағдайларда қауіпті ақаулықтар, апаттық жағдайлар кезінде немесе
қауіптіге жақын жұмыс режимдері кезінде жабдықты энергия көздерінен
автоматты тоқтату және ажырату жүйесін көздеуі тиіс.
Өндірістік санитария - зиянды өндірістік факторлардың
қызметкерлерге әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық гигиеналық, ұйымдастыру іс - шаралары мен техникалық құралдар жүйесі.
Негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар: жұмыс аймағы
ауасының жоғары шаңдануы мен газдануы; жұмыс аймағы ауасының жоғары
немесе төмен температурасы; жұмыс аймағындағы ауаның жоғары немесе
төмен ылғалдылығы және қозғалғыштығы; шудың жоғары деңгейі; дірілдің
жоғары деңгейі; әртүрлі электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі;
табиғи жарықтың болмауы немесе жетіспеуі; жұмыс аймағының жеткіліксіз
жарықтандырылуы және т. б. болып табылады.
Лифтіні пайдалану бойынша ұйымдастыру іс-шараларының жалпы
сипаттамасын қарастыра отырып, лифтіні пайдаланудың қауіпсіз
жағдайларын қамтамасыз ету талаптарына елеулі түрде әсер ететін екі
ерекшелікті негізге алған жөн.
Бірінші
ерекшелігі
лифт
кабинасының
қозғалысы
үшін
пайдаланылатын үлкен биіктіктегі бос кеңістіктің болуына, ал электр жетегі
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бар лифттерде және электр тогының әсер ету мүмкіндігіне байланысты
жоғары қауіпті құрылғы болып табылады.
Екінші ерекшелігі, басқаруға арнайы оқытылған адамдардың қатаң
шектеулі саны жіберілетін көліктің басқа кең таралған түрлерінен
айырмашылығы, лифт жасы мен денсаулық жағдайы бойынша шектеусіз,
пайдалану ережелеріне оқытылмаған азаматтармен басқарылады.
Осыған байланысты лифттерді пайдалануды ұйымдастыру кезінде жүк
көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларында (ЖМПӨҚҚ) қамтылған екі негізгі талапты
басшылыққа алған жөн.
Олардың бірі оқытылған персонал тарапынан жұмыс істеп тұрған
лифтіні тұрақты бақылауды (ағымдағы қадағалау) қамтамасыз етуге жатады.
Екіншісі оның өз функцияларын қауіпсіз деңгейде орындауға тұрақты
дайындығын қамтамасыз ету мақсатында техникалық қадағалауды
ұйымдастыруға қатысты.
Лифт немесе онда орналасқан лифтімен ғимарат сатып ала отырып, сіз
лифт иесі боласыз және ЖМПӨҚҚ сәйкес сізге оны жарамды күйде ұстауды
қамтамасыз ету, сондай-ақ қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету міндеті
жүктеледі, ол үшін қағидаларда көзделген бірқатар талаптарды орындау
қажет.
Лифт иесі. Көбінесе лифттің иесі өндірістік, сауда, медициналық, білім
беру және басқа да қызметпен айналысатын ұйымдар немесе муниципалды
тұрғын үйді пайдалану ұйымдары, көп қабатты ғимараттарда тұратын
адамдардың тұрғын үй серіктестіктері болып табылады.
Лифт иесіне ағымдағы және техникалық қадағалау жөніндегі
міндеттердің бүкіл кешенін «лифтіні пайдалануды ұйымдастыруға жауапты
адамға» бұйрықпен жүктеуге рұқсат етіледі, оны техникалық қадағалау
өкілінің қатысуымен комиссия аттестаттайды. Бұл жағдайда «лифт иесі» екі
мәселені де өз бетінше шешеді. Алайда, ережелер техникалық қадағалау
немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын мамандандырылған ұйымға
беруге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда «лифт иесі» мен мамандандырылған
ұйым арасында тиісті шарт жасалады. Бұл ретте иесі лифтіні күтіп ұстау
жөніндегі жұмыстың үлкен және жауапты бөлігін лифтіге білікті техникалық
қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыруға, оның техникалық жайкүйінің қауіпсіз деңгейі үшін жауапкершілікті, оның ішінде заңды
жауапкершілікті де мойнына алуға міндеттенетін ұйымға береді 4.
Мамандандырылған ұйымдардың лифтілерді күтіп ұстау жұмыстарын
ұйымдастыру нұсқасы кеңінен таралды, өйткені ол техникалық жағдайдың
жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және көбінесе экономикалық тұрғыдан
орынды.
Монтаждаудан кейін лифтіні пайдалануға қабылдау процесінде лифт
иесінің уәкілетті өкілі қабылдау комиссиясының жұмысына және тиісті
құжаттарға қол қоюға қатысады.
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Лифтілерді пайдалану кезеңінде ағымдағы қадағалау бойынша
жұмысты орындайтын лифт иесінің уәкілетті өкіліне лифтілердің қауіпсіз
жұмыс істеу шарттарына және мамандандырылған ұйыммен шарт
талаптарына сүйене отырып, бірқатар міндеттер жүктеледі:
 лифтінің мақсатына және жүк көтерімділігіне, сондай-ақ паспортта
көрсетілген оны пайдалану шарттарына сәйкес пайдаланылуын
қамтамасыз етуге міндетті;
 қызмет көрсету персоналын (лифтерлер, операторлар) жұмыс басталғанға
дейін аттестаттауды қамтамасыз ету және олардың білімін мерзімді
тексеруді жүргізу;
 лифт иесінің штатындағы қызмет көрсетуші персоналды өндірістік
нұсқаулықтармен және олардың орындалуын бақылаумен қамтамасыз
ету;
 техникалық қадағалау органдары мен мамандандырылған пайдалану
ұйымы өкілінің нұсқамаларын белгіленген мерзімде орындау;
 мамандандырылған ұйым мен лифт иесі арасындағы шарт талаптарының
орындалуын қамтамасыз ету;
 машиналық және блоктық орынжайларға бөгде адамдардың кіруіне жол
бермеу;
 қауіпсіздік ережелерін үйрету және лифтке ұқыпты қарау мақсатында
лифт пайдаланушылары арасында жұмыс жүргізу;
 апат немесе жазатайым оқиға тудыруы мүмкін ақаулықтар болған кезде,
сондай-ақ аттестатталған персонал болмаған кезде лифт жұмысын
тоқтатуға жол беріледі.
1.4. Лифтілердің жұмысын ағымдағы және техникалық қадағалау
Ағымдағы қадағалау. Бұл ұғым тұрақты бақылау қолданыстағы лифт.
Бұл лифттердің адамдар мен жүктердің тік қозғалысы бойынша штаттық
функцияларды қауіпсіз орындауға техникалық дайындығы туралы
мәліметтерді жинау және талдау бойынша жұмыс. Ағымдағы қадағалау
бойынша жұмыс көлемі тәулік ішіндегі лифт жұмысының ұзақтығымен және
лифт санымен анықталады. Лифт тәулік бойы жұмыс істеген кезде жұмыс
көлемі айтарлықтай болады және оны орындау үшін лифттерден, не
тексеруші лифттерден, не диспетчерлік жүйе операторларынан, не егер бұл
лифтіні басқару жүйесімен талап етілсе, жолсеріктерден тұратын
персоналдың үлкен штаты қажет. Бұл мамандар жұмысының құрамына лифт
қауіпсіздігі мен штаттық функцияларды орындауға дайындығын бағалау
үшін оны ауысым сайын тексеру кіреді. Қалыпты жай-күйден ауытқулар
анықталған кезде лифт жұмысы үзіледі, бұл туралы электр механикке не
прорабқа немесе апаттық қызмет диспетчеріне хабарланады 5.
Соңғы жылдары ағымдағы қадағалау бойынша жұмыстардың негізгі
көлемін біріккен диспетчерлік жүйелердің операторлары орындайды. Қазіргі
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заманғы технологияның жетістіктеріне негізделген бұл жүйелер лифттердің
жұмысын ағымдағы бақылау шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
Техникалық қадағалау. Бұл термин барлық пайдалану көрсеткіштерін
қамтамасыз ете отырып, қызмет етудің есептік мерзімі ішінде штаттық
функцияларды орындауға тұрақты әзірлікте лифтіні қолдау үшін қажетті
техникалық іс-шаралар кешенін білдіреді. Бұл іс-шаралардың негізі
жоспарлы техникалық тексерулер немесе регламенттік жұмыстар мен
ағымдағы жөндеулер жүйесі болып табылады. Қажет болған жағдайда
лифтіні күрделі жөндеу және жаңғырту бойынша жұмыстар да орындалады.
Лифт жұмысы барысында оның тораптарының техникалық жай-күйі
деңгейінің өзгеруінің қайтымсыз процесі жүреді. Бұл қажулық, ескіру,
коррозия, жану және тотығу құбылыстарынан, ысқылау элементтерінің
тозуынан болады. Бұл лифтпен немесе оның жеке түйіндерімен жұмыс
сипаттамаларының біртіндеп жоғалуына, содан кейін олардың толық істен
шығуына әкеледі.
Техникалық құжаттаманың талаптарымен белгіленген параметрлермен
функцияларды орындай алатын лифттің немесе оның түйінінің жағдайы
жұмыс күйі деп аталады. Лифттің (немесе оның түйінінің) жұмыс істеу
ресурсы деп оның жұмыс істеу қабілеті жоғалғанға дейінгі жұмыс істеу
уақытының ұзақтығы түсініледі. Жұмыс қабілетінің жоғалуы, мысалы:
майлаудың жоғалуына әкелетін редуктордың тығыздағыштарының тозуына;
редуктордың тиімділігінің төмендеуіне, дірілдің белсенділігінің, шудың
жоғарылауына, тұтынылатын электр энергиясының өсуіне әкелетін құрттың
берілісі мен подшипникті қондырғылардың тозуына; тежегіш элементтерінің
тозуы мен қартаюына, тежеу моментінің төмендеуіне, кабинаның тоқтау
дәлдігінің төмендеуіне және қауіпсіздікке; эластиканы жоғалтуға, серпімді
элементтердің
қаттылығының
жоғарылауына
және
нәтижесінде
амортизаторлардың дыбыс өткізбейтін қабілетінің төмендеуіне әкеледі.
Лифттің қызмет ету мерзімінің ұлғаюына қарай оның жұмыс
қабілеттілігінің өзгеруі: сенімділік пен қауіпсіздіктің өзгеруімен; пайдалану
материалдары мен энергияны тұтынудың артуымен; жайлылық деңгейінің
төмендеуімен, лифттің тоқтап қалу уақытының ұлғаюымен көрінеді.
Лифт жұмысының төмендеу қарқыны немесе оны қалпына келтіру
техникалық қызмет көрсету мен жөндеу сапасына байланысты.
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстың негізгі
үлесі мамандандырылған оқу орындарында даярлықтан өтетін және лифт
техникасымен өз бетінше жұмыс істеу құқығына аттестация және куәлік
алатын жоғары білікті жұмысшы-электрмеханиктерге жүктеледі.
Лифттің техникалық жағдайын анықтау үшін техникалық диагностика
жүргізіледі. Оған лифтіні толық, мерзімді және ішінара техникалық
куәландыру кіреді.
Жаңадан орнатылған лифт пайдалануға берілгенге дейін толық
техникалық куәландырудан өтеді, оны ЖМПӨҚҚ көрсетілген ұйымдар мен
комиссия жүргізеді.
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Толық техникалық куәландыру мыналарды анықтауға бағытталған:
 лифт ЖМПӨҚҚ және төлқұжат деректеріне сәйкес келеді;
 лифт оның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде болады;
 лифтпен бірге жеткізілетін құжаттар жиынтығы ЖМПӨҚҚ-ке сәйкес
келеді.
Толық техникалық куәландыру кезінде:
 лифт жабдығының лифт паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігі
тексеріледі;
 лифт қондырғысына және оның монтаждау сызбасына және ЖМПӨҚҚ ке сәйкестігіне визуалды және өлшеу бақылауы жүргізіледі;
 лифтіні пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес барлық режимдерде
лифттің жұмыс істеуі тексеріледі;
 сынақтар жүргізілуде;
 лифтімен бірге жеткізілетін құжаттаманың және жасырын жұмыстарға
арналған актінің болуы тексеріледі;
 хаттамалардың болуын тексереді: электр жабдығы мен лифт электр
желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу; Жерге тұйықталған электр
қондырғысы мен Жерге тұйықталған қондырғы элементтері арасында
тізбектің
болуын
тексеру;
кернеуі
1000В
дейінгі
электр
қондырғыларының Жерге тұйықталған бейтарабы бар қорек жүйесі
кезінде қорғаныстың іске қосылуын тексеру.
Көзбен шолып және өлшеуді бақылау кезінде лифт жабдығының
паспорттық деректерге және оның орнату өлшемдеріне, регламенттелген
ЖМПӨҚҚ және монтаждау сызбасына сәйкестігін тексереді.
Лифтіні тексеру кезінде қағидатты электр схемасында көзделген
барлық режимдерде лифт жұмысы, сондай-ақ сынақтар, сигнализация,
байланыс, диспетчерлік бақылау, жарықтандыру кезінде тексерілетіндерден
басқа, шығырдың, шахта есіктерінің, кабина есіктерінің және олардың
жетегінің, қауіпсіздік құрылғыларының жұмысы, қабат алаңдарында
кабинаның тоқтау дәлдігі бақыланады 5.
Сынақтарға жылдамдықты шектегіш, ұстағыштар, буферлер, тежеу
жүйесі, электр жетегі, арқанды жүргізу тегершігі, қорғаныштық нөлдеу
(жерге тұйықтау), электр желілері мен электр жабдығын оқшаулау, жерге
тұйықталған бейтарабы бар желілерде қорғау жатады.
Куәландыру нәтижелері лифтіні толық техникалық куәландыру
актісінде және лифт паспортында көрсетіледі, сараптама ұйымы маманының
қолымен және мөртабанымен растайды.
Лифт пайдалануға берілгеннен кейін 12 айда кемінде бір рет мерзімді
техникалық куәландыру жүргізіледі.
Мерзімді техникалық куәландыру нәтижесінде мыналар белгіленуі
тиіс:
 лифт қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жарамды күйде болуы;
 лифтіні пайдалануды ұйымдастырудың ЖМПӨҚҚ сәйкестігі
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Барлық пайдалану мерзімі ішінде 12 күнтізбелік айда кемінде бір рет
лифт мерзімді техникалық куәландырудан өтеді. Ол лифт оның қауіпсіз
жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде екенін анықтау мақсатында
жүргізіледі.
Куәландыру кезінде лифт толық техникалық куәландыру кезіндегі
сияқты көлемде және сол әдістемелер бойынша жүргізілетін тексерулерге,
статикалық және динамикалық сынақтарға тартылады. Лифтіні пайдалану
процесінде өзгермейтін арақашықтық пен өлшемдер және жасырын жұмыс
актісі тексерілмейді.
Мерзімді техникалық куәландыру нәтижелері лифт паспортына және
мерзімді техникалық куәландыру актісіне жазылады.
Лифтіні ішінара техникалық куәландыру қауіпсіздік құрылғыларын
ауыстырғаннан немесе орнатқаннан; редукторды, тежегіш құрылғыны, тарту
арқандарын, арқан тарту тегершігін ауыстырғаннан немесе жөндегеннен;
принципті электр схемасын өзгерткеннен; басқару шкафын (құрылғысын)
ауыстырғаннан кейін жүргізіледі.
Ішінара техникалық куәландыру кезінде орнатылған, ауыстырылған
немесе жөнделген лифт жабдығының паспорттық деректерге сәйкестігі
тексеріледі; орнатылған жабдықты көзбен шолу және өлшеу бақылауы
жүргізіледі; орнатылған, ауыстырылған немесе жөнделген қауіпсіздік
құрылғылары мен жабдықтарды кезеңдік техникалық куәландыру көлемінде
сынау және (немесе) тексеру жүргізіледі.
Куәландыру нәтижесінде ауыстырылған, жаңадан орнатылған немесе
жөнделген лифт жабдығы оның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін
жарамды күйде екені анықталуы тиіс.
Жұмыс кезінде лифт электрмеханигі лауазымдық нұсқаулықты, электр
қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларын басшылыққа
алуы тиіс.
1.5. Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары
1.5.1. Жалпы түсінік
Лифт электрмеханигі жұмысына қажетті теориялық және тәжірибелік
дайындығы бар, медициналық тексеруден өткен және денсаулық жағдайы
бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ, еңбек қорғау бойынша кіріспе және
бастапқы нұсқамадан өткен, оқытылған, аттестатталған және лифтке қызмет
көрсету құқығына куәлік алған 18 жастан кіші емес жұмыскерге рұқсат
етіледі 4, 6.
Лифтіге техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша дербес
жұмысқа жіберілген лифт электрмеханигінің лифттерге қызмет көрсету және
жөндеу бойынша кемінде 6 ай тәжірибелік өтілі болуы тиіс.
Лифтіге техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыратын
лифт электрмеханигі электр қондырғыларында жұмыс істеу нормалары мен
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қағидаларын оқудан және білімін тексеруден өтуі және электр қауіпсіздігі
бойынша III-ден төмен емес топ алуы тиіс.
Лифт электрмеханигі мерзімді түрде, жылына кемінде бір рет еңбекті
қорғау талаптарын оқып-үйренуден және білімін тексеруден өтуі және
қауіптілігі жоғары жұмыстарға рұқсат алуы тиіс.
Лифт электрмеханигі біліктілігі мен жұмыс өтіліне қарамастан, кемінде
үш айда бір рет лифтке қызмет көрсету кезінде еңбекті қорғау бойынша
қайталама нұсқамадан өтуі тиіс; еңбекті қорғау талаптары бұзылған
жағдайда, жұмыста күнтізбелік 30 күннен астам үзіліс болған кезде ол
жоспардан тыс нұсқамадан өтуі тиіс.
Дербес жұмысқа жіберілген лифт электрмеханигі білуге тиіс:
лифтілерді орнату және қауіпсіз пайдалану қағидалары және электр
қондырғыларын оған қатысты бөлігінде пайдалану кезінде еңбекті қорғау
жөніндегі салааралық қағидалар. Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі
жөніндегі қағидалар, нормалар мен нұсқаулықтар. Алғашқы өрт сөндіру
құралдарын пайдалану ережесі. Жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек
көрсету тәсілдері. Ұйымның ішкі еңбек тәртібінің ережелері.
Лифтіге техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қауіпсіздік
ережелерін қанағаттанарлықсыз білгенін көрсеткен лифт электрмеханигі
дербес жұмысқа жіберілмейді.
Лифт электрмеханигі мыналарды жасай білуі керек:
 лифтіні, оның жекелеген тораптары мен элементтерін қарау, анықталған
ақауларды анықтау және жою және қажет болған жағдайларда
механизмдер мен электр жабдықтарының бөлшектерін ағымдағы жөндеу
және ауыстыру жүргізу;
 лифт механизмдерін майлау;
 лифтіні техникалық куәландыруға дайындау.
Жұмыс барысында лифт электрмеханигі мыналарды орындауы керек:
 паспорттардағы жазбаларды, оған бекітілген лифтілерді техникалық
куәландыру мерзімдерін қадағалау және оларды техникалық
куәландыруды жүргізуге уақтылы дайындау;
 лифтіні техникалық куәландыру кезінде белгіленген ақаулықтарды жою,
ал оны өз күшімен жасау мүмкін болмаған кезде-бұл туралы басшыға
хабарлау;
 қосалқы бөлшектерді, сүрту және майлау материалдарын сатып алуға
өтінімдерді уақтылы беру;
 лифтіні жөндеуге ақау ведомосын жасауға қатысу;
 лифтілер мен жолсеріктердің лауазымдық нұсқаулықтардың орындалуын
тексеру.
Өз кәсібіне тән емес жұмыстарды орындауға қатысу үшін жіберілген
лифт электрмеханигі алдағы жұмыстарды қауіпсіз орындау бойынша
мақсатты нұсқаулықтан өтуі тиіс.
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Лифт электрмеханигіне қауіпсіз жұмыс істеуге үйретілмеген құралсаймандарды, айлабұйымдар мен жабдықтарды пайдалануға тыйым
салынады.
Лифт электрмеханигіне жұмыс істеу кезінде жағымсыз әсер етуі
мүмкін, негізінен келесі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар:
 лифттің қозғалмалы және айналмалы бөліктері (кабина, арқанды жүргізу
тегершігі, жылдамдықты шектегіш тегершік, жалғастықтар және т. б.);
 жұмыс аймағының жерге қатысты едәуір биіктікте орналасуы (мысалы,
ашық ойықтағы алаңдағы, шахтадағы және т. б. жұмыс);
 электр тогы, тұйықталу жағдайында адам денесі арқылы өтуі мүмкін;
 арқанның, бөлшектер мен тораптардың, құрал-сайманның бетіндегі өткір
жиектер, бұдырлар, кедір-бұдырлар;
 электрлік жеткіліксіз және табиғи жарықтың болмауы;
 қанағаттанарлықсыз микроклиматтық жағдайлар, жобалардың болуы.
Лифт электрмеханигі пайдалануға берілгенге дейін жаңадан
орнатылған лифт уәкілетті органда тіркелуі тиіс екенін, сондай-ақ лифтті
техникалық куәландыру келесі жағдайларда жүргізілуі тиіс екенін білуі тиіс:
 лифт орнатылғаннан кейін;
 мерзімді түрде, әр 12 айдан кем емес;
 лифтті қайта құрудан кейін.
Лифт электрмеханигі лифтіні техникалық куәландыруды жұмыс беруші
өкілдерінің және лифтінің жарамды жай-күйі мен қауіпсіз жұмыс істеуіне
жауапты адамның қатысуымен сарапшы маман жүргізуі тиіс екенін білуі
тиіс.
Өрттің туындау мүмкіндігін алдын алу үшін лифт электрмеханигі өрт
қауіпсіздігі талаптарын өзі сақтауы және басқа қызметкерлердің осы
талаптарды бұзуына жол бермеуі тиіс; лифтіде темекі шегуге рұқсат
етілмейді.
Лифт электрмеханигі еңбек және өндірістік тәртіпті, ішкі еңбек тәртібі
ережелерін сақтауға міндетті.
Лифт электрмеханигі оған белгіленген жұмыс уақыты мен тынығу
уақытының режимін сақтауы тиіс.
Ауырған, өзін нашар сезінген жағдайда электрмеханик өзінің жағдайы
туралы тікелей басшысына хабарлауға және медициналық көмекке жүгінуге
міндетті.
Егер қызметкерлердің біреуімен жазатайым оқиға болса, онда зардап
шегушіге алғашқы көмек көрсету, болған жағдай туралы басшыға хабарлау
және егер бұл айналадағыларға қауіп төндірмесе, оқиға жағдайын сақтау
қажет.
Лифт электрмеханигі, қажет болған жағдайда, алғашқы көмек
көрсетуді, медициналық қобдишаны пайдалануды білуі тиіс.
Аурудың алдын алу үшін лифт электрмеханигі жеке гигиена
ережелерін сақтауы керек, оның ішінде тамақ ішер алдында қолды сабынмен
мұқият жуу қажет.
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Жұмысты мас күйінде не есірткі, психотроптық, улы немесе басқа да
есеңгірететін заттарды тұтынудан туындаған жағдайда орындауға, сондай-ақ
спирт ішімдіктерін ішуге, жұмыс орнында немесе жұмыс уақытында есірткі,
психотроптық, улы немесе басқа да есеңгірететін заттарды пайдалануға жол
берілмейді.
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуға немесе
орындамауға жол берген лифт электрмеханигі өндірістік тәртіпті бұзушы
ретінде қарастырылады және тәртіптік жауапкершілікке, ал зардаптарға
байланысты – қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін; егер
бұзушылық материалдық залал келтірумен байланысты болса, онда кінәлі
белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
1.5.2. Жұмыс басталар алдындағы еңбекті қорғау талаптары
Жұмыс басталар алдында лифт электрмеханигі қауіпті және зиянды
өндірістік факторлардың әсерінен қорғау үшін арнайы киім кию керек.
Арнайы киім тиісті мөлшерде, таза болуы және қозғалысты шектемеуі
тиіс 4.
Лифтіні тексеруді бастар алдында шахтаның жолаушылар отыратын
немесе кабинаны тиейтін барлық есіктерінде электрмеханик жұмыстардың
басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, «Лифт техникалық байқауға
(жөндеуге) тоқтатылды» деген плакаттар ілінуі және қабаттарда кабинаның
болмауы кезінде шахтаның есіктері ашылмайтынына көз жеткізуі тиіс.
Жұмыс басталар алдында лифт электрмеханигі жұмыста қолданылатын
слесарлық құрал-саймандар мен айлабұйымдарды қарап, олардың толық
жарамдылығына көз жеткізуі керек.
Лифт электрмеханигі, егер оның алдағы жұмысты орындау үшін жұмыс
орнында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге күмәні болса, жұмысқа кіріспеуі тиіс.
Жұмысты бастамас бұрын жұмыс аймағын жарықтандырудың
жеткілікті екеніне көз жеткізу керек.
1.5.3. Жұмыс уақытында еңбекті қорғау талаптары
Лифтіні тексеруді электрмеханик көмекшімен немесе лифтермен
бірлесіп жүргізуі тиіс; бұл ретте лифтіні тексеру нәтижелерін электрмеханик
мерзімді тексерулер журналына жазуы тиіс.
Электрмеханик лифтіні тексерудің мақсаты ықтимал ақауларды
анықтау және жою болып табылатындығын және лифт оның қауіпсіз жұмыс
істеуіне мүмкіндік беретін жай-күйде екенін растау екенін білуі тиіс 4.
Лифтіні тексеру механизмдер мен электр жабдықтарының, басқару
жүйесінің, сигнал берудің, есік құлыптарының, есік, еден асты және басқа да
байланыстардың, шеткі ажыратқыштардың және өзге де сақтандыру
құрылғыларының, сондай-ақ жарықтандырудың жұмысын тексерумен қатар
жүруі тиіс.
Машиналық және блоктық орынжайлардан тыс орналасқан шахтаны,
кабинаны және лифтінің басқа да тораптарын қарау кезінде, егер жұмыс
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шарттары бойынша оларда электр механигінің көмекшісінің немесе
лифтердің болуы қажет болмаса, машина және блоктық орынжайлардың
есіктері міндетті түрде жабылуы тиіс.
Есік құлыптарының және шахта мен лифт кабинасы есіктерінің
түйіспелерінің жарамдылығын тексеру кезінде мынадай талаптарды сақтау
қажет:
Құлыптарды еден алаңдарынан да, лифт кабинасынан да тексеру керек.
Еден алаңдарынан құлыптарды тексеруді кілтпен немесе қаламмен
құлыпты сынамалы ашу арқылы жүргізу керек.
Шахта есіктерінің түйіспелерінің әрекетін тексеруді шахтаның есігі
ашық және кабинаның есігі жабық болған кезде лифтті сынамалы іске қосу
арқылы жүргізу қажет.
Шахта есіктерінің құлыптары мен түйіспелерінің жарамдылығы лифт
қызмет көрсететін барлық қабаттарда тексерілуі тиіс.
Батырмамен басқарылатын лифтілер үшін кабинаның әр қабатта тоқтау
дәлдігін тексеру қажет.
Есік құлыптарын тексеру кабинаның қабат алаңының деңгейінен
жоғары немесе төмен болғанда немесе қабатта болмаған кезде шахтаның есігі
жабылғанына көз жеткізуге бағытталған.
Лифтіні
әрбір
қарау
кезінде
электрмеханик
кабинаның
жарықтандырылуын және жарық және дыбыс сигнализациясының
жарамдылығын тексеруі тиіс; бұл ретте лифт электрмеханигі лифтіні
электрлік жарықтандыруға мынадай талаптар қойылатынын білуі тиіс:
кабина, шахта және лифт ойығы, сондай-ақ жоғарғы блоктардың машиналық
орынжайы, тиеу алаңдары электрлік жарықтандырумен жабдықталуы тиіс.
Кабинаны жарықтандырудан басқа, электр жарығын қоректендіру
ғимараттың жарықтандыру желісінен жүргізілуі тиіс.
Кабинаның жарықтандыруы электр тізбегінің автоматты ажыратқышы
мен лифтіні басқару тізбектері ажыратылған кезде оның қоректенуі
үзілмейтіндей қосылуы тиіс.
Кабинаны және шахтаны жарықтандыру ажыратқышы машина
орынжайында орнатылуы тиіс.
Машина орынжайында, жоғарғы блоктар орынжайында және
кабинаның төбесінде тасымалды жарықтандыру үшін кемінде бір штепсельді
розетка орнатылуы тиіс.
Жарық сигнализациясының әрекетін әр қабаттағы шахта есігінің
ашылуымен және жабылуымен тексеру керек.
Басқару аппараттарының жай-күйін тексеру және лифтті сынамалы іске
қосу арқылы тексеру қажет; бұл ретте барлық іске қосу түймелерінің баржоғына көз жеткізу қажет.
Шахта қоршауларының ақаусыздығын барлық қабаттарда және барлық
жағынан тексеру қажет; бұл ретте торлы қоршау тығыз тартылып, кабина
бөлшектерімен және олардың қозғалысы кезінде қарсы салмақпен жанаспауы
тиіс.
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Бағыттаушы кабинаны және қарсы салмақты қарап тексеруді
кабинаның төбесінен оның жоғарыдан төмен қозғалысы кезінде жүргізген
жөн; бұл ретте мынадай талаптарды орындау қажет:
Кабинаны шеткі жоғарғы қабатта оның төбесі еден алаңының
деңгейінде болатындай етіп орнату керек.
Электрмеханик кабинаның төбесіне кіріп, шахтаның есігін жабуы
керек.
Кабинаның төбесінде батырмалы аппарат болмаған кезде кабинаның
төмен қарай жылжуын кабинадағы электр механигінің көмекшісі немесе
лифтер және тек электр механигінің сигналдары бойынша жүргізуі тиіс.
Электр сымдарын тексеру кезінде оның бекітілуін, әсіресе
аппараттарда салбыраудың болмауын тексеру керек.
Кабинаның төбесінде болған кезде лифт электрмеханигі арқандардың
бекітілуін, арқан ұстағышта және теңгергіш білікшелерінде контргайка мен
шплинттердің болуын тексеруі, сондай-ақ арқандар әлсіреген кезде әрекет
ететін ұстағыштар мен контактіні іске қосатын механизмді тексеруі тиіс.
Буферлерді,
жылдамдықты
шектегіш
арқандарының
керу
құрылғыларын, кабинаның төменгі табандықтарын және ұстағыштарды
қарау шұңқырдан жүргізіледі; бұл ретте шұңқырларды қарау шахта
есіктерінің түйіспелерінің дұрыс жұмыс істеуін тексергеннен кейін және
шахтаның есіктері міндетті түрде ашық болғанда ғана жүргізіледі.
Жүкшығырдың жай-күйін тексеру кезінде: тежегіш құрылғысын,
редуктор қорабындағы май деңгейін, жүкшығыр мойынтіректерінің
тығыздамалық толтырылуын тексеру қажет.
Арқандарды қарау машина бөлімінде жүргізіледі; бұл ретте арқанның
ширату қадамындағы сымдардың үзілу санын есептеу бас ажыратқыш
ажыратылған кезде жүргізілуі тиіс.
Лифтіні қарау кезінде электрмеханик келесі қауіпсіздік талаптарын
орындауы тиіс:
 лифтіні қабат алаңынан шахтаның және кабинаның ашық есіктері арқылы
іске қосуға тыйым салынады;
 лифт басқару тізбегінің аппараттары арқылы іске қосылмайтын
жағдайларды қоспағанда, электр қозғалтқышына кернеу беретін аппараттарға
тікелей әсер ету арқылы лифтті іске қосуға болмайды;
 лифтінің сақтандыру және бұғаттау құрылғыларын әрекеттен шығаруға
жол берілмейді;
 36 В астам кернеуге тасымалданатын шамдарды пайдалануға тыйым
салынады;
 лифт басқару тізбегіне электр құралын, жарық шамдарын немесе
өлшеуіштерді қоспағанда, басқа электр аспаптарын қосуға болмайды;
 шахтада ормандарсыз және баспалдақтарсыз көтерілуге, сондай-ақ
арқандармен түсуге тыйым салынады;
 кернеудегі электр аппараттарын қарауға және жөндеуге жол берілмейді.
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Лифтіні машиналық орынжайдан басқару кезінде, мысалы, лифтіні
немесе оның жекелеген элементтерін сынау және реттеу кезінде, кабинаны
мәжбүрлі тоқтатқаннан немесе шеткі ажыратқыштың әрекетінен кейін қабат
алаңының деңгейіне ауыстыру кезінде, кабинаны немесе қарсы салмақты
ұстағыштардан немесе буферден алу кезінде электр механигі алдын ала
мыналарды орындауы қажет:
 шахтаның есіктері жабық екеніне көз жеткізу;
 тікелей қоңыраулардың әрекетін жою;
 Автоматты емес құлыпты ашатын тұтқасы арқылы ашылатын шахтаның
есіктері бар лифтілердің барлық отырғызу қабаттарының шахтасының
есіктеріне «Лифт жұмыс істемейді» деген плакат ілінеді.
Слесарлық құрал-сайманмен жұмыс істеу кезінде тек жарамды құралсайманды пайдалану керек.
Қол слесарлық құрал мүмкіндігінше жеке пайдалану үшін
электрмеханикке бекітілуі тиіс.
Жұмыс орнындағы құрал оның домалануы мен құлау мүмкіндігін
болдырмайтындай етіп орналасуы тиіс.
Гайка кілттерінің жұтқыншағының (қармауының) өлшемдері болттар
бастиектерінің (гайкалар қырларының) өлшемдерінен 0,3 мм — ден аспауы
тиіс; бұл ретте губкалар мен болттар немесе гайкалар бастиектерінің
жазықтықтары арасындағы саңылау рұқсат етілгеннен артық болған кезде
астарларды қолдануға жол берілмейді; гайка кілттерінің жұмыс беттерінде
қиғаштар, ал тұтқалары-қылтамырлар болмауы тиіс; гайкалар мен болттарды
бұрау және орау кезінде гайка кілттерін қосымша тұтқалармен, екінші
кілттермен немесе құбырлармен ұзартуға тыйым салынады; қажет болған
жағдайда ұзын тұтқалары бар кілттерді қолдану қажет.
Майланған кілтпен жұмыс істеуге және оны балға ретінде пайдалануға
болмайды. Губкалары ажыратылған немесе жарықтары бар кілтпен жұмыс
істей алмайсыз.
Бұрағыш бұранданың немесе бұранданың басындағы саңылаудың
мөлшеріне байланысты жұмыс бөлігінің (скапула) ені бойынша таңдалуы
керек. Бұрағышпен жұмыс кезінде бөлікті салмақ бойынша ұстамаңыз.
Балғалардың жанғыштары тегіс, сәл шығыңқы, қиғаш, сынықсыз,
ойықсыз, жарықшақсыз және қылтамырсыз болуы тиіс.
Балғалар мен соққы беретін басқа да құрал-саймандардың тұтқалары
бұтақтарсыз және шалшықсыз қатты жапырақты тұқымды (қайың, емен, бук,
үйеңкі, шаған, шетен) құрғақ сүректен немесе жұмыста пайдалану беріктігі
мен сенімділігін қамтамасыз ететін синтетикалық материалдардан жасалуға
тиіс; жұмсақ және ірі қабатты ағаш түрлерінен (шырша, қарағай және т.б.),
сондай-ақ шикі сүректен жасалған тұтқаларды пайдаланбауға тиіс; тұтқалар
қимасының бүкіл ұзындығы бойынша сопақ пішінді, тегіс және жарықтары
қолдардан тайып кетпес үшін қалыңдау керек; тұтқаның осі құралдың
бойлық осіне қатаң перпендикуляр болуы керек; тұтқадағы құралды
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нығайтуға арналған сыналар жұмсақ болаттан жасалуы керек және ойықтары
(қылшықтары) болуы керек.
Тұтқалары ұшталған ұштарына (егеулер, шаберлер және т.б.) металл
бандаж сақиналарынсыз отырғызылған құралмен жұмыс істеуге тыйым
салынады.
Соқпалы әсер ету аспабының (кескіш, сақал, тескіш, керн және т.б.)
сызаттарсыз, қылтанақтарсыз, қайырмасыз және еңіссіз тегіс желке бөлігі
болуы тиіс; аспаптың жұмыс ұшында зақым болмауы тиіс.
1.5.4. Апаттық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары
Лифт электрмеханигі келесі жағдайларда ақаулықтарды жойғанға дейін
лифтіні жұмысқа жібермеуі керек 4,7:
 электр қозғалтқышының, тежегіштің, трансформатордың және т. б.
сымдарының немесе орамаларының оқшаулау кедергісі төмендеген кезде;
 шахта есіктерінің құлыптары, шахта мен кабина есіктерінің түйіспелері,
шеткі ажыратқыш, еден асты түйіспелері, арқандарды босатуға арналған
түйіспелер немесе басқа да бұғаттау түйіспелері ақаулы болған кезде;
 егер кабина шеткі жұмыс жағдайында автоматты түрде тоқтамаса;
 егер кабина жоғары қарай жүрудің орнына төмен түссе немесе керісінше
болса;
 жарық және дыбыс сигнализациясы бұзылған кезде;
 тежегіш құрылғысының ақаулығы кезінде;
 шахта қоршауы зақымданған жағдайда;
 кабинаны тоқтату дәлдігі бұзылған кезде;
 егер кабинаның қозғалысы кезінде қатты шу, соғу, сықырлау естілсе,
сондай-ақ серпіліс немесе дүмпулер сезілсе;
 кабина арқанының, қарсы салмақтың немесе жылдамдықты шектегіштің
әлсіреуі, тозуы немесе үзілуі кезінде.
Жазатайым оқиға, улану, кенеттен ауыру кезінде зардап шегушіге
дереу алғашқы көмек көрсету, дәрігерді шақыру немесе зардап шегушіні
дәрігерге жеткізуге көмектесу, содан кейін болған жағдай туралы басшыға
хабарлау қажет.
Өрт немесе жану белгілері (түтіндеу, күйік иісі, температураның
жоғарылауы және т.б.) анықталған кезде бұл туралы 101 немесе 112
телефоны бойынша өрт күзетіне дереу хабарлау қажет. Өрт күзеті келгенге
дейін адамдарды, мүлікті эвакуациялау бойынша шаралар қабылдап, өртті
сөндіруге кірісу керек.
1.5.5. Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары
Лифтке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары
аяқталғаннан кейін электрмеханик келесіні орындауы тиіс:
 лифт кабинасын жұмыстың басында лифт кабинаға кіретін немесе лифтті
басқаратын қабаттың деңгейіне түсіру;
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 кабинаның бос екеніне көз жеткізу; жұмыс аяқталғаннан кейін кабинаны
жүктемемен қалдыруға болмайды;
 машина бөлмесіндегі басты ажыратқышты немесе орнату автоматын және
жарықты сөндіру;
 машина бөлмесін кілтке бекітіңіз.
Лифт электрмеханигі машиналық және блоктық орынжайларды
жабылмаған күйде қалдырмауы тиіс. Жұмыс аяқталғаннан кейін кірден,
шаңнан, үгінділерден тазартып, слесарлық құралдарды ретке келтіру керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және
басқа да жеке қорғаныш құралдарын шешіп, оларды белгіленген сақтау
орнына алып тастау керек, қажет болған жағдайда – жууға, тазалауға тапсыру
керек. Жұмысты аяқтағаннан кейін қолыңызды жылы сумен және сабынмен
мұқият жуып, қажет болған жағдайда душ қабылдау керек.
Жұмыс барысында байқалған барлық ақаулар мен қолданылатын
құралдардың, жабдықтардың және жабдықтардың ақаулары, сондай-ақ
еңбекті қорғау талаптарының басқа да бұзушылықтары туралы тікелей
жетекшіңізге хабарлау керек.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Бес нүктелі монтаждау белдігін пайдалану.
Жұмыстың мақсаты: бес нүктелі монтаждау белдігін пайдалануды үйрену.
Бақылау сұрақтары:
1. Қауіпсіздік белдігінің негізгі мақсаты?
2.Тірек бетінен қанша метр жоғары болған кезде сақтандыру белдігін
пайдалану міндетті болып табылады?
Жұмыс барысы.
1. Сақтандыру белдігінің бекітулерінің дұрыстығын тексеру.
2. Қауіпсіздік белдігін дұрыс киіңіз.
Қорытынды. Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
ҚАҚ қолдану (Қорғаныс ажырату құрылғысы).
Жұмыстың мақсаты: ҚАҚ жұмысының принципін зерттеу.
Бақылау сұрақтары.
1.ҚАҚ қолданудың негізгі мақсаттары қандай?
Жұмыс барысы.
ҚАҚ қосу және ҚАҚ мен жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
Қорытынды. Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.Лифт деп нені атайды?
2.Лифттің даму тарихын сипаттаңыз.
3.Лифттердің жіктелуі.
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4.Еңбекті қорғау жөніндегі құқықтық негіз және заңнамалық ережелер.
5.Жарақат, жазатайым оқиға, кәсіби ауру туралы түсінік.
6.Жабдықтарды өндірістік орынжайларда орналастыруға қойылатын
талаптар.
7.Лифттердің жұмысын ағымдағы қадағалау.
8.Лифттердің жұмысын техникалық қадағалау.
9.Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары.
10. Лифт электрмеханиктеріне қойылатын талаптар.
11. Жұмысты бастамас бұрын еңбекті қорғау талаптары.
12. Жұмыс кезінде еңбекті қорғау талаптары.
13. Апаттық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары.
14. Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары.
Қысқаша қорытынды
1. Бөлімде лифт құрылысының тарихы келтірілген, лифттердің жіктелуі
келтірілген, қорғаудың құқықтық негізі мен заңнамалық ережелері
сипатталған. Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар теориялық білімді
бекітуге және осы бөлімде тәжірибелік дағдыларды игеруге мүмкіндік
береді.
2. Белгіленген қызмет ету мерзімі кезеңінде лифттердің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін мынадай талаптар орындалуы тиіс:
 лифтіні мақсаты бойынша пайдалану, сондай-ақ дайындаушының
техникалық құжаттамасына (пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа) сәйкес
лифтіні тексеру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу;
 лифтілерді қарау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі
жұмыстарды білікті персоналдың орындауы;
 техникалық куәландыру нысанында белгіленген қызмет мерзімі ішінде
лифтілердің сәйкестігіне бағалау жүргізу;
 белгіленген мерзім өткеннен кейін лифтілердің сәйкестігін бағалауды
жүргізу.
3. Лифттерге техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың
түрлерін, құрамын және мерзімділігін дайындаушы пайдалану жөніндегі
басшылықта (нұсқаулықта) белгілейді. Лифтілерге техникалық қызмет
көрсету бойынша жұмыстардың түрлері, құрамы және кезеңділігі туралы
дайындаушының ақпараты болмаған кезде осы жұмыстарды орындаудың
мынадай кезеңділігі белгіленеді:
 ай сайынғы техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1) - айына кемінде бір рет
жүргізіледі;
 тоқсандық техникалық қызмет көрсету (ТҚ-3) - кемінде үш айда бір рет
жүргізіледі;
 жартыжылдық техникалық қызмет көрсету (ТҚ-6) - алты айда бір реттен
сиретпей жүргізіледі;
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 жылдық техникалық қызмет көрсету (ТҚ-12) - кемінде он екі айда бір рет
жүргізіледі.
4. Лифттерге техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды
жүзеге асыру үшін мамандандырылған:
 реттеуші құжаттар;
 кәсіпорын стандарттары;
 лифтілерге техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар,
нұсқаулықтар.
Бұл құжаттарда жұмыстардың түрлері, кезеңділігі мен құрамы, оларды
орындаудың қауіпсіз әдістері, қолданылатын құрал-саймандар мен
құрылғылар, жабдықтар мен тораптарға қойылатын техникалық талаптар
болуға тиіс.
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2-БӨЛІМ. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТТАУ, СЕРТИФИКАТТАУ
НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРЛІК СХЕМАЛАР
Оқыту мақсаты: метрология, стандарттау, сертификаттау негіздерін
зерделеу, сондай-ақ электрлік схемаларын құрастырудың тәжірибелік
дағдыларын игеру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздерін білу.
2. Лифт саласында қолданылатын схемалар мен сызбалардың түрлерін
ажырату.
3. Лифттер мен эскалаторларды жөндеу жәнеехникалық қызмет
көрсету кезінде қолданылатын электр сызбаларын оқу.
4. Электр тізбектерін дербес жинау.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

КМ 09 модулі. Лифттер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифттер мен эскалаторлар жабдықтарының жайкүйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифттер мен эскалаторларды монтаждау кезінде
қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылардың «Лифт
шаруашылығын қауіпсіз жүргізу» деген 1-бөлім бойынша қарапайым
білімдері болуы тиіс.
Алынған құзыреттер келесі мақсаттар үшін қажет:
 электр тізбектерін өздігінен құрастыру;
 электр тізбектерін, электр жетектерін және жиілік түрлендіргіштерін
зерттеу;
 лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау, демонтаждау
және техникалық пайдалану;
 лифттер мен эскалаторлардың механикалық және электр жабдықтарын
баптау, реттеу және сынау;
 лифт жабдығының жұмыс режимін меңгеру
 лифттер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін тексеру;
бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою.
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
«Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)» мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының
«Метрологияның, стандарттаудың және
сертификаттаудың негізгі
ережелерін сақтай отырып, схемалар мен сызбаларды орындау» КМ02
кәсіптік модуліне сәйкес келеді.
Бөлімде метрология, стандарттау және сертификаттау негіздері
бойынша негізгі ережелер баяндалған; негізгі терминдерге сипаттама
берілген; сызбалардың түрлері, оларды ресімдеуге қойылатын талаптар
сипатталған. Бөлімнің соңында материалды сәтті игеруге және келесі
модульді үйренуге көшуге ықпал ететін тәуелсіз өзін-өзі бақылауға арналған
сұрақтар берілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада «1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша)» мамандығы, «Лифт электрмеханигі»
біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды.
Қажетті оқу материалдары:
1. Электрлік схемалары.
2. Қағаз және қарындаш.
2.1. Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздері
Кез-келген объектілерді негізделген жіктеу-бұл белгілі бір мақсатта
жүзеге асырылатын белгілі бір белгілер бойынша оларды шартты түрде
топтастыру. Әр түрлі мақсаттар үшін бірдей нысандарды әртүрлі жолмен
жіктеуге болады. Жіктеу өздігінен аяқталмайды, ол теория мен тәжірибенің
қажеттіліктеріне байланысты. Өлшемдерді жіктеудің орындылығы, яғни осы
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тұжырымдаманы топтарға бөлу өлшеу әдістерін жасау және нәтижелерді
өңдеу кезінде ыңғайлылықпен анықталады. Өлшеулерді белгілері бойынша
жіктеуге болады.8
Ең көп таралған жіктеу өлшеу нəтижелерін алудың жалпы əдістері
бойынша алынды. Осы белгіге сәйкес өлшеулер тікелей, жанама, бірлескен
және жиынтық болып бөлінеді. Мұндай бөлудің мақсаты өлшеу нәтижелерін
анықтауда пайда болатын өлшеу қателіктерін бөлудің ыңғайлылығы болып
табылады.
Тікелей өлшеу деп өлшенетін шаманың мәнін бірден эксперимент
көмегімен өлшеу. Мысалы, таразы көмегімен өлшенген масса, температуратермометр, кернеу-вольтметр.
Жанама өлшеулер - бұл белгісіз шаманы алдын ала берілген
математикалық формулалар арқылы есептеуге арналған өлшеу. Мұндай
өлшемдер метрологиялық тәжірибе үшін өте маңызды. Олардың негізінде,
мысалы, бастапқы стандарттармен көбейтілетін негізгі шамалардың
бірліктерінің стандарттарына қатысты мәндер белгіленеді. Аз дәл жанама
өлшеулер де кеңінен қолданылады.
Жалпы жағдайда өлшенетін шаманы Y және Х1, Х2, …, Хn, шамаларын
байланыстыратын
тәуелділікті
келесі
түрде
ұсынуға
болады
Y  F ( X 1 , X 2 ,..., X n ).

Дəлдік сипаттамасына сәйкес өлшеулер тең және тең емес болып
бөлінеді. Эквиваленттер дегеніміз-кез-келген физикалық шаманы (ФШ )
өлшеу, СИ дәлдігінде және бірдей жағдайларда бірдей. Тиісінше, тең емес
өлшемдер-бұл әртүрлі жағдайларда СИ (немесе) дәлдігі бойынша әр түрлі
болатын ФШ өлшемдері. Тең және тең емес өлшеулердің нәтижелерін өңдеу
әдістемесі әртүрлі.
Өлшенетін шаманың өзгеруіне қатысты өлшемдер статикалық және
динамикалық болып бөлінеді. Бұл жіктеудің мақсаты нақты өлшеу кезінде
өлшенетін шаманың өзгеру жылдамдығын ескеру қажет пе, жоқ па деген
шешім қабылдау мүмкіндігі болып табылады. Өлшенетін шаманың өзгеру
жылдамдығының әсерінен туындаған қателер динамикалық деп аталады.
Статикалық өлшемге белгілі бір өлшеу міндетіне сәйкес өлшеу
уақытында өзгермейтін ФШ өлшеу кіреді. Динамикалық өлшеулер-бұл ФШ
өлшемі бойынша өзгеретін өлшемдер. Өлшеу статикалық немесе
динамикалық деп аталатын белгі-бұл өлшенген шаманың өзгеру
жылдамдығы немесе жиілігі және СИ берілген динамикалық қасиеттері
кезіндегі динамикалық қате. Ол елеусіз кішкентай делік (шешілетін өлшеу
мәселесі үшін). Бұл жағдайда өлшеуді статикалық деп санауға болады.
Көрсетілген талаптар орындалмаған кезде ол динамикалық болып табылады.
Метрологиялық мақсатына қарай өлшеулер техникалық және
метрологиялық болып бөлінеді. Техникалық өлшеулерді ӨБ жұмысшылары
жүргізеді.
Метрологиялық
өлшеулер
олардың
мөлшерін
СИ
жұмысшыларына беру үшін ФШ бірліктерін көбейту үшін эталондардың
көмегімен жүзеге асырылады.
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ФШ-ны егжей-тегжейлі зерттеу үшін олардың жеке топтарының жалпы
метрологиялық ерекшеліктерін анықтау, жіктеу қажет.
Құбылыстардың түрлері бойынша олар келесі топтарға бөлінеді:
 заттардың, материалдардың және олардан жасалған бұйымдардың
физикалық және физикалық-химиялық қасиеттерін сипаттайтын заттар.
Бұл топқа масса, тығыздық, электр кедергісі, сыйымдылық, индуктивтілік
және т. б. жатады. Кейде бұл ФШ пассивті деп аталады. Оларды өлшеу
үшін көмекші энергия көзін пайдалану керек, оның көмегімен өлшеу
ақпаратының сигналы қалыптасады. Бұл жағдайда пассивті ФВ белсенді
түрлендіріледі, олар өлшенеді;
 энергия, яғни энергияны түрлендіру, беру және пайдалану процестерінің
энергетикалық сипаттамаларын сипаттайтын шамалар. Оларға ток,
кернеу, қуат, энергия жатады. Бұл шамалар белсенді деп аталады. Олар
қосалқы энергия көздерін пайдаланбай өлшеу ақпаратының сигналдарына
айналуы мүмкін;
 уақыт өте келе процестердің барысын сипаттайтын. Бұл топқа әртүрлі
спектрлік сипаттамалар, корреляциялық функциялар және т. б. кіреді.
Физикалық процестердің əртүрлі топтарына жататындығына
байланысты ФШ кеңістік-уақыт, механикалық, жылу, электрлік және
магниттік, акустикалық, жарық, физика-химиялық, иондаушы сәулелену,
атом және ядролық физикаға бөлінеді.
Осы топтың басқа шамаларынан шартты тəуелсіздік дəрежесі
бойынша негізгі (шартты тәуелсіз), туынды (шартты тәуелді) және қосымша
болып бөлінеді. Қазіргі уақытта Халықаралық бірлік жүйесі негізгі ретінде
таңдалған жеті физикалық шаманы қолданады: ұзындығы, уақыты, массасы,
температурасы, электр тогы, жарық күші және зат мөлшері. Қосымша
физикалық шамаларға жалпақ және қатты бұрыштар жатады.
Өлшемнің болуына сәйкес ФШ өлшемді болып бөлінеді, яғни, өлшемі
бар және өлшемсіз.
Өлшеу шкаласы
Тәжірибелік
іс-әрекетте денелердің, заттардың, құбылыстар мен
процестердің қасиеттерін сипаттайтын әртүрлі шамаларды өлшеу қажет.
Алдыңғы бөлімдерде көрсетілгендей, кейбір қасиеттер тек сапалы, ал
басқалары сандық түрде көрінеді. Кез-келген қасиеттің әр түрлі көріністері
(сандық немесе сапалық) жиындарды құрайды, олардың элементтерінің
реттелген сандар жиынына немесе жалпы жағдайда шартты белгілерге
көрсетілуі осы қасиеттерді өлшеу шкалаларын құрайды. Сандық қасиетті
өлшеу шкаласы-ФШ шкаласы. Физикалық шаманың шкаласы-дәл өлшеу
нәтижелері негізінде келісім бойынша қабылданған ФШ мәндерінің
реттелген тізбегі.
Қасиеттердің логикалық құрылымдық көрінісіне сәйкес өлшеу
шкалаларының бес негізгі түрі бар 8.
1. Атау шкаласы (жіктеу шкаласы). Мұндай таразылар қасиеттері тек
эквиваленттілікке қатысты көрінетін эмпирикалық объектілерді жіктеу үшін
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қолданылады. Бұл қасиеттерді физикалық шамалар деп санауға болмайды,
сондықтан мұндай таразылар ФШ шкаласы емес. Бұл атаулардың рөлін
атқаратын сандар объектілерінің сапалық қасиеттеріне жатқызуға негізделген
шкаланың қарапайым түрі.
Көрсетілетін қасиетті белгілі бір эквиваленттік класқа жатқызу
адамның сезім мүшелерін қолдана отырып жүзеге асырылатын атаулар
шкаласында көптеген сарапшылар таңдаған нәтиже неғұрлым сәйкес келеді.
Сонымен қатар, эквивалентті шкаланың кластарын дұрыс таңдау үлкен мәнге
ие – оларды осы қасиетті бағалайтын бақылаушылар, сарапшылар сенімді
түрде ажыратуы керек.
2. Тапсырыс шкаласы (дəреже шкаласы). Егер осы эмпирикалық
объектінің қасиеті меншіктің сандық көрінісінің жоғарылауы немесе
төмендеуі бойынша эквиваленттілік пен тәртіпке қатысты болса, онда ол
үшін тәртіп шкаласын құруға болады. Бұл монотонды түрде өседі немесе
азаяды және көрсетілген қасиетті сипаттайтын шамалар арасында көбірек/аз
қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Тәртіп шкалаларында нөлдер бар немесе
жоқ, бірақ өлшем бірліктерін енгізу түбегейлі мүмкін емес, өйткені олар үшін
пропорционалдылық қатынасы орнатылмаған және сәйкесінше меншіктің
нақты көріністері қанша есе немесе одан аз болатындығын анықтау мүмкін
емес.
3. Аралық шкаласы (айырмашылық шкаласы). Бұл шкала тәртіп
шкалаларының одан әрі дамуы болып табылады және қасиеттері
эквиваленттілік, тәртіп және аддитивтілік қатынастарын қанағаттандыратын
объектілер үшін қолданылады. Интервал шкаласы бірдей интервалдардан
тұрады, өлшем бірлігі және еркін таңдалған басы – нөлдік нүкте. Мұндай
шкалаларға әртүрлі күнтізбелер бойынша хронология кіреді, онда әлемнің
құрылуы немесе Мәсіхтің туған күні және т. б. Цельсий, Фаренгейт және
Реомюр температуралық шкаласы да интервал шкаласы болып табылады.
4. Қарым-қатынас шкаласы. Бұл таразылар эквиваленттілік, тәртіп
және аддитивтілік қатынастарын қанағаттандыратын эмпирикалық
объектілердің қасиеттерін сипаттайды (екінші типтегі шкалалар - аддитивті),
ал кейбір жағдайларда пропорционалдылық (бірінші типтегі шкалалар пропорционалды). Олардың мысалдары-масса шкаласы (екінші ретті),
термодинамикалық температура (бірінші ретті).
Қарым-қатынас шкаласында меншіктің нөлдік сандық көрінісінің бір
мәнді табиғи өлшемі және келісім бойынша белгіленген өлшем бірлігі бар.
Ресми тұрғыдан алғанда, қарым-қатынас шкаласы-бұл табиғи сілтеме
басталатын интервалдар шкаласы. Барлық арифметикалық амалдар осы
шкала бойынша алынған мәндерге қолданылады, бұл FB өлшеу кезінде
маңызды.
Қарым – қатынас шкаласы-ең жетілдірілген. Олар теңдеумен
сипатталады, мұнда шкала салынатын Q – ФШ , [Q] оның өлшем бірлігі, qФШ сандық мәні. Бір қатынас шкаласынан екіншісіне ауысу теңдеуге сәйкес
жүреді q 2  q1[Q1 ] /[Q2 ] .
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5. Абсолютті шкалалар. Абсолютті шкалалар дегеніміз-қатынастар
шкаласының барлық белгілері бар, бірақ қосымша өлшем бірлігінің табиғи
бір мәнді анықтамасына ие және қабылданған өлшем бірліктерінің жүйесіне
тәуелді емес шкалалар. Мұндай таразылар салыстырмалы шамаларға сәйкес
келеді: пайда, әлсіреу және т. б. СИ жүйесінде көптеген туынды бірліктерді
қалыптастыру үшін абсолютті шкалалардың өлшемсіз және есептелетін
бірліктері қолданылады.
Өлшеу және оның негізгі операциялары
Барлық өлшенетін ФШ-ны екі топқа бөлуге болады:
 берілген дәлдікпен тікелей өлшенетін шамаларға түрлендіріледі, мысалы,
температура, тығыздық. Мұндай түрлендіру өлшеу трансформациясы
арқылы жүзеге асырылады.
Қарапайым тікелей өлшеудің мәні-Q ФШ мөлшерін Q[Q] реттелетін
көп таңбалы өлшемнің шығыс өлшемімен салыстыру. Тікелей өлшеу рәсімін
іске асырудың шарты мынадай қарапайым операцияларды орындау болып
табылады:
 өлшенетін ФШ х-ны онымен біртекті немесе біртекті емес басқа ФШ
Q-ге өлшемдік түрлендіру;
 берілген n[Q] өлшеміндегі ФШ QМ ойнату. Түрлендірілген Q мәнімен
біртекті;
 біртекті ФШ салыстыру: түрлендірілген Q және көбейтілетін Өлшем
QM = N [Q].
Өлшеу түрлендіруі-гетерогенді түрлендірілетін және түрлендірілген
ФШ жалпы жағдайында өлшемдер арасында бір-біріне сәйкес келетін
операция. Өлшеу түрлендіруі Q = F(X) түріндегі теңдеумен сипатталады,
мұндағы F-кейбір функция немесе функционалдылық. Алайда, олар көбінесе
түрлендіруді сызықтық етуге тырысады: Q = KX, мұндағы k-тұрақты мән.
Өлшеу түрлендіруінің негізгі мақсаты-өлшенетін шаманың ақпаратын
алу және қажет болған жағдайда түрлендіру. Оның орындалуы таңдалған
физикалық заңдылықтар негізінде жүзеге асырылады. Жалпы жағдайда
өлшеу түрлендіруі келесі операцияларды қамтуы мүмкін:
 түрлендірілетін шаманың физикалық түрінің өзгеруі;
 масштабты сызықтық түрлендіру;
 ауқымды-уақытша қайта құру;
 сызықты емес немесе функционалды түрлендіру;
 сигнал модуляциясы;
 үздіксіз сигналды іріктеу;
 кванттау.
Өлшеу түрлендіргіші – белгілі бір физикалық принципке негізделген
және бір жеке өлшеу түрлендіруін жүзеге асыратын техникалық құрылғы
арқылы жүзеге асырылады 8.
Берілген өлшемнің физикалық шамасын көбейту N [Q] - бұл берілген
дәлдікпен белгілі берілген мәні бар қажетті ВФ құрудан тұратын операция.
Белгілі бір өлшемнің шамасын көбейту әрекеті N кодын берілген физикалық
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шамаға түрлендіру ретінде формальды түрде ұсынылуы мүмкін QM, берілген
FB бірлігіне негізделген [Q]: QM = N[Q].
Берілген көлемдегі ФШ көбейтуге арналған өлшеу құралы өлшем деп
аталады.
Өлшенетін ФШ-ны QM өлшемімен көбейтілетін шамамен салыстырубұл екі шаманың қатынасын орнатудан тұратын операция: Q>QM, Q<QM
немесе Q = QM. Салыстырылған шамалардың дәл сәйкестігі, әдетте, өлшеу
тәжірибесінде кездеспейді. Бұл өлшем арқылы көбейтілетін шаманың
квантталғандығына және бір [Q] еселі мәндерді қабылдай алатындығына
байланысты. Жақын немесе бірдей шамаларды салыстыру нәтижесінде Q
және QM тек / Q-QM| < [Q] екенін анықтауға болады.
Салыстыру əдісі-біртекті шамалардың арақатынасын анықтау үшін
физикалық құбылыстар мен процестерді қолдану әдістерінің жиынтығы.
Көбінесе бұл қатынас салыстырылған шамалардың айырмашылығының
белгісі бойынша орнатылады. Айырмашылық сигналын құру мүмкіндігіне
байланысты әр ФШ
үш топқа бөлінбейді. Бірінші топқа алдын-ала
түрлендірусіз шегеруге болатын және осылайша тікелей салыстыруға
болатын ФШ кіреді. Бұл электрлік, магниттік және механикалық шамалар.
Екінші топқа бөлуге ыңғайсыз, бірақ коммутацияға ыңғайлы ФШ кіреді,
атап айтқанда: жарық ағындары, иондаушы сәулелер, сұйық және газ
ағындары. Үшінші топты физикалық түрде шегеруге болмайтын
объектілердің күйін немесе олардың қасиеттерін сипаттайтын ФШ құрайды.
Мұндай ФШ-ға ылғалдылық, заттардың концентрациясы, түсі, иісі және т. б.
жатады.
Бірінші топтың сигналдарының параметрлері салыстыру үшін ең
ыңғайлы, екіншісі – аз ыңғайлы, ал үшінші – тікелей салыстыру мүмкін емес.
Алайда соңғысын салыстыру және өлшеу керек, сондықтан оларды
салыстыруға болатын басқа шамаларға айналдыру керек.
Өлшеу міндеті
Өлшеу-бұл бірқатар құрылымдық элементтердің өзара әрекеттесуін
қамтитын күрделі процесс. Оларға мыналар жатады: өлшеу міндеті, өлшеу
объектісі, принцип, өлшеу әдісі мен құралы және оның моделі, өлшеу шарты,
өлшеу тақырыбы, Нәтиже және өлшеу қателігі.
Әр өлшемнің алғашқы бастапқы элементі-оның міндеті (мақсаты). Кезкелген өлшеудің міндеті таңдалған (өлшенетін) ФШ мәнін берілген
жағдайларда қажетті дәлдікпен анықтау болып табылады. Өлшеу міндетін
қоюды өлшеу субъектісі - адам жүзеге асырады. Есепті қою кезінде өлшеу
объектісі нақтыланады, онда өлшенетін ФШ бөлінеді және қажетті өлшеу
қателігі анықталады (белгіленеді).
Өлшеу объектісі дегеніміз - қасиеттері бір немесе бірнеше өлшенетін
ФШ-мен сипатталатын нақты физикалық объект. Ол көптеген қасиеттерге ие
және басқа объектілермен жан-жақты және күрделі қатынастарда болады.
Өлшем субъектісі-адам өзінің қасиеттері мен байланыстарының барлық
түрлерінде объектіні толығымен елестете алмайды.
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Стандарттау, сертификаттау және метрология – бұл өнімнің, жұмыс
пен қызметтің сапасын қамтамасыз етудің құралы-инженердің тәжірибесінде
көп қырлы қызметтің маңызды аспектісі. Сапа проблемасы нарықтық
экономиканың жетілуіне қарамастан барлық елдер үшін өзекті болып
табылады. Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліске ұшыраған және
күйретілген Жапония мен Германияда стандарттау мен метрология әдістерін
шебер қолдану өнімнің сапасын қамтамасыз етуге және сол арқылы осы
елдердің экономикасын жаңартуға бастама бергенін еске түсіру жеткілікті.
Бүгінгі таңда жеткізушіге прогрессивті стандарттардың талаптарын
қатаң сақтау жеткіліксіз-тауарларды шығару мен қызмет көрсетуді
қауіпсіздік немесе сапа сертификатымен қамтамасыз ету қажет. Тапсырыс
берушілер мен тұтынушылар арасында ең үлкен сенім-сапа жүйесінің
сертификаты. Бұл сапаның тұрақтылығына, өлшенетін сапа көрсеткіштерінің
сенімділігі мен дәлдігіне сенімділікті тудырады, өнім өндіру және қызмет
көрсету процестерінің жоғары мәдениеті туралы куәландырады. Стандарттау,
метрология және сертификаттаудың отандық ережелерін халықаралық
ережелермен үйлестіру туралы мәселе өте өткір, өйткені бұл Қазақстанның
Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруінің және осы Ұйым шеңберіндегі
елдің одан әрі қызметінің маңызды шарты болып табылады. Үйлестіру
мәселесі қазіргі уақытта, ең алдымен, техникалық заңнама саласындағы
заңдарды қабылдау арқылы шешілуде. ҚР президенті Н.Ә. Назарбаев
"Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9
қарашадағы № 603-II Заңына қол қойды. Оның қабылдануы Қазақстанның
ДСҰ-ға кіруі және саудадағы техникалық кедергілерді жою үшін қажет
стандарттау және сертификаттау жүйесін қайта ұйымдастырудың негізін
қалады. Сонымен, елдің өзіндік бәсекелестігі бар нарықтық экономикаға
көшуі, тұтынушының сенімі үшін күрес коммерция мамандарын
тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету
үшін Стандарттау, метрология және сертификаттау әдістері мен ережелерін
кеңінен қолдануға мәжбүр етеді.
2.1.1. Метрология
Метрология (грек тіл. μέτρον" Өлшем "+ λόγος "ой; себеп") - өлшеулер,
олардың бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары және қажетті
дәлдікке жету тәсілдері туралы ғылым. Метрологияның мәні объектілердің
қасиеттері туралы сандық ақпаратты берілген дәлдікпен және нақтылықпен
алу болып табылады; бұл үшін нормативтік база – метрологиялық
стандарттар 8.
Метрология үш негізгі бөлімнен тұрады:
Теориялық метрология - метрологияның іргелі негіздерін құру, өлшем
бірліктерінің жүйесі, физикалық тұрақтыларды жасау, өлшеудің жаңа
түрлерін әзірлеумен айналысатын метрологияның бөлігі. Кейде «іргелі
метрология» термині қолданылады.
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Қолданбалы - теориялық метрология әзірлемелерін тәжірибелік
қолдану мәселелерін зерттейді. Ол метрологиялық қамтамасыз етудің барлық
мәселелеріне жауап береді.
Заңнамалық - физикалық өлшем бірліктерін, өлшеу әдістері мен
құралдарын қолдану бойынша міндетті техникалық және құқықтық
талаптарды белгілейді.
Метрологияның мақсаттары мен міндеттері:
- өлшемдердің жалпы теориясын жасау;
- физикалық шама бірліктерінің және бірліктер жүйелерінің түзілуі;
- өлшеу әдістері мен құралдарын, өлшеу дәлдігін анықтау әдістерін, өлшеу
бірлігі мен өлшеу құралдарының біркелкілігін қамтамасыз ету негіздерін
әзірлеу және стандарттау ("заңнамалық метрология" деп аталады»);
- эталондар мен үлгілі өлшеу құралдарын жасау, өлшеу шаралары мен
құралдарын тексеру. Бұл бағыттың басым бағыты физикалық тұрақтылар
негізінде эталондар жүйесін әзірлеу болып табылады.
Сондай-ақ, метрология тарихи перспективада шаралар, ақша бірліктері
мен шоттар жүйесінің дамуын зерттейді.
Метрология аксиомалары:
- Кез келген өлшем салыстыру болып табылады.
- Априорлық ақпаратсыз кез-келген өлшеу мүмкін емес.
- Мәнді дөңгелектеусіз кез-келген өлшеудің нәтижесі кездейсоқ шама болып
табылады.
Метрология тарихы
Метрология өзінің тарихын ежелгі дәуірден бастайды және тіпті киелі
кітапта айтылған. Метрологияның алғашқы формалары жергілікті билік
органдарының қарапайым тәжірибелік
өлшемдерге, мысалы, қолдың
ұзындығына негізделген қарапайым еркін стандарттарды орнатуы болды. Ең
алғашқы стандарттар ұзындық, салмақ және уақыт сияқты шамалар үшін
енгізілді, бұл коммерциялық мәмілелерді жеңілдету, сондай-ақ адамның ісәрекетін тіркеу үшін жасалды.
Метрология өнеркәсіптік революция дәуірінде жаңа маңызға ие болды,
ол жаппай өндірісті қамтамасыз ету үшін қажет болды.
Метрологияның дамуындағы тарихи маңызды кезеңдер:
XVIII ғасыр - метр эталонын белгілеу (эталон Францияда, өлшемдер
мен салмақтар мұражайында сақтаулы; қазіргі уақытта бұл ғылыми құралға
қарағанда тарихи экспонат болып табылады);
1832 жыл – Карл Гаусстың бірліктердің абсолютті жүйелерін құруы;
1875 жыл – Халықаралық Метрикалық Конвенцияға қол қою;
1960 жыл – Бірліктердің Халықаралық жүйесін (ӨБ) әзірлеу және
орнату);
XX
ғасыр-жекелеген
елдердің
метрологиялық
зерттеулерін
халықаралық метрологиялық ұйымдар үйлестіреді.
Отандық метрология тарихының кезеңдері:
 Метрикалық конвенцияға қосылу;
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 1893 жыл- Д.И. Менделеевтің өлшемдер мен таразылардың бас палатасын
жасады (қазіргі атауы: "Менделеев атындағы метрология ғылыми-зерттеу
институты. Менделеев»);
 Дүниежүзілік метрология күні жыл сайын 20 мамырда атап өтіледі.
Мерекені Халықаралық өлшемдер мен салмақтар комитеті (ХӨСҚ) 1999
жылғы қазанда, ХӨСҚ 88 отырысында бекітті.
2.1.2 Стандарттау
Стандарттау - қоршаған ортаға, өмірге, денсаулыққа және мүлікке,
техникалық және ақпараттық үйлесімділікке, өнімдердің, жұмыстар мен
қызметтердің өзара алмасуы мен сапасына, өнімдердің, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
стандарттарды әзірлеу, жариялау және қолдану, нормалар, ережелер мен
сипаттамаларды белгілеу жөніндегі іс-шаралар. ғылымның, техниканың және
технологияның даму деңгейіне сәйкес, өлшем бірлігі, ресурстардың барлық
түрлерін үнемдеу, табиғи және техногендік сипаттағы апаттар мен басқа да
төтенше жағдайлар қаупін, елдің қорғаныс қабілеті мен жұмылдыру
дайындығын ескере отырып, экономикалық объектілердің қауіпсіздігі 8.
Стандарттау нақты немесе ықтимал міндеттерге қатысты жалпы және
қайталап қолдану ережелерін белгілеу арқылы белгілі бір салада тапсырыс
берудің оңтайлы дәрежесіне жетуге тырысады.
Стандарттау нормаларын іске асыру үшін нормативтік құжаттарды
және басқа да ережелерді әзірлеуді басқаруға және бекітуге, оларға
стандарттар мәртебесін беруге заңды құқығы бар стандарттау органдары
жауап береді.
Өнеркәсіп саласында стандарттау өнімнің өзіндік құнының
төмендеуіне әкеледі, себебі:
әзірленген типтік жағдайлар мен объектілерді қолдану есебінен уақыт
пен қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді;
өнімнің немесе есептеу нәтижелерінің сенімділігін арттырады, өйткені
қолданылатын техникалық шешімдер іс жүзінде бірнеше рет сыналған;
бұйымдардың жөндеуі мен қызмет көрсетуін жеңілдетеді, өйткені
стандартты тораптар мен бөлшектер бір-бірімен алмастырылады (құрастыру
фитингтік операциясыз жүргізілген жағдайда).
Өнімді әзірлеудің негізгі мақсаты стандартқа сәйкес келмейтін негізгі
параметрлердің мәндерімен мүмкін болатын өте жоғары функционалды
сипаттамаларға қол жеткізу болған жағдайда стандарттау тиімсіз болуы
мүмкін.
Стандарттау мақсаттары:
табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қаупін ескере
отырып, азаматтардың өмірі мен денсаулығының, жеке және заңды
тұлғалардың мүлкінің, мемлекеттік және муниципалдық меншіктің,
объектілердің қауіпсіздігі деңгейін арттыру, экологиялық қауіпсіздік
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деңгейін арттыру, жануарлар мен өсімдіктердің өмірі мен денсаулығының
қауіпсіздігі;
өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
бәсекеге
қабілеттілігі мен сапасын, өлшем бірлігін, ресурстарды ұтымды
пайдалануды, техникалық құралдардың (машиналар мен жабдықтардың,
олардың құрамдас бөліктерінің, жиынтықтаушы бұйымдары мен
материалдарының) өзара алмастырылуын, техникалық және ақпараттық
үйлесімділікті, зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер нәтижелерінің,
техникалық
және
экономикалық-статистикалық
деректердің
салыстырмалылығын, өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
сипаттамаларына талдау жүргізуді, мемлекеттік тапсырыстарды орындауды,
өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сәйкестігін ерікті
растауды қамтамасыз ету);
техникалық регламенттердің талаптарын сақтауға жәрдемдесу;
техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты жіктеу және
кодтау жүйелерін, өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) каталогтау
жүйелерін, өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасын
қамтамасыз ету жүйелерін, деректерді іздеу және беру жүйелерін құру,
біріздендіру жөніндегі жұмыстарды жүргізуге жәрдемдесу.
Стандарттау принциптерге сәйкес жүзеге асырылады:
стандарттау саласындағы құжаттарды ерікті қолдану;
мүдделі тұлғалардың заңды мүдделерінің стандарттарын әзірлеу
кезінде ең жоғары есепке алу;
егер халықаралық стандарттар талаптарының ұлттық климаттық және
географиялық ерекшеліктерге, техникалық және (немесе) технологиялық
ерекшеліктерге сәйкес келмеуі салдарынан немесе халықаралық стандартты
немесе оның жекелеген ережесін қабылдаудың белгіленген рәсімдеріне
сәйкес өзге де негіздер бойынша мұндай қолдану мүмкін емес деп танылған
жағдайларды қоспағанда, ұлттық стандартты әзірлеу негізі ретінде
халықаралық стандартты қолдану;
стандарттау мақсаттарын орындау үшін ең аз қажеттіліктен көп
дәрежеде өнімді өндіруге және айналымға, жұмыстарды орындауға және
Қызметтерді көрсетуге кедергі жасауға жол бермеу;
техникалық регламенттерге қайшы келетін стандарттарды белгілеуге
жол бермеу;
стандарттарды біркелкі қолдану үшін жағдайларды қамтамасыз ету.
Стандарт электр лифтілерінде монтаждау және іске қосу-жөндеу
жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларын белгілейді, олардың
орындалуы пайдалануға беру алдында объектіде орнатылған лифт
қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді.
Стандарт талаптары күрделі құрылыс объектілерінде үйкеліс жетегі,
барабаны немесе жұлдызшасы бар жетегі бар электр лифтілерін монтаждау
және
іске
қосу-жөндеу
жұмыстарына,
сондай-ақ
қолданыстағы
ғимараттардағы лифтілерді ауыстыруға және жаңғыртуға қолданылады.
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Осы стандарттың талаптары тау-кен және көмір өнеркәсібі
шахталарында, кемелерде және өзге де жүзу құралдарында, теңізде барлау
және бұрғылауға арналған платформаларда, ұшақтарда және басқа да ұшу
аппараттарында монтаждау-лифтілерге және іске қосу-жөндеу жұмыстарын
жүргізуге, әскери мақсаттарға арналған арнайы мақсаттағы лифтілерге,
сондай-ақ
гидравликалық
тораптар
мен
гидравликалық
лифт
компоненттерінің монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарына
қолданылмайды. Осы стандарттың талаптары сондай-ақ пайдалануға беру
алдында сәйкестікті бағалауды жүргізу кезінде тексерулерге, зерттеулерге
және сынақтарға қолданылмайды.
Стандарт ғимараттар мен құрылыстарда лифт орнатуға жобалық
құжаттаманы әзірлеуді жүзеге асыратын жобалау ұйымдарының, құрылыс
ұйымдарының, лифтіні монтаждауды, ауыстыруды және жаңғыртуды жүзеге
асыратын мамандандырылған ұйымдардың қолдануына арналған.
2.1.3. Сертификаттау
Сертификаттау (лат. certum-дұрыс + лат. facere-жаса) - сертификаттау
жөніндегі орган жүзеге асыратын объектілердің техникалық регламенттер
талаптарына, стандарттар ережелеріне, ережелер жиынтығына немесе
шарттар талаптарына сәйкестігін растау нысаны. Сертификаттау сонымен
қатар 8 сертификатын алу процедурасын білдіреді.8
Өнімнің сапасын дәл, сенімді және объективті бағалау оны әзірлеу,
өндіру, жеткізу және пайдалану кезінде негізделген шешімдер қабылдауға
мүмкіндік береді. Мұндай бағалау, ең алдымен, эксперименттік жолмен
анықталған өнімнің нақты сипаттамалары мен қасиеттерін нормативтік
құжаттарда белгіленгендермен салыстыруға негізделген. Сапаны бағалаудың
көптеген формаларының ішіндегі ең көп тарағаны-сертификаттау. Латын
тілінен аударғанда сертификаттау "дұрыс жасалды"дегенді білдіреді. Ол
сертификатталатын өнімді өндіру шарттарын сынау мен бағалауға, осы
рәсімдердің орындалуын бақылауға және тәуелсіз орган тарапынан өнім
сапасын қадағалауға негізделеді. Барлық осы операциялардың үйлесімі
нормативтік құжатта орнатуға және тұтынушылар үшін маңызды өнімдердің
кез-келген сипаттамаларын бақылауға мүмкіндік береді. Осының арқасында
сертификаттау олардың белгіленген талаптарға қатаң сәйкестігінің сенімді
кепілі ғана емес, сонымен қатар осындай сәйкестік туралы сенімді ақпарат
көзі ғана емес, сонымен қатар өнімнің сапасын арттырудың тиімді құралы
және ынталандырушысы болып табылады.
Қазақстандағы мемлекеттік құрылымның өзгеруі, кәсіпорындардың
шаруашылық дербестігінің артуы, олардың сыртқы нарыққа тікелей шығуы,
жаңа коммерциялық және қаржылық құрылымдардың пайда болуы
сертификаттаудың мемлекеттік жүйесін қалыптастыру үшін жағдай жасады.
1991 жылғы 5 маусымнан бастап қолданысқа енгізілген № 640-XII
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес
заңнамалық актілерде немесе стандарттарда тұтынушылардың өмірінің,
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денсаулығының қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз
етуге, тұтынушылардың мүлкіне зиян келтіруді болдырмауға бағытталған
талаптар белгіленген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер және
тұтынушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
құралдар белгіленген тәртіппен міндетті сертификаттауға жатады.
Тауарларды (оның ішінде импорттық) өткізуге, жұмыстарды орындауға және
Қызметтерді сертификатсыз көрсетуге тыйым салынады. ИСО/МЭК 2нұсқауына сәйкес сәйкестікті сертификаттау – бұл тиісті түрде анықталған
өнімнің (процестің немесе қызметтің) белгілі бір стандартқа немесе басқа
нормативтік құжатқа сәйкес келетіндігіне қажетті сенімділік қамтамасыз
етілетіндігін
дәлелдейтін
үшінші
тараптың
әрекеті.
Осылайша,
«Сертификаттау» термині кейіннен тек үшінші тараптың сертификаттауын
білдіреді. Үшінші тарап - бұл өндірушіге де, өнімді тұтынушыға да тәуелсіз
орган немесе ұйым. Үшінші тараптың сертификаттауымен қатар, өзін-өзі
сертификаттау немесе өндірушінің өз өнімдерінің кез-келген нақты
нормативтік-техникалық құжаттардың (НТҚ) талаптарына сәйкестігі туралы
мәлімдемесі бар.
Сертификаттау үш танымал әрекетке негізделген:
- Өнімді сынау;
- өнім өндірісінің жай-күйін алдын ала тексеру;
- өнім мен өндірісті кейінгі (сертификат берілгеннен кейін) қадағалау
(бақылау).
Сынақты сертификаттау кезінде өндірісті бағалау мен қадағалауды
дайындаушы мен тұтынушыға тәуелсіз үшінші тарап болып табылатын
органдар (ұйымдар) орындайды. Сертификаттаудың іс жүзінде барлық
жүйелерінде қандай да бір нысанда сертификатты беру немесе
дайындаушыға оны беру құқығын беру алдында сертификаттауға көзделген
өнімді өндіру шарттарын үшінші тараптың тексеруі, сондай-ақ
сертификатталған өнімді өндіруді қадағалау (бақылау) көзделеді. Бұл оның
сапасының тұрақтылығына, сертификаттау кезінде тексерілетін талаптардың
үнемі сақталуына белгілі бір кепілдік береді.
Сертификаттаудың ерекшелігі сонымен қатар өнімнің ғылымитехникалық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін заңды түрде дәлелдейтін
куәлік арнайы құжат – сәйкестік сертификаты немесе өнімге қойылатын
сәйкестік белгісі болып табылады.
Сәйкестік сертификаты - бұл сертификаттау жүйесінің ережелері
бойынша шығарылған және тиісті түрде сәйкестендірілген өнім (процесс,
қызмет) белгілі бір стандартқа немесе басқа нормативтік құжатқа сәйкес
келетіндігіне қажетті сенімділік қамтамасыз етілген құжат. Сертификат
стандарттың барлық талаптарына, сондай-ақ құжаттың өзінде нақты
көрсетілген өнімнің жеке бөлімдеріне немесе нақты сипаттамаларына
қатысты болуы мүмкін. Сертификатта ұсынылатын ақпарат оның негізінде
берілген сынақ нәтижелерімен салыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.
Сәйкестік белгісі (2.1-сурет) - бұл белгіленген тәртіппен бекітілген,
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сертификаттау жүйесінің ережелеріне сәйкес қолданылатын (немесе
сертификаттау органы берген) белгі, бұл өнім (процесс, қызмет) нақты
стандартқа немесе басқа нормативтік құжатқа сәйкес келетініне қажетті
сенімділік қамтамасыз етіледі.

е)

ж)

2.1 – сурет - Стандарттарға сәйкестігін растайтын белгілер:
а - Ресей; б - Ұлыбритания; в – Оңтүстік Корея; г - Германия;
д - Франция; е - Жапония; ж – Қазақстан
Сәйкестік белгісі белгілі бір сертификаттау жүйесімен шектелген, бұл
осы жүйенің (сертификаттау органы атынан) осы белгімен белгіленген өнім
стандартына сәйкестігін бақылау ерекшелігін көрсетеді. Сертификатты
немесе сәйкестік белгісін алу дайындаушыға (жеткізушіге) белгілі бір
міндеттемелер жүктейді және арнайы ұлттық нормативтік актілерге немесе
келісімдерге (лицензияларға) негізделеді.
Сертификаттаудың маңызды ерекшелігі – барлық операциялар оларды
жүзеге асырудың нақты ережелері бар және арнайы уәкілетті органныңсертификаттау органының басшылығымен жұмыс істейтін белгілі бір жүйе
аясында жүзеге асырылады. Бұл орган үшінші тарап ретінде қолданыстағы
заңнамаға және елдің нормативтік актілеріне сәйкес ұйымды және жүйенің
жұмыс істеуін басқаруды жүзеге асырады.
Жүктерді көтеруге және ғимараттың қабаттары немесе деңгейлері
арасында адамдарды жылжытуға арналған көтергіш жабдық қауіптің
жоғарылауын білдіреді. Сондықтан мұндай жабдық үшін Кеден одағында
сәйкестікті тексеру бойынша белгілі бір талаптар бар. Егер бұл жабдық
коммерциялық немесе қоғамдық салада қолданылатын болса лифттерді
сертификаттау міндетті.
Негізгі талаптар арнайы ережеде сипатталған – КО КР 011/2011 2011
жылғы 18 қазандағы лифттердің қауіпсіздігі. Техникалық регламент
сертификаттауға жататын жабдықтардың тізбесін бекітеді, сондай-ақ
жабдықты тексерудің қажетті рәсімдері туралы негізгі мәліметтерді береді.
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Бүгінгі күні лифтілерді сертификаттау кәсіби жағдайларда жүргізілуі қажет
күрделі кешенді міндет болып табылады.
Сертификаттау үшін лифт жабдықтарының тізімі.
Қауіпсіздік сертификатын бере отырып, жабдықтың дайын жиынтығын
ғана емес, тексеруді жүргізу қажет. Көтергіш жүйесіндегі әрбір механизм мен
әрбір маңызды құрылғы тексерудің жеке кезеңдерінен өтеді және сәйкестігін
растайтын міндетті құжаттар пакетін алады.
Лифт жабдықтарын сертификаттау осындай құрылғыларды тексеруді
қамтиды:
 кабинаның құлауына қарсы барлық қауіпсіздік және сақтандыру
құрылғылары;
 шахта есіктерінің құлыптары, жабу механизмдері;
 қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ажырату клапандары;
 жинақтау үлгісіндегі буферлік жабдықты қоса алғанда, сызықтық емес
сипаттамалары бар буферлер;
 энергетикалық буферлер;
 ұстағыштар, сондай-ақ кабинаның қозғалыс жылдамдығын шектегіштер;
 элеваторлардың жекелеген түрлері, соның ішінде электрмен жұмыс
жасайтын жабдық.
Құрылғылардың толық тізімі көлік құралының техникалық
регламенттерінде
келтірілген.
Лифт
жабдықтарын
сертификаттау
қауіпсіздікті растауға арналған, сондықтан негізгі талаптар сақтандыруды,
апаттық тоқтатуды, сондай-ақ штаттан тыс жағдайларда жолаушылар мен
жүктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылғыларға қойылады. Әрбір
жағдайда тексеру схемасы жеке болады.
Алынған сертификаттың түрі жабдықтың түріне де байланысты. Ол
белгілі бір жабдықтың бір бірлігіне немесе партияға берілуі мүмкін
(өндірістік қуаттарды қараумен):
a) қауіпсіздік жабдықтарының толық жиынтығына алдын ала сәйкестік
сертификаттары;
b) лифт есіктерін өртке қарсы сертификаттау туралы құжат.
2.2. Лифт саласында қолданылатын схемалар мен сызбалардың
түрлері
2.2.1. Лифттер мен эскалаторларды монтаждау кезінде
қолданылатын сызбалар
Жобалық құжаттама: негізгі ақпарат және сызба жобалауға арналған
КҚБЖ талаптары 9.
ФОРМАТТАР. Сызбалар белгілі бір форматтағы (өлшемдегі)
парақтарда орындалады. Парақ форматтары жұқа сызықпен жасалған
сызбаның сыртқы жақтауының өлшемдерімен анықталады.
МЕМСТ 2.301 - 68 сәйкес * негізгі форматтардың өлшемдері A0
форматын дәйекті түрде бөлу арқылы алынады, олардың өлшемдері
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841x1189 ММ, ауданы 1 м2-ге тең, кіші жағына параллель екі тең бөлікке
бөлінеді. Белгілеудегі Сан бұл әрекеттің қанша рет жасалғанын көрсетеді.
Негізгі форматтардың белгілері мен өлшемдері 2.1-кестеде көрсетілгендерге
сәйкес келуі тиіс.
Кесте 2.1 - Сызбалардың негізгі форматтары
Пішімді белгілеу
А0
А1
А2
Пішім
жақтарының
841х1189 594х841 420 х594
өлшемдері, мм

А3

А4

297 х420 210 х297

Негізгі форматтардың тараптарын олардың өлшемдеріне еселі шамаға
ұлғайтумен түзілетін қосымша форматтарды қолдануға жол беріледі. Бұл
жағдайда өсу коэффициенті бүтін сан болуы керек. Туынды форматтардың
өлшемдері, әдетте, 2.2 кестеден таңдалуы керек. Туынды форматты белгілеу
2.2-кестедегі деректерге сәйкес негізгі форматты белгілеуден және оның
еселігінен жасалады: мысалы, А0х2, А4х8 және т. б.
МАСШТАБ.
Масштаб - суреттегі объектінің кескінінің сызықтық өлшемдерінің осы
объектінің нақты өлшемдеріне қатынасы. Сызбаның негізгі жазуының
осыған арналған бағанында көрсетілген Масштаб 1:1, 2:1 типі бойынша, ал
қалған жағдайларда – типі бойынша белгіленуі тиіс (1:1), (1:2), (2:1) және т.б.
(кесте. 2.3). МЕМСТ 2.302-68 сәйкес сызбалардағы суреттердің масштабы
келесі қатардан таңдалуы керек (2.3-кесте).
2.2-кесте - Қосымша форматтардың белгіленуі және өлшемдері
Еселігі
А0
А1
А2
А3
2
1189*1682
—
—
—
3
1189*2523
841*1783 594*1261
420*891
4
—
841*2378 594*1682 420*1189
5
—
—
594*2102 420*1486
6
—
—
—
420*1783
7
—
—
—
420*2080
8
—
—
—
—
9
—
—
—
—

46

А4
—
297*630
297*841
297*1051
297*1261
297*1471
297*1682
297*1892

2.3- кесте - Масштаб
Азайту
масштабы

1:2

Масштабты белгілеу
1:2,5

1:4

Табиғи шама
Үлкейту
масштабы

1:5

1:10

1:15

1:25

10:1

15:1

25:1

1:1
-2:1

2,5:1

4:1

5:1

СЫЗЫҚТАР.
Сызбалардағы заттарды бейнелеу үшін МЕМСТ 2.303-68 сызбадағы
сызықтардың сызбасын, қалыңдығын және негізгі мақсаттарын белгілейді.
S тұтас негізгі сызығының қалыңдығы кескіннің өлшемі мен
күрделілігіне, сондай-ақ сызба форматына байланысты 0,5-тен 1,4 мм-ге
дейін болуы керек. Бір типтегі сызықтардың қалыңдығы бірдей масштабта
сызылған осы сызбадағы барлық суреттер үшін бірдей болуы керек.
Штрих
сызықтарындағы
соққылардың
ұзындығы
соққының
қалыңдығынан шамамен 10 есе көп болуы керек, ал сызық сызықтарының
ұзындығы кескіннің көлеміне байланысты таңдалады. Сызықтағы соққылар
шамамен бірдей ұзындықта болуы керек. Олардың арасындағы алшақтық
шамамен бірдей болуы керек. Сызылған сызықтар қиылысып, соққылармен
аяқталуы керек. Орталық сызық ретінде қолданылатын штрих-нүктелі
сызықтар, егер шеңбердің диаметрі немесе суреттегі басқа геометриялық
фигуралардың өлшемдері 12 мм-ден аз болса, қатты жұқа сызықтармен
ауыстырылуы керек.
НЕГІЗГІ ЖАЗБА.
Сызба сызбаның сыртқы жақтауының оң, төменгі және жоғарғы
жақтарынан 5 мм қашықтықта қатты негізгі сызықпен жүзеге асырылатын
жақтаумен жасалады. Сол жағында сызбаларды тігу және түптеу үшін
қызмет ететін ені 20 мм жол қалдырылады (2.2-сурет).
Титулдық блок жобалау құжаттарының төменгі оң жақ бұрышына
орналастырылған. А4 форматындағы парақтарда негізгі жазу парақтың қысқа
жағында орналасады, А3 және одан да көп форматтағы парақтарда негізгі
жазуды парақтың ұзын және қысқа жағында орналастыруға болады. Негізгі
жазулар, оларға қосымша бағандар МСТ 2.303-68* сәйкес қатты негізгі және
қатты жұқа сызықтармен орындалады (2.3-сурет).
1 - нысандағы негізгі жазба аспаптар мен машина жасау сызбаларында
қолданылады.
2 – нысан бойынша негізгі жазу ерекшелікте және басқа да мәтіндік
құжаттарда — бірінші парақ, 3 - нысан бойынша-келесі парақтар
пайдаланылады.
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2.2-сурет- Сызбаны рәсімдеу мысалдары
Бағандарда негізгі жазулар көрсетіледі:
1-бағанда - бұйымның атауы;
2-бағанда - құжаттың белгіленуі;
3-бағанда - бөлшек материалының белгіленуі;
4-бағанда - осы құжатқа берілген литерге;
5-бағанда - бұйымның массасы;
6-бағанда - масштаб;
7-бағанда - парақтың реттік нөмірі (бір парақтан тұратын құжаттарда баған
толтырылмайды);
8-бағанда - құжат парақтарының жалпы саны (бағанды тек бірінші парақта
толтырады);
9-бағанда - құжатты шығаратын кәсіпорынның атауы;
10-бағанда - орындаушылардың функциялары көрсетіледі: «әзірледі»,
«тексерді»;
11-бағанда - құжатқа қол қойған тұлғалардың тегі;
12-бағанда - 11-бағанда есімдері көрсетілген тұлғалардың қолдары;
13-бағанда - күні;
14-18-бағандар - өндірістік сызбаларда толтырылады.
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1 нысан

2 нысан

3 нысан
2.3-сурет - Графикалық және мәтіндік құжаттардың негізгі жазбаларының
мысалдары
ҚАРІПТЕР.
Сызу қарпі -сызбалар мен басқа да техникалық құжаттарды ресімдеу
үшін қолданылатын Қолжазба және компьютерлік қаріп. Қаріп
стандартталған, оны ISO 3098 халықаралық стандарты және МЕМСТ 2.30481 және DIN 6776-1 сияқты ұлттық стандарттар сипаттайды. Сурет
шрифтіндегі жазулар тікбұрышты немесе көлбеу торды қолдана отырып
қолмен жасалуы мүмкін, трафареттер мен құрғақ берілістер, сондай-ақ
компьютер жиынтығы қолданылуы мүмкін.
49

КҚБЖ стандарттары жүйесінің талаптарына сәйкес сызбалардағы
барлық жазулар МЕМСТ 2.304-81 сәйкес сызу шрифтімен орындалуы керек,
ал мәтіндік құжаттарда сурет шрифті қолмен жазу әдісімен қолданылуы
керек.
Стандарт таңбалардың биіктігі мен енін, сызықтың қалыңдығын,
жолдар мен сөздер арасындағы қашықтықты белгілейді. Қаріпке қойылатын
негізгі талап - мәтін оңай жазылып, оқылуы жеңіл болуы керек. ISO 3098
және МЕМСТ 2.304-81 латын, кирилл және грек алфавиттеріне, араб және
Рим цифрларына арналған емлені анықтайды.
ISO 3098 халықаралық стандарты «Өнімдерге арналған техникалық
құжаттама» жалпы атауы бойынша алты бөлімнен тұрады. Жазулар мен
белгілерге арналған қаріп»:
 ISO 3098-1: 2015 Жалпы талаптар;
 ISO 3098-2: 2000 Латын әліпбиі, сандар мен белгілер;
 ISO 3098-3: 2000 Грек алфавиті;
 ISO 3098-4:2000 Латын алфавитіне арналған диакритикалық және арнайы
белгілер;
 ISO 3098-5: 1997 Автоматтандырылған жобалау жүйелеріне арналған
латын алфавитінің әріптерінен, сандардан және белгілерден тұратын
қаріп;
 ISO 3098-6: 2000 Кириллица.
Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесіне (КҚБЖ) кіретін
мемлекетаралық стандарт МЕМСТ 2.304-81 сызба қаріптері 1982 жылы
енгізілген, СТ СЭВ 851-78-СТ СЭВ 855-78 Экономикалық өзара көмек
кеңесінің стандарттарына толық сәйкес келеді және бұрынғы МЕМСТ 2.30468 стандартын алмастырады.
Неміс стандарттау институтының стандарты DIN 6776-1 "Техникалық
сызбалар. Жазулар, қаріп белгілері" ISO 3098 стандартына сәйкес келеді.
МЕМСТ 2.304-81 сызбалардағы және басқа да конструкторлық құжаттардағы
жазулардың сызылуын, өлшемдерін және орындалу ережелерін анықтайды.
Әріптер мен сандардың жолдың түбіне қарай көлбеуі шамамен
75°болуы керек.
Қаріп өлшемі (h) – бас әріптердің ММ биіктігіне тең шама.
H бас әріптерінің биіктігі жолдың негізіне перпендикуляр өлшенеді. С
кіші әріптерінің биіктігі олардың биіктігінің (k қосалқыларынсыз) h
шрифтінің мөлшеріне қатынасынан анықталады, мысалы, с=7/10*h.
Әріптің ені (q) – әріптің ең үлкен ені h қаріп өлшеміне қатысты
анықталады, мысалы, q=6/10 h немесе d қаріп сызығының қалыңдығына
қатысты, мысалы, q=6D.
Қаріп сызығының қалыңдығы (d) - қаріп түрі мен биіктігіне
байланысты анықталатын қалыңдық.
Құрылыс торы - әріптер сәйкес келетін құрылыс сызықтарынан
құрылған тор. Көмекші тор сызықтарының қадамы d қаріп сызықтарының
қалыңдығына байланысты анықталады (2.4-сурет).
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2.4-сурет - Көлбеу қаріп түрі
Сызбалар мен басқа да конструкторлық құжаттарды ресімдеу кезінде
2.4-кестеде келтірілген параметрлермен 75 (d=1/10h) еңісті Б типті қаріпті
қолдану ұсынылады.
Қаріптің келесі өлшемдері орнатылады: (1.8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20;
28; 40.
Жалпы жағдайда кескінді кеңістіктік объектінің жазықтыққа
проекциясы ретінде қарастыруға болады. Инженерлік графикада
қолданылатын кескіндерді құру ережелері "инженерлік графикада
қолданылатын координаталар жүйесі және проекция жазықтығы"бөлімінде
келтірілген.
Сызбадағы суреттер олардың мазмұнына қарай түрлерге, қималарға,
қималарға бөлінеді 9.
Кескіндердің (түрлердің, қималардың, қималардың) саны ең аз, бірақ
тиісті стандарттарда белгіленген шартты белгілерді, белгілер мен жазуларды
қолдану кезінде зат туралы толық көріністі қамтамасыз етуі тиіс.
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2.4-кесте - Қаріптер
Қаріп
параметрлері

Белгілеу

Салыстырмалы
өлшем

Өлшемдері

Қаріп өлшемі бас әріптердің
биіктігі

h

(10/10)h

10d

1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0

Кіші әріптердің
биіктігі

c

(7/10)h

7d

1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0

Әріптер
арасындағы
қашықтық

a

(2/10)h

2d

0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0

Жолдардың ең аз
қадамы (биіктігі,
қосалқы тор)

b

(17/10)h

17d

3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0

Сөздер
арасындағы ең аз
қашықтық

e

(6/10)h

6d

1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0

8,4 12,0

Қаріп
сызықтарының
қалыңдығы

d

(1/10)h

d

0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0

1,4

2,8

4,0

2,0

Өнеркәсіп пен құрылыстың барлық салалары үшін сызбаларда
заттарды (бұйымдарды, құрылыстарды және олардың құрамдас
элементтерін) бейнелеу ережелерін МЕМСТ 2.305 – 2008* "суреттер –
түрлері, қималары, қималары"белгілейді.
Көрініс - бақылаушыға қарайтын заттың бетінің көрінетін бөлігінің
бейнесі. Кескіндердің санын азайту үшін көріністерде штрих сызықтарының
көмегімен зат бетінің қажетті көрінбейтін бөліктерін көрсетуге рұқсат
етіледі.
Проекциялардың негізгі жазықтықтарында алынған түрлердің келесі
атаулары орнатылады:
1) алдыңғы көрініс (негізгі көрініс);
2) жоғарыдан көрініс;
3) сол жақ көрініс;
4) оң жақтағы көрініс;
5) түрі төменнен;
6) арттан.
Сызбалардағы көріністердің атаулары, жоғарғы, сол, оң, төменгі, артқы
көріністер негізгі кескінмен (проекциялық жазықтықта көрсетілген көрініс
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немесе кескін) тікелей проекциялық байланыста болмаған жағдайларды
қоспағанда, белгіленбеуі керек.
Проекциялық байланыс бұзылған жағдайда, жобалау бағыты сәйкес
кескіннің жанындағы көрсеткімен көрсетілуі керек. Жебенің үстінде және
алынған кескіннің (көріністің) үстінде бірдей бас әріпті қолдану керек (2.5
сурет Д түрі). Егер аталған түрлер негізгі кескіннен басқа суреттермен
бөлінсе немесе онымен бір парақта орналаспаса, сызбалар да жасалады.

2.5-сурет - Лифт жетегінің редукторының корпусы
Егер объектінің кез-келген бөлігін пішіні мен мөлшерін бұрмаламай
негізгі түрлерде көрсету мүмкін болмаса, онда негізгі проекция
жазықтықтарында параллель емес жазықтықтарда алынған қосымша түрлер
қолданылады (2.6, 2.7, 2.8 суреттер).
Қосымша көрініс сызбада бас әріппен белгіленуі керек (2.6, 2.7-сурет),
ал кескіннің қосымша көрінісімен байланысты нысанда сәйкесінше әріптік
белгісі бар көріну бағытын көрсететін көрсеткі болуы керек (В көрсеткісі,
2.6, 2.7-сурет).
Қосымша көрініс сәйкес кескінмен тікелей проекциялық байланыста
орналасқанда, көрсеткі мен көріністің белгіленуі қолданылмайды (2.8-сурет).
Қосымша түрлер суретте көрсетілгендей орналастырылған. 2.6-2.8.
2.6 және 2.8 суреттеріне сәйкес қосымша түрлердің орналасуына
артықшылық беріледі. Қосымша көріністі бұруға рұқсат етіледі, бірақ ереже
бойынша, негізгі объектіде осы объект үшін қабылданған позицияны сақтай
отырып; бұл жағдайда көріністің белгіленуі проекциялық байланысты
бұзбай, әдеттегі графикалық белгілеумен толықтырылуы керек.
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2.6-сурет - Қосымша түрдің
орналасуы және белгіленуі

2.7-сурет - Қосымша түрдің
орналасуы және белгіленуі

2.8-сурет - Салынған қосымша түрі
Бір тақырыпқа қатысты бірнеше бірдей қосымша түрлер бір әріппен
белгіленеді және бір түрді сызады. Егер бұл жағдайда нысанның қосымша
көрінісімен байланысты бөліктері әртүрлі бұрыштарда орналасса, онда
шартты графикалық белгі түрдің белгісіне қосылмайды.
Нысан бетінің жеке, шектеулі жерінің бейнесі жергілікті көрініс деп
аталады (Г түрі, 2.5-сурет). Жергілікті көріністі жартас сызығымен шектеуге
болады, мүмкіндігінше аз немесе шектелмеген. Жергілікті көрініс сызбада
қосымша көрініс сияқты белгіленуі керек.
Көру бағытын көрсететін көрсеткілер өлшемдерінің қатынасы 2.9суретте көрсетілгенге сәйкес келуі керек.
Кесулер секреторлық жазықтықтың проекциялардың көлденең
жазықтығына қатысты орналасуына байланысты бөлінеді.:
 көлденең-бөлінген жазықтық проекциялардың көлденең жазықтығына
параллель болады(мысалы, B-B бөлімі, 2.10-сурет). Құрылыс
сызбаларында көлденең қималарға басқа атаулар берілуі мүмкін, мысалы,
"жоспар»;
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2.9-сурет - Көз бағытын анықтайтын көрсеткілердің өлшемдері
 тік - кесілген жазықтық проекциялардың көлденең жазықтығына
перпендикуляр (мысалы, А-А, В-В, Г-Г, 2.10-сурет);
 көлбеу - бөлінген жазықтық көлденең проекция жазықтығымен түзу
сызықтан өзгеше бұрыш жасайды(мысалы, В-В кескіні. 2.5-сурет).
Секциялық жазықтықтардың санына байланысты бөлімдер бөлінеді:
 қарапайым - бір бөлінген жазықтықта (мысалы, В-В кескіні сурет 2.10);
 күрделі – бірнеше ұшақтармен (мысалы, а-а бөлімі, тозақ. 1; б-Б кесіндісі,
сурет. 2.10).

2.10-сурет - Кесу түрлері
Тік кесу фронтальды деп аталады, егер бөлінген жазықтық
проекциялардың фронтальды жазықтығына параллель болса (мысалы, B-B
бөлімі, сурет. 2.5) және профиль, егер бөлінген жазықтық проекциялардың
профиль жазықтығына параллель болса.
Күрделі кесулер, егер бөлінген жазықтықтар параллель болса, сатылы
болады(мысалы, Б-В сатылы көлденең қимасы, 2.10-сурет) және сынған, егер
бөлінген жазықтықтар қиылысса (мысалы, а-а кесіктері, 2.10 сурет).
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Егер бөлінген жазықтықтар объектінің ұзындығы немесе биіктігі
бойымен бағытталса, кесулер бойлық деп аталады (2.11-сурет) және көлденең,
егер бөлінген жазықтықтар объектінің ұзындығына немесе биіктігіне
перпендикуляр бағытталған болса (мысалы, А-А және Б-Б кесіктері,2.12сурет).

2.11-сурет -Серіппенің бойлық қимасы

2.12-сурет - Бөліктің көлденең қимасы
Секциялық жазықтықтың орналасуы сызбада көлденең сызықпен
көрсетіледі. Қима сызығы үшін ашық сызық қолданылуы тиіс. Кезде күрделі
бөлінісінде штрихтар жүргізеді, сондай-ақ кесіп өту орындарының секущих
жазықтықтың өзара. Бастапқы және соңғы соққыларда көздің бағытын
көрсететін көрсеткілерді қою керек (2.5, 2.6, 2.7, 2.10-сурет); бағыттамалар
штрихтың соңынан 2-3 мм қашықтықта қолданылуы тиіс.
Бастапқы және соңғы соққылар сәйкес кескіннің контурын кесіп өтпеуі
керек.
2.12-суретте көрсетілген жағдайларда. көздің бағытын көрсететін
бағыттамалар бір сызыққа салынады.
Қима сызығының басында және соңында, қажет болған жағдайда,
секциялық жазықтықтардың қиылысқан жерлерінде орыс алфавитінің бірдей
бас әрпі қойылады. Әріптер көздің бағытын көрсететін көрсеткілердің
жанында және сыртқы бұрыш жағынан қиылысатын жерлерде қолданылады.
Кесу «А-А» түріндегі жазумен белгіленуі керек (әрқашан сызықша
арқылы екі әріппен).
Қима сызығындағы құрылыс сызбаларында әріптердің орнына
цифрларды қолдануға, сондай-ақ қиманың (жоспардың) атауын оған берілген
әріптік, сандық немесе басқа белгілермен жазуға жол беріледі.
Секциялық жазықтық тұтастай алғанда объектінің симметрия
жазықтығымен сәйкес келген кезде және тиісті кескіндер тікелей
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проекциялық байланыста бір парақта орналасқан және кез-келген басқа
суреттермен бөлінбеген кезде, көлденең, фронтальды және профильді
кесулер үшін олар секциялық жазықтықтың орнын белгілемейді және кесу
жазумен бірге жүрмейді.
Фронтальды және профильді кесулер, әдетте, сызбаның негізгі
кескінінде осы тақырып үшін қабылданған позицияға сәйкес келеді.
Көлденең, фронтальды және профильді бөлімдер тиісті негізгі түрлердің
орнында орналасуы мүмкін.
Сынған кесулер кезінде бөлінген жазықтықтар шартты түрде бір
жазықтыққа біріктірілгенге дейін бұрылады, ал айналу бағыты көздің
бағытына сәйкес келмеуі мүмкін (2.13-сурет).
Егер
біріктірілген
жазықтықтар
проекциялардың
негізгі
жазықтықтарының біріне параллель болса, онда сынған кесуді тиісті түрдің
орнына орналастыруға болады (а - а кесіктері, 2.5, 2.10-сурет). Бөлінген
жазықтықты бұру кезінде оның артында орналасқан объектінің элементтері
біріктірілетін тиісті жазықтыққа жобаланғандай сызылады (2.14-сурет).
Нысанның құрылысын тек жеке, шектеулі жерде анықтауға қызмет ететін
кесу жергілікті деп аталады.
Жергілікті кесу қатты толқынды сызық түрінде ерекшеленеді (2.15сурет) немесе сынған қатты жұқа сызық ( 2.16-сурет). Бұл сызықтар кескіннің
басқа сызықтарымен сәйкес келмеуі керек.
Түрдің бір бөлігін және тиісті кесудің бір бөлігін оларды үздіксіз
толқынды сызықпен немесе сынған қатты жұқа сызықпен бөлуге рұқсат
етіледі (2.17-2.19-сурет). Егер бір уақытта түрдің жартысы мен кесудің
жартысы біріктірілсе, олардың әрқайсысы симметриялы фигура болса, онда
бөлу сызығы симметрия осі болып табылады (2.20-сурет).

2.13-сурет - Сынған тіліктің
құрылысы

2.14-сурет - Сынған бөлікті салу
кезінде бөлінген жазықтықтың
артында орналасқан бөлік
элементтерінің бейнесі
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2.15-сурет - Қатты толқынды
сызықпен шектелген Жергілікті кесу

2.16-сурет - Үзілуі бар тұтас жіңішке
сызықпен шектелген Жергілікті
тілім

2.17-сурет - Кескіндегі түр мен
кесіндінің бір бөлігін қиыстыру

2.18-сурет - Кескіндегі түр мен
кесіндінің бір бөлігін қиыстыру

2.19-сурет - Бейнедегі түр мен
қиманың бір бөлігін қиыстыру

2.20-сурет - Бейнедегі түр мен
қиманың бір бөлігін қиыстыру

Егер симметриялы бөлікте симметрия осі контур сызығымен сәйкес
келсе, көрініс пен кесу шекарасы осьтен ығыстырылып, 2.18-суретте
көрсетілгендей жасалады. Сондай-ақ, кесу мен көріністі жіңішке сызықпен
бөлуге рұқсат етіледі (2.21-сурет), симметрия жазықтығының ізімен сәйкес
келетін барлық зат емес, тек оның бөлігі, егер ол айналу денесін білдірсе. Бұл
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кескіндердің әрқайсысы жеке-жеке симметриялы болған жағдайда, көріністің
төрттен бірін және үш кесудің төрттен бірін: көріністің төрттен бірін, бір
кесудің төрттен бірін және екіншісінің жартысын және т.б. біріктіруге рұқсат
етіледі.

2.21-сурет - Бейнедегі түр мен қиманың бір бөлігін қиыстыру
Қима - затты бір немесе бірнеше жазықтықпен ойша бөлшектеу
нәтижесінде алынған фигураның кескіні (2.22-сурет). Бөлім тек бөлінген
жазықтықта алынған нәрсені көрсетеді. Бөлгіш ретінде цилиндрлік бетті
қолдануға рұқсат етіледі, содан кейін жазықтыққа орналастырылады (2.23сурет).

2.22-сурет - Шығарылған қиманы
ресімдеу

2.23-сурет - Кесу ретінде цилиндрлік
бетін пайдалану

Қиманың құрамына кірмейтін қималар шығарылған бөліктерге бөлінеді
(2.22, 2.24) және салынған (2.25-сурет). Шығарылған бөлімдерге
артықшылық беріледі және оларды бір түрдің бөліктері арасындағы
алшақтыққа орналастыруға рұқсат етіледі (2.26-сурет). Шығарылған
қиманың контуры, сондай – ақ кесінді құрамына кіретін қима қатты негізгі
сызықтармен, ал қабаттасқан қиманың контуры қатты жұқа сызықтармен
бейнеленген, ал қабаттасқан қиманың орналасқан жеріндегі кескін контуры
үзілмейді.
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2.24-сурет - Шығарылған
қиманы ресімдеу

2.25-сурет - Салынған қиманы ресімдеу

Шығарылған немесе қабаттасқан қиманың симметрия осі ( 2.22, 2.25сурет) әріптер мен көрсеткілермен белгіленбей, сызықшалы жіңішке
сызықпен көрсетеді және Қима сызығын сызбайды. 2.26-суретте
көрсетілгендей жағдайда. қиманың симметриялы фигурасы кезінде Қима
сызығы жүргізілмейді.

2.26-сурет - Шығарылған қиманы ресімдеу үлгісі
Барлық басқа жағдайларда, көлденең сызық үшін көздің бағытын
көрсететін ашық сызық қолданылады және оны орыс алфавитінің бірдей бас
әріптерімен белгілейді (құрылыс сызбаларында – орыс алфавитінің бас
немесе кіші әріптерімен немесе сандармен). Бөлім «А-А» түріндегі жазумен
бірге жүреді (2.24-сурет). Құрылыс сызбаларында қиманың атауын жазуға
рұқсат етіледі.
Үзілісте орналасқан асимметриялық бөлімдер үшін (2.27-сурет) немесе
салынған (2.28-сурет), көлденең сызық көрсеткілермен жасалады, бірақ
әріптермен белгіленбейді.

2.27-сурет - Симметриялық емес
шығарылған қиманың белгіленуі
60

2.28-сурет - Симметриялық емес
қабаттасқан қиманың белгіленуі

Құрылысы мен орналасуы бойынша бөлім көрсеткілермен көрсетілген
бағытқа сәйкес келуі керек (Cурет 2.24). Қиманы сызба жиегінің кез келген
жеріне, сондай-ақ шартты графикалық белгіні қоса отырып , бұрылыспен
орналастыруға жол беріледі.
Бір тақырыпқа қатысты бірнеше бірдей бөлімдер үшін бөлім сызығы
бір әріппен белгіленеді және бір бөлім сызылады (2.29-сурет). Кесетін
ұшақтар қалыпты көлденең қималарды алу үшін таңдалады. Егер бұл
жағдайда ұшақтардың ұштары әртүрлі бұрыштарға бағытталған болса (2.30сурет), онда шартты графикалық белгі
қолданылмайды. Бірдей
қималардың орналасуы кескінмен немесе өлшемдермен дәл анықталған
кезде, қиманың бір сызығын қолдануға болады, ал қиманың кескінінің
үстінде қималардың санын көрсетуге болады.

2.29-сурет - Бірнеше бірдей
қималардың дизайны

2.30-сурет - Безендіру
бірнеше бірдей қималар

Егер кесілген жазықтық тесікті немесе ойықты шектейтін айналу
бетінің осінен өтетін болса, онда қимадағы тесік немесе ойықтың контуры
толығымен көрсетіледі (2.31-сурет).

2.31-сурет - Айналу бетінің осі арқылы өтетін қиманың дизайны
Шығарылатын элемент - нысанға, мөлшерге және өзге де деректерге
қатысты графикалық және басқа да түсіндірулерді талап ететін объектінің
қандай да бір бөлігінің қосымша жеке бейнесі (әдетте үлкейтілген) 9.
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Шығарылатын элемент тиісті бейнеде көрсетілмеген егжей –
тегжейлерді қамтуы мүмкін және мазмұны бойынша одан өзгеше болуы
мүмкін (мысалы, кескін көрініс болуы мүмкін, ал шығарылатын элемент
кесілген болуы мүмкін). Детальды қолданған кезде тиісті орын көріністе,
бөлімде немесе бөлімде тұтас тұтас жіңішке сызықпен - шеңбер, сопақ және
т.б.мен белгіленеді, детальды бас әріппен немесе жолдың сөресінде араб
цифрымен бас әріптің тіркесімі - көшбасшы. Сыртқы кескіннің үстінде ол
жасалған белгі мен масштаб көрсетілген (2.32-сурет).
Шығарылатын элементті мүмкіндігінше объектінің бейнесіндегі тиісті
орынға жақын орналастыру керек.

2.32-сурет - Шығарылатын элементтің дизайны
Конгрестер мен жеңілдетулер – бұл сызбаны қарапайым, түсінікті
етуге және оны орындау уақытын азайтуға мүмкіндік беретін ережелер.
МЕМСТ 2.305-68 келесі конвенциялар мен жеңілдетулерді белгілейді:
1. Егер көрініс, кесу немесе қима симметриялы фигураны білдірсе,
кескіннің жартысын осьтік сызықпен шектелген немесе кескіннің
жартысынан сәл артық сурет салуға рұқсат етіледі, ал соңғы жағдайда үзіліс
сызығы жасалады (сурет. 2.18).
2. Егер затта бірнеше бірдей, біркелкі орналасқан элементтер болса,
онда осы элементтің кескінінде бір немесе екі элемент толығымен
көрсетіледі (мысалы, бір немесе екі тесік, 2.10-сурет), ал қалған элементтер
жеңілдетілген немесе шартты түрде көрсетіледі (2.33-сурет). Нысанның бір
бөлігін бейнелеуге рұқсат етіледі (2.34, 2.35-сурет) элементтердің саны,
олардың орналасуы және т. б. туралы тиісті нұсқаулармен
3. Түрлер мен кесінділерде, егер оларды дәл салу талап етілмесе,
беттердің қиылысу сызықтарының проекцияларын оңайлатылған түрде
бейнелеуге жол беріледі. Мысалы, қисық сызықтардың орнына шеңбер
доғалары мен түзу сызықтар тартылады (2.36, 2.37-сурет).
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2.33 –сурет Үлгі сурет біркелкі
орналастырылған
элементтер

2.34-сурет Біркелкі
орналастырылған
элементтердің сурет
үлгісі

2.35-сурет Үлгі сурет біркелкі
орналастырылған
элементтер

2.36-сурет - Беттердің қиылысу сызықтарын ресімдеу үлгісі

2.37-сурет - Беттердің қиылысу сызықтарын ресімдеу үлгісі
4. Бір бетінен екінші бетіне тегіс өту шартты түрде көрсетіледі (2.38 2.40 сурет) немесе мүлдем көрсетілмейді (2.41-2.43 сурет). 2.44-2.45-суретте
көрсетілгендей жеңілдетуге рұқсат етіледі.

2.38-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі
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2.39-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі

2.40-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі

2.41-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі

2.42-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі

2.43-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі
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2.44-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі

2.45-сурет - Бір бетінен екінші бетіне бірқалыпты өтуді рәсімдеу үлгісі
5. Бұрандалар, тойтармалар, кілттер, қуыс емес біліктер мен
шыбықтар, байланыстырушы шыбықтар, тұтқалар және т.б. сияқты
бөлшектер бойлық кесу кезінде бөлінбейді. Шарлар әрқашан бөлінбейді.
Әдетте,
жаңғақтар
мен
шайбалар
құрастыру
сызбаларында
бөлінбейді. Ұшқыштардың, доңғалақтардың, берілістердің, қаттылық
қабырғалары сияқты жұқа қабырғалар және т.б. сияқты элементтер, егер
бөлінген жазықтық осындай элементтің осі немесе ұзын жағы бойымен
бағытталса, шаңсыз болады. Егер бөліктің мұндай элементтерінде жергілікті
бұрғылау, ойық және т.б. болса, онда 2.15-2.16-суретте көрсетілгендей
жергілікті кесу жасалады.
6. Пластиналар,сондай-ақ бөлшектердің элементтері (тесіктер, жүздер,
ойықтар, ойықтар және т.б.) өлшемі 2 мм және одан аз сызбада бүкіл кескін
үшін қабылданған масштабтан үлкейту жағына қарай ауытқумен
бейнеленеді.
7. Шамалы конустыққа немесе көлбеу үлкейтуге рұқсат етіледі. Еңіс
жерлері немесе конус тәрізді жерлері айқын көрінбейтін бейнелерде, мысалы
2.46 суреттегі басты көрінісі немесе 2.47 сызбасының үстінен қарағандағы
түрі, еңісті кіші элементтің өлшеміне немесе конустың кішкентай
негіздемесіне сәйкес келетін сызық жүргізеді.

2.46 – сурет - Кішігірім еңістер
бейнесінің үлгісі

2.47-сурет - Шағын конустық сурет
үлгісі
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8. Қажет болса, сызбада заттың жалпақ беттерін бөлектеу үшін
диагональдар қатты жұқа сызықтармен жасалады (2.48-сурет).

2.48-сурет - Жазық беттерді белгілеу үлгісі
9. Тұрақты немесе тұрақты өзгеретін көлденең қимасы бар заттарды
немесе элементтерді (біліктер, тізбектер, шыбықтар, пішінді илек,
байланыстырушы өзектер және т.б.) үзілістермен бейнелеуге рұқсат етіледі.
Жартылай кескіндер мен үзілген кескіндер төменде көрсетілген әдістердің
бірімен шектеледі.
9.1. Кескін контурынан 2-ден 4 мм-ге дейін созылатын үзілісі бар қатты
жұқа сызық. Бұл сызық контур сызығына қатысты көлбеу болуы мүмкін (
2.49-сурет).
9.2. Контурдың тиісті сызықтарын жалғайтын үздіксіз толқынды сызық
(2.50-сурет).
9.3. Люк сызықтары (2.51-сурет).

2.49-сурет - Заттардың бейнелеу үлгілері
тұрақты немесе тұрақты өзгеретін бөлім

2.50-сурет - Қазақстан Республикасының
тұрақты немесе тұрақты өзгеретін бөлім
10. Қатты тор, өрілген, ою-өрнек, рельеф, илектеу және т.б. бар
заттардың сызбаларында бұл элементтерді ішінара, мүмкін жеңілдетумен
бейнелеуге рұқсат етіледі (2.52-сурет).
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2.51-сурет - Заттардың бейнелеу үлгілері
тұрақты немесе тұрақты өзгеретін бөлім
11. Сызбаларды жеңілдету немесе кескіндер санын азайту үшін рұқсат
етіледі:
11.1. Бақылаушы мен бөлінген жазықтықтың арасында орналасқан
заттың бір бөлігі тікелей бөлімде сызылған сызылған қалыңдатылған
сызықпен бейнеленген (қабаттасқан проекция, 2.53-сурет);
11.2. Күрделі кесулерді қолданыңыз (2.54-сурет);
11.3. Редукторлардың, доңғалақтардың және т.б. торларындағы
тесіктерді көрсету үшін, сондай-ақ бөліктің толық бейнесінің орнына кілт
ойықтары үшін тек тесік контурын беріңіз (2.55-сурет) немесе ойық (2.45сурет);
11.4. Дөңгелек ерменекте орналасқан тесіктерді бөлгіш жазықтыққа
түспеген кезде суреттеңіз (2.10-сурет).

2.53-сурет - Бақылаушы мен секциялық жазықтықтың арасындағы заттың бір
бөлігінің бейнесі

2.54-сурет - Күрделі кесіндіні
қолдану үлгісі

2.55-сурет - Тісті доңғалақ хабындағы
тесік кескінінің үлгісі
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2.56-сурет - Кесінділерді қиыстыру мысалы
12. Егер жоғарыдағы көрініс қажет болмаса және сызба
проекциялардың алдыңғы және профиль жазықтықтарындағы кескіндерден
тұрса, онда сатылы кесу кезінде Қима сызығы мен кесіндіге қатысты жазулар
суретте көрсетілгендей жазылады. 2.56.
13. Ажыратылмайтын қосылыстарда, электр техникалық және
радиотехникалық құрылғылардың, тісті ілгектердің және т.б. сызбаларында
рұқсат етілетін конвенциялар мен оңайлатулар тиісті стандарттармен
белгіленеді.
14. Шартты графикалық белгі "бұрылған" суретке сәйкес келуі керек.
2.57 және" толық " – 2.58 сурет.

2.57-сурет - "Бұрулы" деген белгі

2.58-сурет - "Жаюлы" деген белгі

2.2.2. Лифттер мен эскалаторларды баптау және оларға
техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын электрлік схемалар
Электр тізбегі - бұл мәтінді қысқаша білдіруге мүмкіндік беретін
электрлік құрылғының немесе құрылғылар кешенінің мазмұны мен жұмысын
белгілі бір белгілермен сипаттайтын мәтін.
Кез-келген мәтінді оқу үшін алфавит пен оқу ережелерін білу керек.
Сонымен, схемаларды оқу үшін сіз символдарды - шартты белгілерді және
олардың комбинацияларын шифрлау ережелерін білуіңіз керек 10.
Кез-келген электр тізбегінің негізі әртүрлі элементтер мен
құрылғылардың шартты графикалық белгілері, сондай-ақ олардың
арасындағы байланыстар болып табылады. Заманауи сұлблардың тілі
таңбаларда бейнеленген элементтің схемасында орындалатын негізгі
функцияларды баса көрсетеді. Электр тізбектерінің элементтері мен олардың
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жеке бөліктерінің барлық дұрыс шартты графикалық белгілері
стандарттардағы кестелер түрінде келтірілген.
Шартты графикалық белгілер қарапайым геометриялық фигуралардан:
квадраттардан, тіктөртбұрыштардан, шеңберлерден, сондай-ақ қатты және
сызылған
сызықтар
мен
нүктелерден
қалыптасады.
Стандартта
қарастырылған арнайы жүйеге сәйкес олардың комбинациясы қажет нәрсенің
бәрін оңай бейнелеуге мүмкіндік береді: әртүрлі электр аппараттары,
құрылғылар, электр машиналары, механикалық және электрлік байланыс
желілері, Орамалық қосылыстардың түрлері, токтың түрі, табиғаты мен
реттеу әдістері және т.б.
Сонымен қатар, электрлік схемалардағы шартты графикалық
белгілерде схеманың белгілі бір элементінің жұмыс ерекшеліктерін
түсіндіретін
арнайы
белгілер
қосымша
қолданылады.
Мысалы,
контактілердің үш түрі бар- тұйықтаушы, ажыратушы және ауыстырып
қосушы. Шартты белгілер тек байланыстың негізгі функциясын - тізбектің
тұйықталуы мен ажыратылуын көрсетеді. Нақты контактінің қосымша
функционалдығын көрсету үшін стандарт контактінің жылжымалы бөлігінің
бейнесіне қолданылатын арнайы белгілерді қолдануды қарастырады.
Қосымша белгілер схемада басқару батырмалараның контактілерін, уақыт
релесін, бағыттық ажыратқыштарды және т. б. табуға мүмкіндік береді.
Электр тізбектеріндегі жеке элементтердің бір емес, схемаларда
бірнеше белгілеу нұсқалары бар. Мысалы, коммутациялық контактілерді
белгілеудің бірнеше балама нұсқалары, сондай-ақ трансформатор
орамаларының бірнеше стандартты белгілері бар. Белгілердің әрқайсысын
белгілі бір жағдайларда қолдануға болады.
Егер стандартта қажетті белгі болмаса,онда ол элементтің жұмыс істеу
принципіне, стандартпен анықталған құрылыс принциптеріне сәйкес
құрылғылардың, құрылғылардың, машиналардың аналогтық түрлеріне
қабылданған белгілерге негізделген. Схемалық схемалардың кейбір
элементтерінің шартты графикалық белгілері мен өлшемдері 2.5-кестеде
көрсетілген.
Жалпы қолданылатын элементтердің сызбалары мен сызбаларындағы
белгілер ток пен кернеудің түрін, қосылу түрін, реттеу әдістерін, электр
байланыстарын және т. б. белгілейтін біліктілікке жатады.
2.5-кесте - Элементтердің шартты графикалық белгілері
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2.5-кестенің жалғасы
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2.5-кестенің жалғасы

Қазіргі уақытта шетелдік фирмалар мен түрлі Акционерлік қоғамдар
шығаратын көптеген электронды құрылғылар мен құрылғылар, радио және
теледидар жабдықтары жұмыс істейді. Дүкендерде сіз шетелдік белгілері бар
ЭРИ мен ЭРЭ әртүрлі түрлерін сатып ала аласыз. - 2.59 сурет тиісті белгілері
бар шет елдердің жиі кездесетін ЭРЭ және олардың отандық өндірістегі
аналогтары туралы мәліметтер келтірілген.
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2.59-сурет - Электр, радиотехникалық және автоматтандыру
схемаларындағы ЭРЭ шартты графикалық белгілері:
1 – транзистор құрылымының р-n-р корпусында, жалпы белгіленуі; 2 –
транзистор құрылымының n-р-n атындағы жалпы белгіленуі; 3 – далалық
транзистор p-n ауысумен және п каналы; 4 – далалық транзистор p-n
ауысумен және р каналы; 5 – транзистор жалғыз өткізетін базасымен п типті,
б1, б2 – тұжырымдар базасын, э – шығару эмиттера; 6 – фотодиод; 7 – диод
түзететін; 8 – стабилитрон (диод түзететін) біржақты; 9 – диод
теплоэлектрлік; 10 – динистордиодты, кері бағытта бекітілетін; 11 –
стабилитрон (диодолавинді түзететін) және екі жақты өткізгішті; 12 –
тиристор триодты; 13 – фоторезистор; 14 – ауыспалы резистор, реостат,
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жалпы белгіленуі; 15 – айнымалы резистор; 16 – айнымалы резистор бастап
отводами; 17 – подстроечный резистор-потенциометр; 18 – терморезистор оң
температуралық коэффициенті бар тікелей қыздыру (жылыту); 19 – варистор;
20 – конденсатор тұрақты ыдыстар, жалпы белгі; 21 – конденсатор тұрақты
ыдыстар қарама-қарсы; 22 – конденсатор оксидті қарама-қарсы электролитті
алюминий, жалпы белгі; 23 – резистор тұрақты, жалпы белгі; 24 – резистор
тұрақты номиналды қуаты 0, 05 Вт; 25 – резистор тұрақты номиналды қуаты
0, 125 Вт; 26 – резистор тұрақты номиналды қуаты 0, 25 Вт; 27 – резистор
тұрақты номиналды қуаты 0, 5 Вт; 28 – резистор тұрақты номиналды қуаты 1
Вт; 29 – резистор тұрақты номиналды қуаты шашырау 2 Вт; 30 – резистор
тұрақты номиналды қуаты шашырау 5 Вт; 31 – резистор тұрақты бір
симметриялы қосымша-кендік бөлумен; 32 – резистор тұрақты бір
ассиметриялық қосымша-кендік бөлумен; 33 – конденсатор оксидті қарамақарсы емес ; 34 – конденсатор өту (доға білдіреді корпус, сыртқы электрод);
35 – конденсатор айнымалы сыйымдылығы (көрсеткіш роторды білдіреді); 36
– келтірілетін конденсатор, жалпы белгіленуі; 37 – вариконд; 38 –
конденсатор кедергіні басқыш; 39 – жарық диод; 40 – туннель диод; 41 –
қыздыру шам жарықтандыру және сигналдық; 42 – қоңырау электр; 43 –
элемент гальваникалық немесе аккумуляторлы аспаптар; 44 – линия электр
байланыс бір тармақталуымен; 45 – сызығы электр байланыс екі
тармақталған; 46 – топ сымдардың қосылған нүктеде электрлік қосылыстар.
Екі сым; 47 – электрлік қосылыстың бір нүктесіне қосылған төрт сым; 48 –
гальваникалық батарея немесе аккумулятор батареясы; 49-коаксиалды
кабель.
Экран
корпусқа
қосылған;
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трансформатордың,
автотрансформатордың, дроссельдің, магниттік күшейткіштің орамасы; 51 –
магниттік күшейткіштің жұмыс орамасы; 52 – магниттік күшейткіштің
басқару орамасы; 53 – тұрақты байланысы бар өзегі жоқ (магнит тізбегі)
трансформатор (орамалардың басталуы нүктелермен көрсетілген); 54 –
магнитодиэлектрлік өзегі бар трансформатор; 55 – индуктивтілік катушкасы,
магнит өткізгіші жоқ дроссель; 56 – ферромагниттік магнит өткізгіші және
экраны бар бір фазалы трансформатор 57 – ферромагнитті магнит өткізгіші
бар екінші орамадағы бұрғышы бар бір фазалы үш орамалы трансформатор;
58 – кернеуді реттейтін бір фазалы автотрансформатор; 59 – сақтандырғыш;
60 – сақтандырғыш ажыратқыш; 61 – сақтандырғыш-ажыратқыш; 62 –
контактілі ажыратқыш; 63 – күшейткіш (сигнал беру бағытын көлденең
байланыс желісіндегі үшбұрыштың шыңы көрсетеді); 64 – алмалы – салмалы
түйіспелі қосылыстың істікшесі; 65 – алмалы – салмалы түйіспелі
қосылыстың ұясы; 66 – Контакт 68 – өздігінен қайтарылатын тұйықтағыш
түйіспесі бар батырмалы бір полюсті өзекті ажыратқыш; 69 – ажыратқыш
коммутациялық құрылғының түйіспесі, жалпы белгілеу; 70-коммутациялық
құрылғының (ажыратқыштың, реленің) түйіспесі, жалпы белгілеу. Бір
полюсті ажыратқыш; 71-коммутациялық құрылғының түйісуі, жалпы
белгіленуі. Бір полюсті екі бағытқа ауыстырып қосқыш; 72 – бейтарап
позициясы бар үш позициялы ауыстырып қосқыш контактісі; 73 – өздігінен
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қайтарусыз тұйықталатын контакт; 74 – ажырататын контактісі бар
батырмалы басу қосқышы; 75 – тұйықтайтын контактісі бар батырмалы тарту
қосқышы; 76 – батырманы қайтаратын батырмалы басу қосқышы; 77 –
ажырататын контактісі бар батырмалы тарту қосқышы; 78 – батырманы
екінші рет басу арқылы қайтарылатын батырмалы басу қосқышы; 79 –
тұйықтайтын контактісі бар электр релесі реле; 80 – бейтарап жағдайы бар
орамадағы токтың бір бағытына полярланған реле; 81 – бейтарап жағдайы
бар орамадағы токтың екі бағытына полярланған реле; 82 – өздігінен
қайтпайтын, батырманы екінші рет басу арқылы қайтарылатын электр жылу
релесі; 83 – алмалы – салмалы бір полюсті қосылыс; 84 – бес сымды
түйіспелі алмалы – салмалы қосылыстың ұясы; 85 – түйіспелі алмалы –
салмалы коаксиалды қосылыстың істікшесі; 86 – түйіспелі қосылыстың ұясы;
87-түйіспелі қосылыстың 88-төрт сымды қосылыстың ұясы; 89коммутациялық ажырату тізбегі
2.6-кесте - Элементтерінің әріптік белгіленуі сызбасы
Негізгі
белгілеу

K

L
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Элемент атауы
2

Қосымша
белгілеу

Реле,
KA
контакторлар KH
, стартерлер
KK
KM
KT
KV
KCC
KCT
KL
Индукторлар, LL
дроссельдер
LR
LM

3

Құрылғы түрі
4

Ток релесі
Көрсеткіш реле
Электр жылу релесі
Контактор, магниттік стартер
Уақыт релесі
Кернеу релесі
Қосу командасының релесі
Өшіру пәрменінің релесі
Аралық реле
Люминесцентті жарықтандыру
дросселі
Реактор
Электр қозғалтқышын қоздыру
орамасы

2.6-кестенің жалғасы
M
P

Q
R

S

T
U

V

X

Y

1

2
3
Қозғалтқыштар
MA
Электр
өлшеуіш PA
аспаптар
PC
PF
PI
PK
PR
PT
PV
Күш беретін
PW
ажыратқыштар мен QF
ажыратқыштар
Резисторлар
RK
RP
RS
RU
Басқару
RR
тізбектеріндегі,
SA
сигнал беру және
SB
өлшеу
SF
тізбектеріндегі
коммутация
құрылғысы
Трансформаторлар, TA
автотрансформаттар TV
Түрлендіргіштер
UB
UR
UG
Электр вакуумдық
UF
және лупроводник
VD
аспаптары
VL
VT
Байланыс
VS
қосқыштары
XA
XP
XS
Электромагниттік
XW
жетегі бар
YA
механикалық
YAB
құрылғылар

4
Электр қозғалтқыштары
Амперметр
Импульстік есептегіш
Жиілік өлшегіш
Белсенді энергия есептегіші
Реактивті энергия есептегіші
Омметр
Әрекет ету уақытын өлшегіш, сағат
Вольтметр
Ваттметр
Автоматты ажыратқыш
Термистор
Потенциометр
Өлшеуіш шунт
Варистор
Реостат
Ажыратқыш немесе қосқыш
Түйме қосқышы
Автоматты ажыратқыш

Ток трансформаторы
Кернеу трансформаторы
Модулятор
Демодулятор
Қуат беру блогы
Жиілік түрлендіргіші
Диод, зенер диоды
Электровакуумды аспап
Транзистор
Тиристор
Токөткізгіш
Істікше
Ұя
Жоғары жиілікті қосқыш
Электромагнит
Электромагниттік құлып

Лифтілердің электр тізбектері жеке электр тізбектерінен тұрады. Әрбір
электр тізбегі, өз кезегінде, электр аппараттарының сымдары мен
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катушкаларымен өзара байланысқан тізбектен (кейбір жағдайларда
параллель және дәйекті) тұрады. Құлыптау контактілері, реле және
контакторлар контактілері жабу (3-контактілер) және ашу (P-контактілер)
болып бөлінеді. Блок-контактінің өзегіне күш әсер етпеген жағдайда, ртүйіспесі жабық, 3-түйіспесі ашық деп саналады. Сол сияқты, қуатсыз реле
мен контакторларда жабық контактілер Р-контактілер деп аталады, Ашық – 3
контактілер.
Осыған байланысты лифтілердің электр тізбектерінің алуан түрлілігі
бар. Сонымен қатар, көбінесе лифттің бір дизайны үшін айтарлықтай
айырмашылықтары бар бірнеше электр тізбектері қарастырылған. Мысалы,
жылжымайтын едені бар жүк көтергіштігі 320 кг (=0,71 м/с) жолаушылар
лифтінде электр тізбектерінің бес түрінен артық болады. Машиналық
орынжайда ілінген немесе паспортқа салынған электр схемасы осы лифтке
сәйкес келмейтін немесе лифтте негізгі жетектің электр қозғалтқышын
қорғаудың әртүрлі қосымша блоктарын жаңғыртуға немесе орнатуға,
блокталған немесе жұпталған жұмысқа, сигнализацияға және т.б.
байланысты өзгерістер енгізілмеген жағдайлар бар. Мұның бәрі лифттің
электр тізбегін ақаулықтарды жою және жөндеу жұмыстарын жүргізуді
қиындатады. Сондықтан аталған жұмысты машина бөлмесінде бар немесе
лифт паспортында орналасқан схеманың осы лифтінің нақты схемасымен
сәйкестігін тексеруден бастау керек. Қажет болған жағдайда лифтіні
жаңғырту жүргізілген құжаттамаға сәйкес схемаларға өзгерістер мен
толықтырулар енгізу қажет.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Өлшеу құралдарын таңдау.
Жұмыстың мақсаты. Өлшеу құралдарын таңдауды үйрену
Бақылау сұрақтары:
1. Қандай құрылғылар қарапайым және арзан SI деп аталады?
2. Сызықтық өлшемдерді өлшеу құралдарын таңдау кезінде ескерілетін
факторларды тізімдеңіз. Рұқсат етілген өлшеу қателігі дегеніміз не?
3. Келесі құрылғылармен не өлшенеді:
- калиперлер;
- штангенглубиномерлер;
- штангенрейсмасами;
- микрометрлермен;
- көрсеткіштер?
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Жұмыс барысы.
1. Квалитет пен номиналды диаметр бойынша бөлікті өлшеудің шекті
қателігін анықтаңыз.
2. Берілген бөлшектер үшін өлшеу құралдарын шекті қателік пен өлшеу
диапазоны бойынша таңдап, оның атауын, өлшеу диапазонын, шкаланың
бөліну бағасын және өлшеу қатесінің шамасын жазыңыз.
3. Өлшеудің шекті және рұқсат етілген қателіктерінің мәндерін
салыстырыңыз және берілген бөлшектерді өлшеу үшін таңдалған құралдың
жарамдылығы туралы мәселені шешіңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Берілген ток бойынша сақтандырғышты орнатуды таңдаңыз
Жұмыстың мақсаты. Берілген ток үшін сақтандырғыш кірістіруді
таңдаңыз.
Бақылау сұрақтары.
1. Микрометрдің өлшеу дәлдігін көрсетіңіз.
2. Нониус не үшін қажет?
Жұмыс барысы.
1. Микрометрдің құрылымын біліп, оны қолдануды үйреніңіз.
2. Сым қимасының диаметрін және олардың санын таңдаңыз.
Сақтандырғыштың және номиналды токтың берілген түрі үшін кірістірудің
номиналды тогын анықтаймыз және сымдардың диаметрі мен санын
таңдаймыз.
3. Ұсынылған жиынтықтан микрометрмен өлшей отырып, қажетті диаметрлі
сымдарды таңдаңыз.
4. Дайындау плавкую енгізілім, скрутив проволочки бір-бірімен.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.Шаманың анықтамасын беріңіз.
2.Физикалық шаманы анықтаңыз.
3.Өлшеу шкаласы нені қамтиды?
4.Өлшеу түрлендіруіне анықтама беріңіз.
5.Не шара?
Қысқаша қорытынды
1. Өнімдер мен қызметтердің сапасын қамтамасыз етудің негізгі
құралдары метрология, стандарттау және сертификаттау болып табылады.
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2. Соңғы жылдары қоғам қызметінің барлық түрлерінде дәл және
сенімді өлшеулердің рөлі күрт өсті, өлшеу техникасы үнемі жетілдіріліп
отырады, сынақ және калибрлеу зертханаларын аккредиттеу жүйелері дамуда
және т.б. бұл өлшеу жүргізушілерден метрология мен өлшеу техникасының
негіздерін терең білуді және әсіресе өлшеу құралдарын қолданудағы
тәжірибелік дағдыларды талап етеді.
3. Елдер арасындағы техникалық кедергілерді жоюда стандарттаудың
рөлі артып келеді. Нормативтік құжаттарды үйлестірусіз және мүдделі
мемлекеттердің техникалық заңнамасын жақындастырусыз әлемдегі
мамандандырылған және кооперативті өндіріспен бірге сауда ауқымын
кеңейту мүмкін емес.
4. Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сертификаттау олардың
белгіленген талаптарға сәйкестігін растаудан тұрады және олардың сапасына
тікелей байланысты. Сертификаттау қазіргі заманғы халықаралық талаптарға
жауап беретін техникалық реттеу, стандарттау және сертификаттау
салаларында бірыңғай саясаттың негіздерін құрумен байланысты.
5. Электр схемасын білдіреді астында кешені болып табылады шартты
белгілер, олар тағайындалған анықтау үшін қандай да бір конструктивтік
элементтері мен бөлімдері. Іс жүзінде қолдану саласында да, белгіленген
белгілердің түрінде де ерекшеленетін схемалардың бірнеше түрі бар.
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3-БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІ
Оқыту мақсаты: электр тізбегімен және электр жетегімен жұмыс
істеудің теориялық білімдерін бекіту және тәжірибелік дағдыларын игеру.
Лифтілерде ұтымды пайдалану үшін жиілік түрлендіргіштерінің жұмысын
және оларға қойылатын талаптарды зерттеу.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Электр тізбегінің параметрлерін дербес анықтаңыз.
2. Электр жетегі элементтерінің өзара әрекеттесу механизмін түсіну
және түсіндіру.
3. Электр жетегінің жұмыс режиміне сәйкес электр қозғалтқышын
таңдаңыз.
4. Жиілік түрлендіргіштерінің жұмыс принципі мен маңыздылығын
түсіну.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының
жай-күйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау
кезінде қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу";
 2-бөлім "Метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
Алынған құзыреттер келесі мақсаттар үшін қажет:
 лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау, демонтаждау
және техникалық пайдалану;
 лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр жабдықтарын
баптау, реттеу және сынау;
 лифт жабдығының жұмыс режимін меңгеру
 лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін тексеру;
 бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою.
Бөлім КМ03 "Электр тізбегінің параметрлерін өлшеуді орындау.
Электржетектің жұмыс режимін анықтау. Кернеу мен қуаттың жоғалуын
анықтау. ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген"
Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша) мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспары
"күшейткіштерінің түрлі схемаларымен жұмыс.
Бөлімде электр тізбектері теориясының негізгі ережелері, электр жетегі
мен жиілік түрлендіргіштерін қолдану негіздері көрсетілген. Бөлімде
материалды игеруге және оларды тәжірибеде қолдануға айтарлықтай ықпал
ететін теориялық және тәжірибелік типтік электротехникалық есептерді
шешудің мысалдары келтірілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша) "мамандығы, "Лифт электрмеханигі"
біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды.
Қажетті оқу материалдары:
1. Электр аспаптары.
2. Бақылау-өлшеу аспаптары.
3.1. Электр тізбегінің параметрлері
Тұрақты токтың электр тізбектері.
I электр тогы - бұл электр зарядтарының (электрондар немесе иондар)
бағытталған (реттелген) қозғалысы. Тұрақты ток уақыт өте келе өзгермейтін
ток деп аталады.
Ток уақыт бірлігіне өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін q
зарядымен сипатталады, яғни I = q / t. Токты өлшеу бірлігі (ток күші): ампер
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(A). Бір ампер - бұл 10секунд ішінде өткізгіштің көлденең қимасынан
өтетін 1 Кулондағы электр заряды..
I ток күшінің өткізгіштің q көлденең қимасына қатынасы J ток
тығыздығы деп аталады. Оның қызуы өткізгіштегі токтың тығыздығына
байланысты. Сонымен, ток тығыздығы: j = I / q.
Электр тогы ағып кетуі мүмкін (заряд түрінде қозғалады) заттар
өткізгіштер деп аталады. Өткізгіштер: металдар, көмір, тұздардың,
қышқылдар мен сілтілердің ерітінділері, тірі организмдер, сонымен қатар
барлық ылғалды заттар, өйткені су өткізгіштікке ие. Электрондар немесе
иондар шамалы мөлшерде қозғалатын басқа заттар диэлектриктер
(изоляторлар) деп аталады.
Диэлектриктердегі Ток (ағып кету тогы) соншалықты аз, сондықтан
көп жағдайда ол ескерілмейді. Диэлектриктер: ауа, фарфор, резеңке,
пластмасса, түрлі шайырлар мен майлы сұйықтықтар, ағаш, қағаз және т. б.
Жартылай өткізгіштер деп аталатын заттар да бар, олар өткізгіштер
мен диэлектриктер арасында орташа орын алады. Жартылай өткізгіштер
ерекше қасиеттерге ие және электроникада кеңінен қолданылады. Жартылай
өткізгіштер: германий, кремний, көміртек, фосфор, бор, күкірт және т. б.
Электр тізбегі жəне оның элементтері.
Электр тізбегі - бұл электр тогының ағып кетуіне жол құрайтын
электр энергиясы мен жүктемелердің (қабылдағыштар немесе тұтынушылар)
бір-біріне қосылған жиынтығы.
Электр тізбегіндегі электромагниттік процестер ток (I), кернеу (U),
электр қозғаушы күш (E) ұғымдарының көмегімен сипатталады.
Шартты белгілерді қолдана отырып, электр тізбегінің бейнесі электр
тізбегі деп аталады (3.1-сурет). Тізбекті есептеу мәселелерін шешкен кезде
тізбектің әр нақты элементі тізбек элементтерімен ауыстырылады (резистор
R, конденсатор c, индуктор l, ЭМӨ көзі E және т.б.).
III
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i1

1 i2
I

е

R2
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3.1-сурет - Электрлік схемасы
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Электр тізбегінің (схеманың) тармағы – бірдей тогы бар тізбектің
бөлімі. 3.1-суреттегі электр тізбегінде элементтерден тұратын үш тармақ бар:
е - L1- R1, R2 - C - L2 және R3.
Түйін-үш немесе одан да көп бұтақтардың түйіскен жері. 3.1-суреттегі
электр тізбегінде 1 және 2 екі түйін бар.
Контур-бірнеше бұтақтардан өтетін жабық жол. 3.1-суреттегі электр
тізбегінде үш тізбек бар (I, II, III), олардың құрамында элементтер бар: е – L1
– R1 – R3, R2 – C – L2 – R3 және е – L1 – R1 – R2 – C – L2
Қарапайым электр тізбектері бір электр көзі бар тізбектер деп
аталады. Күрделі тізбектерде екі немесе одан да көп электр көзі болады.
Тармақталмаған тізбек - бұл бір тізбектен тұратын тізбек, ал
тармақталған тізбекте екі немесе одан да көп тізбек болады.
Электр тізбегіндегі пассивті элементтерге мыналар жатады:
резисторлар, конденсаторлар және индукторлар. Электр тізбегінің белсенді
элементтері ЭМӨ және ток көздері, сондай-ақ жартылай өткізгіш
құрылғылар болып табылады.
Егер тізбек элементтерінің әрқайсысының электр тогының кедергісі
токтың мәні мен бағытына немесе оларға қолданылатын кернеуге тәуелді
болмаса, яғни егер токтың кернеуге тәуелділігі сызықтық болса, онда бұл
элементтер сызықты деп аталады, ал мұндай элементтерден тұратын
тізбектер сызықты электр тізбектері деп аталады.
Егер кез-келген элементтің кедергісі токқа немесе қолданылатын
потенциалдар айырмашылығына байланысты болса, онда мұндай элемент
сызықты емес деп аталады, ал кем дегенде бір сызықты емес элементі бар
тізбектер – сызықты емес электр тізбектері 10.
Электр тізбегінің элементіндегі кернеудің U=f(I) тогына тәуелділігін
бейнелейтін график оны вольт-амперлік сипаттама (ВАХ) деп атайды.
Резисторлардың кедергісі температураға және ол арқылы өтетін токқа
байланысты. Алайда, талдауды жеңілдету үшін бұл тәуелділік әдетте
ескерілмейді. Резистордың кедергісі тек тұрақты ток кезінде оның параметрі
болып табылады. Айнымалы ток тізбектерінде сым резисторының кедергісі
жиілікке байланысты. Резистордың айнымалы токқа кедергісі белсенді,
тұрақты ток - электр деп аталады. Бұл жағдайда резистордың белсенді
кедергісі оның электр кедергісінен үлкен болады.
Электр тізбегінің маңызды параметрі өткізгіштің кедергісі болып
табылады. Өткізгіштің кедергісі (ОМ өлшем бірлігі)
l
R  ,
(3.1)
q
мұндағы ρ - өткізгіш материалының кедергісі, Омм;
l - өткізгіштің ұзындығы, м;
q - өткізгіштің қимасы, м2.
(3.1) сәйкес өткізгіш неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым оның кедергісі
соғұрлым жоғары болады. Бірақ көп өткізгіштің қимасы, соғұрлым оның
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кедергісі. 1 Ом кедергісі 1 В кернеуде 1 А ток өткізетін өткізгішке ие (1 Ом
кедергісі 1 мм2 қимасы бар ұзындығы шамамен 57 м мыс сым және
ρ=0,07510-6 Омм).
Өткізгіштің меншікті кедергісі-өткізгіштің материалын сипаттайтын
ұзындығы 1 м және қимасы 1 мм2 өткізгіштің кедергісі. Өткізгіштің
өткізгіштігі мынадай формула бойынша анықталады (өлшем бірлігі Сименс
(См)): G=1/R. Токтың күші (шамасы) ол ағып жатқан материалдың
кедергісіне байланысты.
Электр қозғаушы күш E электр тогының көзінде пайда болады. Ол
жүктелмеген көздің терминалдарында өлшенеді, яғни ток көзден
тұтынылмаған кезде және оң және теріс түйреуіштер арасындағы
потенциалдар айырмашылығына немесе U кернеуіне сандық тең. Жалпы
жағдайда ток көзінің кернеуі (U, вольт бірлігі, Е сияқты) :
U = E-IRBN,

(3.2)

мұндағы RВН - электр энергиясы көзінің ішкі кедергісі.
Тізбектің әр I элементі RI кедергісіне ие, I ток ағып жатқанда, әр
элементте Ui = IRi кернеуі пайда болады, оны әдетте осы элементтегі
кернеудің төмендеуі деп атайды. Электр кернеуі токтың себебі болып
табылады. Алайда, токтың пайда болуы үшін кернеудің болуы жеткіліксіз,
сонымен қатар жабық тізбек (жабық тізбек) қажет. Электр тізбегі үшін:
кернеу неғұрлым көп болса, ток (ток) соғұрлым көп болады.
Электротехниканың негізгі заңдары.
I, U және R электр тізбегінің үш параметрінің тәуелділігі
Электротехниканың негізгі заңы болып табылады. Жабық тізбекте (3.2,
асурет) тізбектің барлық бөліктеріндегі ток күші бірдей. Ол электр тізбегінің
токқа кедергісін сипаттайтын R – шамасының ЭҚК E көзіне және кедергісіне
байланысты және ЭҚК E (B), күш, ток i (a) және кедергі R (Ом) арасындағы
тәуелділікпен анықталады: I = U / R.
Тізбектің жалпы кедергісі: R = RН + RВН.
Ом заңын бүкіл тізбекке және оның жеке учаскелеріне қолдануға
болады. Сонымен, 3.3 суретте көрсетілген электр тізбегі үшін (а)

I

U3
U1
U2


;I
;I
.
R1
R2
RВН

(3.3)

Көздің ішкі кедергісіндегі кернеу, сондай-ақ тізбектің кедергісі
көбінесе кернеудің төмендеуі деп аталады. Тізбектің жеке бөліктеріндегі
кернеулердің қосындысы көздің электр қозғаушы күшіне (ЭМӨ) тең: E = U1
+ U2 + U3.
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RН-жүктеме кедергісі, RВН-ішкі
ток көзінің кедергісі, V-вольтметр, А -амперметр
3.2-сурет - Тұйық тізбек (А) және графикалық кескін
ондағы кернеулер мен ЭМӨ (б)

3.3-сурет - Тұйық мақсат (а) және графикалық кескін
тізбек элементтеріндегі кернеулердің таралуы (б)
Электр тізбегі мен ЭМӨ элементтеріндегі кернеулердің өзара
әрекеттесуін неғұрлым түсінікті және түсінікті ету үшін графикалық кескінді
қарастыруға болады (3.2,B және 3.3,B сурет). Мұнда кернеулерді білдіретін
сегменттердің ұзындығы олардың мәндеріне пропорционалды (сегменттер
масштабта алынады). Дизайн схемаларындағы көрсеткілер ЭМӨ, кернеулер
мен токтардың оң бағытын көрсетеді.
Егер RН жүктеме кедергісі көздің RВН ішкі кедергісімен салыстырғанда
аз болса және оны нөлге тең деп санауға болатын болса, онда тізбекте
энергия көзінің қысқа тұйықталу режимі пайда болады. Бұл жағдайда Iкз
ток күші өте үлкен мәндерге жетуі мүмкін, өйткені RBH кедергісі ток
коллекторларының кедергісінен бірнеше есе аз. Қысқа тұйықталу тогы: Iкз =
Е / RВН.
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Қысқа тұйықталу, мысалы, оқшаулау бұзылған кезде, ток көзінен ток
қабылдағышқа өтетін сымдар бір-біріне қосылған (жабылған) кезде пайда
болады.
Ом заңы келесідей тұжырымдалады: электр тізбегінің элементі
(тармағы) арқылы өтетін ток қолданылатын кернеуге тура пропорционал
және элементтің (тармақтың) кедергісіне кері пропорционал. Ом заңы
қарапайым электр тізбегі үшін жарамды. Екі, үш немесе одан да көп
тізбектерден тұратын күрделі электр тізбегінде олардың әрқайсысы бойынша
әртүрлі токтар өтеді. Сондықтан күрделі тізбектерді есептеу Кирхгоф
заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. Кирхгофтың бірінші заңы
Кирхгофтың бірінші заңы келесідей тұжырымдалады: электр тізбегінің
түйінінің токтарының алгебралық қосындысы нөлге тең (ΣI=0) немесе кезкелген түйінге ағатын токтардың қосындысы осы түйіннен шығатын
токтардың қосындысына тең 10.
Электр тізбегінің 1 түйіні үшін сәйкесінше 3.1-сурет: i2 + i3 – i1= = 0
және i1 = i2 + i3. "Плюс" белгісімен түйінге бағытталған токтар, "минус"
белгісімен түйіннен бағытталған токтар жазылады (3.1-сурет).
Кирхгофтың екінші заңында екі тұжырым бар:
1) ЭҚК бар тізбек үшін: жабық тізбектің ЭҚК-нің алгебралық
қосындысы сол тізбек бойындағы элементтердегі кернеудің төмендеуінің
алгебралық қосындысына тең: ΣЕ = ΣIR.
2) ЭҚК жоқ тізбек үшін: кез-келген жабық цикл бойындағы
элементтердегі кернеудің төмендеуінің алгебралық қосындысы ΣU=0 нөлге
тең.Егер оның бағыты контурды айналып өтудің таңдалған бағытына сәйкес
келсе, көздің ЭМӨ "плюс" белгісімен жазылады. Егер ЭМӨ бағыты контурды
айналып өту бағытына қарама-қарсы болса, онда "минус"белгісімен
көрсетіледі.
Бірінші контур үшін (3.1-сурет) e, L1, R1, R3 элементтері мен көзі және
R2, С, L2, R3,элементтері кіретін екінші тізбек, Кирхгофтың екінші заңы, екі
анықтаманы ескере отырып, жазбалардың келесі түрлеріне ие




di1

L1
 i1R1  i1R3 
e,

dt

1
di2

0.
i2 R2   i3dt  L2
 i3 R3 
C
dt

0,
i1  i2  i3 

(3.4)

Электр тізбегінің маңызды параметрі-тізбек элементтері тұтынатын
қуат. Электр қуаты-бұл уақыт бірлігінде өндірілген жұмыс. Электр қуаты
ваттпен (Вт) өлшенеді):
P = UI немесе P = RI2 немесе P = U2 / R.

(3.5)
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Электр және механикалық қуаттың өлшем бірліктері келесі
арақатынастармен байланысты: 736 Вт = 1 л. с., 1кВт = 102 кгм/с = 1,36 л. с.,
9,81 Вт = 1 кгм/с.
Электр энергиясы жоқ электр тізбегінің бойымен оң зарядты жылжыту
кезінде электр өрісі жасаған жұмыс электр жұмысы деп аталады. Электр
жұмысының өлшем бірлігі-джоуль (Дж).
A = Pt немесе A = RI2t немесе A = U2t / R.

(3.6)

Кез – келген электр тізбегінде энергия балансы-қуат балансы сақталуы
керек. Қуаттың тепе-теңдігі келесі тұжырыммен анықталады: барлық электр
көздерінің
қуаттарының
алгебралық
қосындысы барлық
электр
қабылдағыштардың қуаттарының алгебралық қосындысына тең болуы керек.
Электр тізбегі тек ЭҚК көздерінен қуат алған кездегі энергия
балансының теңдеуі: ΣI2R = ΣEI. Егер I ток бағыты ЭҚК-нің Е бағытына
қарама-қарсы болса, онда ЭҚК көзі электр энергиясын бермейді, бірақ оны
тұтынады (мысалы, батарея зарядталып жатыр), ал EI көбейтіндісі теріс
таңбамен теңдеуге кіреді.
ТҰЖЫРЫМДАР. Осылайша, электр тізбегінің негізгі элементтері
ЭМӨ көздері, резисторлар, бұтақтар, түйіндер, тізбектер болып табылады, ал
электр тізбегінің параметрлері R кедергісі, u кернеуі, I тогы, ток тығыздығы
және Р қуаты болып табылады.
Электротехниканың негізгі заңдары электр тізбегінің үш негізгі
параметрлерінің тәуелділігін анықтайды: u кернеуі, I тогы және R кедергісі.
Электротехника тұрғысынан электр тізбегіндегі қуаттың жоғалуын есептеуге
мүмкіндік беретін қуат балансының теңдеуі маңызды.
Электр тізбектерін есептеу әдістері: қарапайым электр тізбегін есептеу;
түрлендіру әдісі; ұқсастық әдісі; Кирхгоф заңдарын қолдана отырып электр
тізбегін есептеу; қабаттасу әдісі, көмекші белгісіз әдіс, түйіндік
потенциалдар әдісі, эквивалентті генератор әдісі.
Электр тізбектерін есептеу әдістері электр тізбегінің элементтеріндегі
кернеулер мен кернеулердегі токтарды оның элементтері мен қуат көздерінің
кернеулерінің белгілі мәндерімен анықтауға мүмкіндік береді.
Бір фазалы айнымалы ток тізбектері. Айнымалы ток тізбегінің
параметрлері. Басқару және автоматика жүйелерінде тікбұрышты, трапеция
тәрізді, үшбұрышты және басқа формалардың ауыспалы токтары
қолданылады. Синусоидалы ток 10 энергиясында үлкен тәжірибелік
маңызы бар.
Синусоидалы токтың артықшылықтары:
1. Оңай түрлендіріледі, түрлендіріледі және ұзақ қашықтыққа беріледі.
Бұл жағдайда экономикалық тиімділік орасан зор.
2. Электрлік құрылғылар, ең алдымен айнымалы ток тізбектерінде
жұмыс істеуге арналған электр машиналары салыстырмалы түрде қарапайым
және сенімді.
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3. Синусоидалы заңға сәйкес токтың өзгеруі электр құрылғыларының
жұмысына жағымды әсер ететін секірулерсіз біртіндеп жүреді.
Электр энергиясын аса жоғары кернеулерде (400 кВ-тан жоғары) және
тізбектерді автоматтандыру, бақылау және қорғау жүйесінің тізбектерінде
тұрақты токтың артықшылықтары бар.
Уақыт өте келе өзгеретін электр тогы, кернеу және ЭМӨ айнымалы деп
аталады. Уақыттың кез келген сәтінде олардың мәндері лездік деп аталады
және i, u, e (3.4-сурет):
i=Im ӨҚ n(ωt+ψi), u=Um ӨҚ n(ωt+ψu), e=Em ӨҚ n(ωt+ψe),

(3.7)

мұндағы Im, Um, Еm – токтың, кернеудің және ЭМӨ – нің максималды
мәндері-амплитудалық мəндер немесе осы шамалардың амплитудасы деп
аталады;
ψi, ψu, ψe - токтың, кернеудің және ЭМӨ-нің бастапқы фазалары;
ω = 2pf = 2p/Т [рад/с] – бұрыштық жиілік (2π уақыт бірлігіндегі
тербелістер саны); f = 1 / T = 60 / pn [Гц] – тербелістер жиілігі; т –
тербелістер кезеңі; р – полюстер жұптарының саны.

ψi
ψu

3.4-сурет - Синусоидалы кернеу мен токтың диаграммалары
Тұрақты уақыт аралығында қайталанатын лездік мәндер мезгіл-мезгіл
өзгеріп отырады деп аталады.
Синусоидалы токтың бір фазалы электр тізбегі бірдей жиілігі мен
бастапқы фазасы бар бір немесе бірнеше айнымалы ток көздері бар тізбек деп
аталады. Электр машиналары генераторлары алған синусоидалы ток кең
таралған.
3.5-сурет бойынша: уақыттың бастапқы сәтінде ток i = 0; 0 – ден t1 – ге
дейін-оң жартылай толқын, i > 0; t1-ден t2-ге дейін-теріс жартылай толқын, i <
0.
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t1, t2-уақыт сәттері
ImIm-амплитудасы
3.5-сурет - График
айнымалы
синусоидальды ток
Синусоидалы айнымалы ток тұрақты токқа тең, ол айнымалы токтың
амплитудасының шамамен 0,7 құрайды. Айнымалы ток туралы дұрыс
түсінікке ие болу үшін, әдетте, оның амплитудасының мәні емес, шамамен
0,7 амплитудаға тең және əрекет етуші мəн деп аталады. Бұл айнымалы ток
тізбегінің қуатын сипаттайтын ағымдағы және кернеу мәндері.
Айнымалы токтың электр өлшеу құралдарының шкалаларында әдетте
ток пен кернеудің белсенді мәндері қолданылады:
I = Im /√2, A; U = Um /√2, B; E = Em /√2, B.

(3.8)

Синусоидалы шаманың орташа мәні оның оң жарты периодтағы
орташа мәні болып саналады, ол модульдің орташа мәніне сәйкес келеді.
Орташа мән электромагниттік құрылғылармен өлшенеді, оның өлшеу
тізбегінде түзеткіш бар.
Синусоидалы ток пен кернеудің орташа мәні:
Iср = 2 Im / π, A; Uср = 2Um / π, B; Eср = 2Em / π, B.

(3.9)

Айнымалы токтың бір фазалы тізбегінің Белсенді қуатының мəні: Р =
UIcosφ = I2R, Вт.
Реактивті қуаттың қолданыстағы мәні Q. Айнымалы токтың бір
кезеңінде электр энергиясын генератор тізбекке екі рет береді және оны екі
рет алады, яғни реактивті қуат-генератор мен тұтынушы алмасатын энергия:
Q = (UL – UC )I = UIӨҚ nφ = I2Х, ВАр,

(3.10)

мұндағы Х - тізбектің реакциясы.
Қуат үшбұрышы-бұл белсенді, реактивті және толық қуаттардың
арақатынасын көрсету. Мұнда гипотенуза толық қуат, ал аяқтар реактивті
және белсенді компоненттер болып табылады. Геометрия заңдарына сәйкес φ
(қуат коэффициенті) бұрышының косинусы белсенді қуаттың толық қуатқа
қатынасына тең: cosφ= P/S.
Токтың жұмысы, яғни оның энергиясының басқа энергия түріне
ауысуы тек белсенді қуатпен сипатталады. Ал реактивті қуат генератор мен
тізбектің реактивті бөлігі арасында тербеліс жасайтын энергияны
сипаттайды. Электр желісі үшін реактивті қуат пайдасыз және тіпті зиянды.
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S-тізбектің толық қуаты, ВА
(Вольт-Ампер, VA)

S

P2  Q2  UI , BA.

S
φ

Q

Р

Q-реактивті қуат, ВАр
(Реактивті Вольт-Ампер, VAR)
Q = (UL – UC )I = UIӨҚ nφ = I2Х,
ВАр

Р - белсенді қуат, Вт (Ватт, W)
Р = UI cosφ = I2R, Вт

3.6-сурет - Қуат үшбұрышы
Айнымалы ток тізбегінде кернеу мен ток арасында фазалық ығысу
әрдайым болады, өйткені индуктивті (дроссельдер, трансформаторлар, электр
машиналары және негізінен асинхронды қозғалтқыштар) және сыйымдылық
(конденсаторлар, кабельдер және т.б.) элементтері қосылған. Егер тізбекте
индуктивті элементтер болса,iL iL тізбегінің жалпы тогы u кернеуінен артта
қалады (3.7 сурет, φ1 бұрышы), егер тізбекте тек сыйымдылық элементтері
болса, онда iC тізбегінің жалпы тогы кернеуден асып түседі (3.7 сурет, φ2
бұрышы). Егер тізбекте тек белсенді кедергісі бар элементтер болса,
сәйкесінше тізбектің тогы мен кернеуі фазаға сәйкес келеді.

3.7-сурет - Кернеу мен токтардың лездік мәндерінің графигі
Осылайша, белсенді кедергісі бар элементтер мен қозғалтқыштар
электр энергиясын жылу энергиясына, сәйкесінше механикалық энергияға
айналдырады. Индуктивті және сыйымдылық элементтері электр энергиясын
тұтынбайды, өйткені магнит пен электр өрістерінің коагуляциясы кезінде ол
қуат желісіне оралады.
Тізбектің реактивті тогы өсетін кезеңнің сол бөліктерінде магниттік
энергия да артады. Бұл кезде электр энергиясы магниттік энергияға
айналады. Тізбектің реактивті тогы азайған кезде магниттік энергия электр
энергиясына айналады және қуат желісіне оралады. Тізбектің белсенді
элементтерінде, яғни белсенді R кедергісі бар элементтерде электр энергиясы
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жылуға немесе жарыққа өтеді, ал қозғалтқышта ол механикалық энергияға
айналады.
Тізбектің индуктивтілігі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым iL тогы және
фазалық ығысу болады. Үлкен фазалық ығысу кезінде cosφ қуат
коэффициенті аз және белсенді (пайдалы) қуат (Р = UI cosφ) 10.
Электр техникалық құрылғының пайдалы əсер коэффициенті (пәк)
салыстырмалы бірліктермен немесе пайыздармен көрсетілуі мүмкін және
пайдалы қуаттың (Р2) жұмсалған қуатқа (Р1) қатынасы ретінде айқындалады,
яғни.
η = Р2 / Р1,

Р2 = Р1 + ∆Р,

Р
Р  Р
Р
 2  100% 1
 100%  2  100%.
Р1
Р1
Р2  Р

(3.11)
(3.12)

мұндағы ∆Р - шығынның қуаты.
Қарапайым электр тізбегі - бір элементі бар тізбек (резистор,
индуктор немесе конденсатор). Резистивті элемент. Резистивті элементте
кернеудегі R кедергісіuR=URmӨҚ nωt ток iR=IRmӨҚ nωt кернеумен фазаға
сәйкес келеді (3.8, асурет). Токтың лездік мәндері iR, және резистивті
элементтің кернеулері uR:
рR u R  iR sin 2 t

U Rm  I Rm
 1  cos 2t  .
2

Кезеңдегі орташа қуат, яғни
резистивті элементтің белсенді қуаты
T

1
I R2
U R2
2
2
P
pR dt
 U R I
RI
 GU
,
R
R
R
R
T 0
G
R

мұндағы U R 

U Rm
I
және I R  Rm –
2
2

кернеу мен токтың қолданыстағы
мәндері.
Сыйымдылық
элементі.
С
сыйымдылық элементіндегі кернеу (3.8,
б-сурет) фаза бойынша токтан π / 2
бұрышына артта қалады.

uc 
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3.8-сурет - Қарапайым электр
тізбектері және қарапайым электр
тізбектерінің токтары мен
кернеулерінің уақыттық
диаграммалары

1
ic dt  U Cm sin  t   2   U Cm cos t.
C

(3.13)

Сыйымды элементтің лездік қуаты:

U I
pc ucic  Cm Cm sin 2t U c Ic sin 2t.
2

(3.14)

Сыйымдылық элементінде, индуктивтегідей, лездік қуат-синусоидалы
шама, оның жиілігі ток жиілігінен екі есе көп. Сыйымдылық элементінде
лездік қуат абсолютті мән бойынша кернеу жоғарылайтын (төмендейтін)
уақыт аралықтарында оң (теріс) болады. Осы уақыт аралығында
сыйымдылық элементі зарядталады (зарядсыздандырылады) және энергия
оның электр өрісінде сақталады (және оның электр өрісінде сақталған
энергия көзге қайтарылады).
Сыйымдылық элементінде, индуктивті элементтегідей, синусоидалы
ток жұмыс істемейді.
Сыйымдылық элементінің энергетикалық режимі лездік қуаттың
максималды теріс мәніне тең реактивті сыйымдылық қуатымен анықталады:

I2
U2
Qc 
U c I c 
 xc I c2 
 c 
 c 
 BcU c2 .
Bc
xc
Егер
индуктивті
және
сыйымдылықты
элементтер
тізбектей жалғанған болса, яғни
iL=ic=i,
онда
салыстырудан
көрініп тұрғандай (3.7, б және
сурет), индуктивті элементтің
магнит өрісінің энергиясы өсетін
кездерде,
сыйымдылықтың
электр
өрісінің
энергиясы
элемент азаяды, және керісінше.
Демек,
бұл
элементтер
энергияны тек көздермен ғана
емес, сонымен бірге бір-бірімен
де алмастыра алады.
Индуктивтік элемент. L
индуктивті элементіндегі кернеу
(3.8, в-сурет) токтан фаза
бойынша π / 2 бұрышымен алға
шығады.

uL

(3.15)

3.9-сурет - Схеманың пассивті элементтерінің
қосылыстары және тізбек параметрлерін есептеу

LdiL
 U Lm sin  t  
2  U Lm cos t.
dt

(3.16)

Индуктивті элементтің лездік қуаты синусоидальды түрде токтың
жиілігінен екі есе жоғары жиілікпен өзгереді және
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p
iL
L uL

U Lm I Lm
t U L I L sin 2t.
sin 2
2

(3.17)

Индуктивті элементтегі синусоидалы ток жұмыс істемейді. Сондықтан
ол лездік қуаттың максималды оң мәніне тең реактивті индуктивті қуатпен
анықталады:

Q

IL
L U L

X L
I L2

U L2
I L2
2
.
 BLU

L
XL
BL

(3.18)

Сонымен, индуктивті және сыйымдылықты кедергілерді реакция деп
атайды. Индуктивтілік пен сыйымдылықтағы ток пен кернеудің фазалық
ығысуларының айырмашылығына байланысты индуктивті кедергі шартты
түрде тұтынушы, ал сыйымдылық реактивті қуат генераторы болып
саналады.
Бір тұрақты режимнен екіншісіне ауысу бірден емес, біраз уақытқа
созылады (3.10-сурет). Бір тұрақты күйден екіншісіне ауысу кезінде
тізбектерде пайда болатын процестерді өтпелі деп атайды.

Белгіленген 1 режим

Ауыспалы
процес

Белгіленген 2 режим

3.10-сурет -Тізбекте пайда болатын режимдер
Өтпелі процестер тізбектегі коммутациядан туындайды. Коммутация коммутациялық құрылғылардың түйіспелерін жабу немесе ашу.
Өтпелі процестерді талдау кезінде коммутацияның екі заңы
қолданылады.
Коммутацияның бірінші заңы: коммутацияға дейін индуктивті
катушкалар арқылы өтетін ток коммутациядан кейін бірден сол катушкалар
арқылы өтетін токқа тең. Яғни индуктордағы ток секіре алмайды.
Коммутацияның екінші заңы: коммутацияға дейінгі сыйымдылық
элементіндегі кернеу коммутациядан кейінгі сол элементтің кернеуіне тең.
Яғни кернеу емкостном элементінде скачком өзгеруі мүмкін емес.
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Резистордың, индуктордың және конденсатордың
қосылуы үшін (3.11, а сурет) тәуелділіктер әділетті
U R  IR ,

U

U L  IX L ,
2

тізбектелген

U С  IX С .

(3.19)
2

U R2  U L  UC   I R 2   X L  X C   IZ ,

(3.20)

Берілген тізбекте ХL және ХС реакцияларының теңдігі және кейбір
1 LC .
резонанстық жиілік ωо=2πf кернеудің резонансы пайда болады о 
Бұл жағдайда тізбектің кедергісі (яғни ХL – ХС = 0) минималды және
таза Белсенді ХL – ХСZ = R, ал ток максималды мәнге жетеді. Резонанс
режиміндегі кіріс кернеуі мен ток арасындағы φ фазалық ығысу бұрышы
нөлге тең, ал қуат коэффициенті 1-ге тең.

3.11-сурет - Тізбек элементтерінің тізбекті (а) және параллель (б) қосылуы

3.12-сурет - Схема элементтерінің дәйекті қосылуы
және тізбектің кедергісін анықтауға арналған формулалар
Кернеулердің резонансына қол жеткізуге болады:
 берілген жиілікте-l немесе C өзгерту арқылы;
 берілген мәндерде L, C – жиілікті өзгерту арқылы.
Тізбекте Белсенді кедергі болған кезде R және ХL > ХС жағдайында
жүктеме белсенді индуктивті, ал ХL < ХС -жүктеме белсенді сыйымдылық.
Резонанс кезінде тізбектегі токтың күрт артуы реактивті элементтердегі
UL және UC кернеулерінің жоғарылауына сәйкес келетінін атап өткен жөн.
Бұл кернеулер тізбектің қысқыштарына қолданылатын u кернеуінен едәуір
үлкен болуы мүмкін, сондықтан кернеудің резонансы электр қондырғылары
үшін қауіпті құбылыс болып табылады.
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Тізбектің параллель қосылған элементтерінде (3.10-сурет, б) тізбектің
жалпы тогы фазалық ығысуларды ескере отырып, оның жеке тармақтарының
токтарының қосындысына тең болады. Басқаша айтқанда, бұл жағдайда
кірістегі ток векторы параллель тармақтардың ток векторларының
қосындысы ретінде анықталады.

I

2

2

I R2   I L  IC   U g 2   bL  bC   UY .

(3.21)

Y мәні - тізбектің толық өткізгіштігі және сиеменде көрсетілген. Егер bL
 bC болса, онда кернеу векторы ток векторынан белгілі бір дәрежеде озып
кетеді. Тізбекте Белсенді кедергі болған кезде R жүктеме белсенді индуктивті
болады. Басқа жағдайда жүктеме белсенді-сыйымды болып табылады 11.
Элементтердің параллель қосылуында (R, L, C) және реактивті
кедергілердің теңдігінде (XL=XC) (сондықтан bL және bCbC реактивті
өткізгіштігі) токтардың резонансы болады. Резонанс кезіндегі Ток ең кіші
I=U/R мәніне жетеді, ал cosφ қуат коэффициенті максималды (1 – ге тең).
Резонанс кезінде L және С бар тармақтардағы токтар тізбектің жалпы
тогынан көп болуы мүмкін. Индуктивті және сыйымдылық токтары фазада
қарама-қарсы, мәні бойынша тең және электр энергиясының көзіне қатысты
өзара өтеледі. Яғни тізбекте индуктивті катушка мен конденсатор арасында
энергия алмасу жүреді 11.
Синусоидальды шамалардың векторлық бейнесі. Бір жиіліктегі ЭМӨ,
кернеулер мен токтарды бейнелейтін жазықтықтағы векторлар жиынтығы
векторлық диаграмма деп аталады. Векторлық диаграммалар айнымалы ток
электр тізбектерін талдауда кеңінен қолданылады.
Уақыттың синусоидальды функциясын берілген функцияның
амплитудасына тең вектормен бейнелеуге болады, ω бұрыштық
жылдамдықпен біркелкі айналады. Бұл жағдайда вектордың бастапқы
позициясы (T = 0 үшін) оның бастапқы фазасы φ  10 арқылы анықталады.
3.13-суретте Imток векторының айналуы (3.13-сурет, а) және уақыт
бойынша I лездік токтың өзгеру графигі (3.13-сурет, б) көрсетілген.
Белгіленген режимдерді зерттеу кезінде векторлар қозғалмайды,
олардың ұзындығы Электр шамаларының белсенді мәндеріне тең.
Векторлардың көмегімен электрлік шамалардың геометриялық қосындысын
жасауға болады.
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t0

t1
it2

t2
t2
3.13-сурет - Токтың векторлық бейнесі: айналмалы вектор (а) және уақыт
бойынша лездік мәннің өзгеру графигі (б)
I 2 олардың
I1 және
Сонымен, 3.14-суретте ток векторлары
геометриялық қосындысы I = I1 + I 2 векторы көрсетілген . ψ1, ψ2 және ψ
бұрыштары токтардың бастапқы фазаларын білдіреді.
Күрделі электр тізбектерін есептеу.
Трансформация әдісі, негізгі әдістердің бірі
күрделі айнымалы ток тізбектерін есептеу
үшін қолданылады. Осы әдіспен есептеуді
3.15, а суретте көрсетілген схеманың
мысалында қарастырамыз.
ТҰЖЫРЫМДАР. Осылайша, уақыт өте
келе айнымалы токтың өзгеруі электр
тізбегінің параметрлерін есептеуге мүмкіндік
3.14-сурет -Токтардың
береді, өйткені синусоидалы шамалардың
векторлық диаграммалары лездік және белсенді мәндері, тізбектің
индуктивті немесе сыйымдылық сипатында,
токтар мен кернеулер арасында фазалық ығысу бұрышы пайда болады,
нәтижесінде пайдалы (белсенді) және зиянды (реактивті) қуат пайда болады.
Айнымалы ток электр тізбектерінің параметрлерін есептеу кезінде бұл
ерекшеліктерді ескеру қажет.
Үш фазалы айнымалы ток тізбектері. Электр энергиясын өндіру және
тұтыну жүйесінде үш фазалы айнымалы ток жүйесі кеңінен қолданылады.
Ол электр энергиясын үнемді беруді қамтамасыз етеді, жұмыста сенімді және
қарапайым электр қозғалтқыштарын, генераторлар мен трансформаторларды
10 құруға және пайдалануға мүмкіндік береді.
Үш фазалы электр тізбегі-бұл бір жиіліктегі айнымалы токтың үш бір
фазалы электр тізбектерінің жиынтығы, олардың кернеулері фазада
периодтың 120º (2π /3) бұрышына ауысады.
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3.15-сурет -Түрлендіру әдісін көрсететін схемалар
Үш фазалы жүйеде электр энергиясының көзі-Үш фазалы электр
генераторы. Генератордың фазалары латын алфавитінің бірінші әріптерімен
белгіленеді: А, В, С.
Үш фазалы тізбек симметриялы деп аталады, егер барлық фазалардағы
кернеулер мен токтардың амплитудасы мен әсер етуші мәндері тең болса
және фазада бір-біріне қатысты 120º бұрышқа ауысса және асимметриялық
болса, егер берілген шарттардың кем дегенде біреуі орындалмаса.
Үш фазалы жүйенің әрбір жеке тізбегі фаза деп аталады. 3.16-суретте
айнымалы токтың үш фазалы жүйесінің uА, uВ және uС фазалық кернеулерінің
уақыт және векторлық диаграммалары көрсетілген. Симметриялы үш фазалы
жүйеде кез-келген уақытта фазалық кернеулердің лездік мәндерінің
қосындысы нөлге тең болады (3.16, асурет).
Аналитикалық түрде кернеудің лездік мәндері келесі түрде жазылады




uB U mB sin  t  2 3 , 

uC U mC sin  t  4 3 .



u A U mA sin t ,

u A  uB  uC 
0.
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(3.22)

(3.23)

3.16-сурет-үш фазалы тізбектің уақытша (А) және векторлық (б)
диаграммалары
Үш фазалы электр генераторының орамасының фазаларын "жұлдыз"
схемасына сәйкес қосуға болады (3.17, асурет) немесе "үшбұрыш" схемасы
бойынша (3.17, бсурет).

3.17-сурет - "жұлдыз" (а), "үшбұрыш" (б) схемалары және ЭҚК (в)
векторлық диаграммалары бойынша генератор орамдарын қосу)
Фазалық ЕА, ЕВ және ЕС және сызықтық ЕАВ, ЕВС және ЕСА бар, олар
өрнектермен өзара байланысты
Е AВ
 Е A  ЕВ , 

ЕВС
 ЕВ  ЕС , 
ЕСА
 ЕС  Е А . 

(3.24)

"Үшбұрыш" схемасы бойынша электр энергиясының фазаларын қосқан
кезде жүктеме А, В және С терминалдарына қосылады (3.17, б-сурет). Бұл
жағдайда сызықтық және фазалық ЭДС мен кернеулер тең болады: ЕФ = ЕЛ;
UФ = UЛ. Мұндай байланыс электр энергиясының симметриялы көзімен ғана
мүмкін болады. Бұл жағдайда фазалар ток жоқ жабық тізбекті құрайды.
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Іс жүзінде барлық орамаларды бірдей орындау мүмкін емес, яғни
генератордың ЭМӨ жүйесі әрқашан асимметриялы. Онда теңестіру тогы
пайда болады, бұл электр қауіпсіздігі тұрғысынан жағымсыз. Сондықтан
генератордың орамалары, әдетте, "жұлдыз" схемасына сәйкес қосылады.
Электр қабылдағыштарды "жұлдыз" және "үшбұрыш"схемалары
бойынша қосуға болады. Стандарт сызықтық кернеу шкаласын ұсынады: 220,
380, 660 В және т. б.
Үш фазалы жүйеде толық қуаттың лездік мәні фазалық қуаттың
қосындысына тең, яғни.
s  u AiA  uBiB  uC iC .

(3.25)

Үш фазалы симметриялық жүйе қуатының қолданыстағы мәндері:
 белсенді


Р 3UФ
IФ cos 

3U Л I Л cos  ,

(3.26)

Q 3UФ
IФ sin 
 реактивті 

3U Л I Л sin  ,

(3.27)

 толық


S 3UФ
IФ

3U Л
IЛ

P2  Q2 .

(3.28)

Қуат коэффициенті мына формула бойынша анықталады
cos   P

3U Л I Л .

(3.29)

"Жұлдыз" схемасы бойынша жүктемені қосу. Егер біз электр
генераторының түйреуіштері мен жүктеме түйреуіштерін жалпы нүктеге
біріктіретін болсақ, онда біз үш фазалы төрт сымды жүйені аламыз (3.18сурет). Осылайша, жарықтандыру жүктемесі, электр құралдары, тұрмыстық
техника және т.б. (жүктеме сәйкесінше ZА, ZВ және ZС).

3.18-сурет - "Жұлдыз" схемасы бойынша жүктемені дереккөзге қосу
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Генераторды жүктемемен байланыстыратын сымдар сызықты деп
аталады. Көзі мен жүктемесінің бейтарап нүктелерін қосатын сым бейтарап
деп аталады. Генератордың немесе қабылдағыштың фазалық орамаларын
құрайтын түйін бейтарап немесе бейтарап нүкте деп аталады.
Симметриялы режимдегі бейтарап сымдағы Ток
I N  I A  I B  IC .

(3.30)

Симметриялық режим үшін сызықтық токтар тиісті фазалық токтарға
IФ  I Л тең . Бұл жағдайда сызықтық және фазалық кернеулердің уақыттық
диаграммалары 3.17-суретте көрсетілген. Фазалық кернеулердің қиылысу
нүктелері (3.17, а-сурет) абсцисса осінің сызықтық кернеулермен қиылысу
нүктелері (3.17, бсурет). Сызықтық кернеулер фазалық кернеулерге қатысты
фазада 30º бұрышқа ауысады (сурет. 3.19, б).

3.19-сурет - Фазалық (А) және сызықтық (Б) кернеулердің уақыттық
диаграммалары
"Үшбұрыш" схемасы бойынша жүктемені қосу кезінде (сурет. 3.20),
желілік сымдардағы токтар
I
I ab  I ca , 
A

I
I bc  I ab , 
B
I
I ca  I bc . 
C

(3.31)

мұндағы I ab  U АВ Z ab , I bc  U ВС Zbc , I са  U СА Z са .
0 шарты сақталады .
Бұл жағдайда I A  I B  I C 
Егер сызықтық сымдардың кедергісін ескеру қажет болса, онда тізбекті
есептеу үшін "Үшбұрыш" жүктеме тізбегін "жұлдызға" айналдыру керек,
сызықтық сымдардағы токтарды анықтап, содан кейін жүктеме фазаларының
кернеулері мен токтарын табу керек.
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3.20-сурет - "Үшбұрыш" схемасы бойынша жүктемені дереккөзге қосу»
Симметриялы жүктеме кезінде сызықтық кернеулер мен токтардың
векторлары тең жақты үшбұрыш құрайды, ал сызықтық және фазалық токтар
арасындағы байланыс қатынас I Л  3IФ арқылы анықталады .
Сызықтық сым сынған кезде, мысалы, Аа сымдары, схема (сурет. 3.20)
бір фазалық түрлендіріледі. Бұл жағдайда ab және са жүктеме
фазаларындағы кернеулер екі есе азаяды.
Тұжырымдар. Осылайша, бір фазалы айнымалы ток тізбектерімен
салыстырғанда үш фазалы тізбектің параметрлерін есептеу жүктемені қосу
әдісіне
байланысты
ерекшеліктерге
ие
–
"жұлдыз"
немесе
"үшбұрыш"схемасы бойынша. "Жұлдыз" қосылым схемасы артықшылыққа
ие болды, өйткені бір жағынан "үшбұрыш" схемасы бойынша электр
генераторының орамаларын қосу кезінде симметриялы жүйені құру қиынға
соғады, ал екінші жағынан электр энергиясының негізгі тұтынушылары 220
В кернеуге арналған құрылғылар болып
табылады, бұл жүктемені фазалық
сымдардың біріне және 10 бейтарап
сымға қосу арқылы алынады.
Айнымалы токтың үш фазалы
тізбектерін есептеу мысалы. Электр
энергиясын тұтынушылардың белсенді
қуаты Р = 4,95 кВт (сурет. 3.21),
Қоректендіруші
желінің
сызықтық
кернеуі U= 380 В, токтар ІА = 10 А, ІВ = 5
А, фазаның қуат коэффициенті
А
3.21-сурет
cosφА=1, фазаның в соѕфВ = 0,5, фазаның
С cosφС=0,5. IC тогын, RC резисторының кедергісін және XL катушкасын,
сондай-ақ В және С фазаларының реактивті қуатын анықтаңыз.
Шешімі.
Белсенді фазалық қуат
РА U A I A cos  A 220  10  1 2200 Bm 2,2 кВт,
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РВ U В I В cos В 220  5  0,5 550 Bm 0,55 кВт,
РС Р  РА  РВ 4,95  2,2  0,55 2,2 кВт.

С фазасындағы ток:

IC PC UC
cos C 2200  220

 0,5 20 A.
Реактивті фазалық қуат
QА  0,
QВ U В I В sin В 220  5  0,866 953 вар,
QС UС IС sin С 220  20  0,866 3810 вар.

Резистор мен катушканың кедергісі
2

RC P
2200
202 5,5 Ом,
C IC

2

X L Q
3810

202 9,5 Ом.
C IC

3.1.1. Электр желісінің параметрлерін өлшеу
Ток күші (немесе жай ток) I. Бұл мән өткізгіштің қимасы арқылы 1
секундта өтетін электр зарядының мөлшерін білдіреді. Электр тогының
шамасын өлшеу амперметрлер, авометрлер (тестерлер, "цешек" деп
аталатын), сандық мультиметрлер, 10 өлшеу трансформаторлары көмегімен
(а) ампердемен жүргізіледі.
Электр қуаты (заряд) q. Бұл мән қандай да бір физикалық дененің
электромагниттік өрістің көзі бола алатындығын анықтайды. Электр заряды
кулондарда (Кл) өлшенеді. 1 Кл (ампер-секунд) = 1 А ∙ 1 с.өлшеуге арналған
аспаптар-электрометрлер немесе электронды зарядтағыштар (кулон-метр).
Кернеу U. Электр өрісінің екі түрлі нүктесі арасында болатын
потенциалдар (зарядтар энергиясы) айырмашылығын білдіреді. Берілген
электр шамасы үшін вольт (В) өлшем бірлігі ретінде қызмет етеді. Егер бір
нүктеден екінші зарядқа 1 кулонға ауысу үшін өріс 1 джоульде жұмыс жасаса
(яғни тиісті энергия жұмсалады), онда осы нүктелер арасындағы
потенциалдар айырмасы – кернеу – 1 вольт: 1 В = 1 Дж/1 Кл. Электр
кернеуінің шамасын өлшеу вольтметрлер, цифрлық немесе аналогтық
(тестерлер) мультиметрлер арқылы жүргізіледі.
Қарсылық R. Өткізгіштің электр тогының өтуіне кедергі жасау
қабілетін сипаттайды. Қарсылық бірлігі-Ом. 1 Ом-Бұл 1 вольттың ұштарында
кернеуі бар өткізгіштің 1 ампер шамасындағы токқа кедергісі: 1 Ом = 1 В/1
А. Кедергі өткізгіштің қимасы мен ұзындығына тура пропорционал. Оны
өлшеу үшін омметрлер, авометрлер, мультиметрлер қолданылады.
Электр өткізгіштік (өткізгіштік) G – кедергіге кері шама. Сименстермен
өлшенеді (См): 1 См = 1 Ом-1.
C сыйымдылығы-өткізгіштің зарядты жинақтау қабілетінің өлшемі,
сонымен қатар негізгі электр шамаларының бірі. Оның өлшем бірлігі-фарад
(Ф). Конденсатор үшін бұл мән плиталардың өзара сыйымдылығы ретінде
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анықталады және жинақталған зарядтың плиталардағы потенциалдар
айырмашылығына қатынасына тең. Тегіс конденсатордың сыйымдылығы
плиталардың ұлғаюымен және олардың арасындағы қашықтықтың
төмендеуімен артады. Егер тақталардағы 1 кулондағы зарядта кернеу 1 вольт
болса, онда мұндай конденсатордың сыйымдылығы 1 фарадқа тең болады: 1
Ф = 1 Кл/1 В. Өлшеу арнайы құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады –
сыйымдылық өлшегіштері немесе сандық мультиметрлер.
P қуаты-электр энергиясын беру (түрлендіру) жүзеге асырылатын
жылдамдықты көрсететін шама. Қуаттың жүйелік бірлігі ретінде ватт (Вт; 1
Вт = 1дж/с) қабылданды. Бұл шаманы кернеу мен токтың көбейтіндісі
арқылы да білдіруге болады: 1 Вт = 1 В ∙ 1 А. Айнымалы ток тізбектері үшін
белсенді (тұтынылатын) қуат Pa, реактивті Pra (ток жұмысына қатыспайды)
және толық қуат P. Өлшеу кезінде олар үшін келесі бірліктер қолданылады:
ватт, вар ("реактивті Вольт-ампер" дегенді білдіреді) және сәйкесінше Вольтампер В∙А. Олардың өлшемдері бірдей және олар көрсетілген шамаларды
ажыратуға қызмет етеді. Қуатты өлшеуге арналған құрылғылар-аналогтық
немесе сандық ваттметрлер. Жанама өлшеулер (мысалы, амперметрмен)
әрдайым қолданыла бермейді. Қуат коэффициенті (фазалық ығысу бұрышы
арқылы көрсетілген) сияқты маңызды мәнді анықтау үшін фазометрлер деп
аталатын құрылғылар қолданылады.
Жиілігі f. Бұл айнымалы токтың сипаттамасы, оның мәні мен
бағытының өзгеру циклдерінің санын (жалпы жағдайда) 1 секунд ішінде
көрсетеді. Жиілік бірлігі үшін кері секунд немесе герц (Гц) қабылданады: 1
Гц = 1 с-1. Бұл мән жиілік өлшегіштер деп аталатын құрылғылардың кең
класы арқылы өлшенеді.
Өлшеу құралдарын қолдану бойынша тəжірибелік кеңестер 12.
1. Ешқашан кернеу көзіне немесе сигнал генераторына қосылған тізбек
бөлігінің кедергісін өлшеуге тырыспаңыз – ең жақсы жағдайда тізбек пен
өлшеу құралы өзгеріссіз қалады.
2. Ешқашан амперметрді тікелей кернеу көзіне қосуға тырыспаңыз-ең
жақсы жағдайда құрылғы істен шығады, ал натуралист күйік немесе электр
жарақатын алмайды.
Бұл ережеден жалғыз ерекшелік-AAA немесе AA батареяларының
разряд дәрежесін тексеру. 1-2 секунд ішінде амперметрдің өлшеу шегі 5
немесе 10 а көмегімен қысқа тұйықталу тогының мәнін бағалауға болады.
Егер ток 0,1 А – дан аз болса-батареяның ішкі кедергісі үлкен болса, оны
ауыстыру керек.
3. Тұрақты ток тізбектерінде, айнымалы ток тізбегінде жұмыс істеуге
арналған құрылғыларды ешқашан қоспаңыз. Жақсы жағдайда ештеңе
өлшенбейді.
4. Ешқашан осциллографтың көмегімен электр желісіндегі
сигналдардың формасын зерттеуге тырыспаңыз, оның кірістерін тікелей
жүргізуші шиналарға қосыңыз. Электр жарақатын алу және қысқа
тұйықталудың пайда болу ықтималдығы дәл 50% құрайды. Осциллографтың
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кірістерінің бірі, әдетте, оның корпусына қосылады, ол өз кезегінде электр
желісінің жалпы сымына қосылады. Егер бұл кіріс фазалық сымға қосылған
болса, онда қысқа тұйықталу пайда болады.
5. Әрқашан тұрақты ток тізбегіне қосылған құрылғылардың
полярлығын тексеріңіз.
6. Әрқашан құрылғыны тізбекке қоспас бұрын, құрылғының істен
шығуын болдырмау үшін өлшеудің ең қатаң шегін орнатыңыз.
3.2. Электр жетегі
3.2.1. Электр жетегінің түрлері
Электр жетегі - бұл жұмыс машинасының атқарушы органдарын
қозғалысқа келтіруге және осы қозғалысты басқаруға арналған электр
қозғалтқышы, түрлендіргіш, беріліс және басқару құрылғысынан тұратын
электрмеханикалық жүйе.
Түрлендіргіш құрылғы электр қозғалтқышының кернеуі мен тогын 10
электр қозғалтқышының жұмысына қажетті кернеу мен токқа айналдырады.
Беріліс қорабында механикалық берілістер мен жалғастықтар бар.
Басқару құрылғысы - бұл жүйенің күй бергіштерінен ақпарат өңделетін
және олардың негізінде түрлендіргішті, электр қозғалтқышын және беріліс
құрылғысын басқару сигналдарын шығаратын басқару жүйесі.
Электр жетегінің негізгі функциясы - жұмыс механизмін қозғалысқа
келтіру және технологиялық процестің талаптарына сәйкес оның жұмыс
режимін өзгерту.
Электр жетегі топтық және жеке болады.
Топтық электр жетегінде бір қозғалтқыш тармақталған беріліс
көмегімен механизмдер тобын басқарады. Мұндай жетекте кинематикалық
схема күрделі және көлемді болып шығады, ал жетектің өзі үнемді емес,
сондықтан ол шектеулі қолдануды табады.
Ең прогрессивті - бұл автоматтандырылған жеке электр жетегі, онда
электр қозғалтқышы тек бір жұмыс органын басқарады.
Жеке электр жетегі механизмнің схемасын айтарлықтай жеңілдетеді,
үнемділікті арттырады және кейбір жағдайларда электр қозғалтқышын
тікелей механизмге ендіруге мүмкіндік береді, бұл оның металл
сыйымдылығын төмендетеді (электр бұрғысы, желдеткіш, су сорғысы және т.
б.).)
Ең аз массасы, өлшемдері мен құны бар қарапайым, сенімді электр
қозғалтқышын таңдаған жөн. Жоғарыда аталған барлық талаптарға қысқа
тұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқыш жауап береді. Фазалық
роторлы асинхронды қозғалтқыштар қысқа тұйықталған роторлы
қозғалтқыштарға қарағанда күрделі. Дегенмен, олар жылдамдықты, іске қосу
тогын және моментті реттеуді қарапайым құралдармен жүзеге асыруға
мүмкіндік береді.
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Механикалық сипаттама (n = f (М)) Электр жетегінің негізгі
сипаттамасы болып табылады. Параллель қозудың тұрақты ток
қозғалтқышының механикалық сипаттамасы

п

МRа
U
,

cеФ cеcмФ 2

(3.32)

мұндағы n - машина білігінің айналу жиілігі, айн / мин;
М - машинаның айналмалы сәті, Нм;
се және сМ – машиналық тұрақты, се  1,03 сМ;
Ф - магнит ағыны, ДБ.
Тұрақты қоздыру қозғалтқышының механикалық сипаттамасы

п

R  Rс
U
 а
,
cеФ М с м cеcмФ 2

(3.33)

мұндағы Rс - сериялы ораманың кедергісі (сериялық қоздыру
орамалары), Ом.
Асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы мына формула
бойынша анықталады
2


 M max 
M max

sк sн
 
1 ,

 MH

 MH 



(3.34)

мұндағы sк и sн – сыни және номиналды сырғу мәндері, sк  (45)sн;
Мmax және МН – сәттің максималды және номиналды мәні, Нм.
Номиналды сырғу

s
н

 п1  п2 

п1 ,

(3.35)

мұндағы n1 = 60 f 1/p – өрістің айналу жиілігі;
f1 - қуат желісінің ток жиілігі;
n2 - ротордың жылдамдығы.
Номиналды жұмыс режимінде sН = 0,020,06.
Электр жетегін есептеу мысалы. Егер салмағы 100 кг кабина ν = 1,5 м/с
жылдамдықпен қозғалса, лифт қозғалтқышы қандай токты тұтынады?
Қозғалтқыштың ПӘК ηД = 80%, лифт механзимінің ПӘК ηЛ = 60%. Желінің
кернеуі 220 В (3.22 сурет) 10.
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3.22-сурет - Лифт электр жетегінің схемасы
Жүкті көтеру үшін қажетті механикалық және электр қуаты
FS

РМ  
F  100 кг  1,5
м /с 150 кг  м /с ;
t

РЭ 150

102 1,47 кВт.

Желіден қозғалтқыш тұтынатын қуат

Р1

РЭ
РЭ
1,47
1,47



 3,06 кВт.
  Д Л 0,8  0,6 0,48

Қозғалтқыш тогы

I P
3060 
220 13,9 А.
1 U

3.2.2. Лифт электр жетегіне қойылатын талаптар
Жоғары өнімділік кезінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау
операцияларын сапалы орындау үшін электр жетегі 13 қамтамасыз етуі
керек:
 қозғалтқыштың реверсивті жұмысы;
 үдеу және баяулау, сондай-ақ олардың туындылары (жұлқылауы)
белгіленген нормалардан аспау шартымен баяу іске қосу және тежеу;
 өтпелі уақыттың ең аз уақыты;
 еденнің еден деңгейінде кабинаның дәл тоқтауы;
 тексеру режиміндегі лифт кабинасының жылдамдығы 0,36 м/с аспауы
тиіс.
Пайдалану кезіндегі жылдамдықтың, жылдамдықтың (баяулаудың),
жұлқудың, тоқтау дәлдігінің нақты мәндері лифттің (көтергіштің) типіне
және оның жұмыс ерекшеліктеріне байланысты болады. P лифтінің өнімділігі
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(сағатына тасымалданатын жолаушылар саны) лифттің
параметрлеріне де, оның жұмыс режиміне де байланысты.
П

3600    Ек
,
2Н V   t

техникалық

(3.36)

мұндағы Ек - кабинаның номиналды жүк көтергіштігі, яғни
жолаушылар саны (бір жолаушының салмағы 80 кг қабылданады);
Н - көтеру биіктігі, м;
V - кабина жылдамдығы, м / с;
γ - кабинаны тиеу коэффициенті (6-10 қабатты ғимараттардың
лифтілері үшін γ=0,60,8;
∑t - барлық аялдамаларда есіктерді ашуға және жабуға,
жолаушылардың кіруі мен шығуына, кабинаны жылдамдатуға және тежеуге
жұмсалған уақыт, с.
Формуладан өнімділік кабинаның сыйымдылығына, жылдамдығына,
үдеуіне (баяулауына) байланысты болады. Үлкен кабиналары бар лифтілер
үшін тұраққа кететін уақыт артады. Лифт жылдамдығы, егер лифт әрбір
аялдамада тоқтайтын болса, оның шамасы 2 м/с-тан асқан кезде номиналды
мәнге жетпеуі мүмкін. Сондықтан жылдамдық лифттің нақты жағдайларына
байланысты таңдалады. Жылдамдық пен серпіліс жолаушылар үшін
жайлылыққа, ал лифт мақсатынан тоқтау дәлдігіне, оны түсіру және тиеу
жағдайларына байланысты анықталады.
Лифт түріне байланысты үдеу (тежеу) 1 м/с2-ден бастап-ауруханалық
лифтілер үшін 2,5 м/с2-ге дейін жылдамдықты және жоғары жылдамдықты
лифтілер үшін қабылданады. Жылдам жүретін лифтілер үшін үдеу 1,5 м/с2;
баяу жүретіндер үшін ≤ 0,75 м/с2 қабылданады.
Серпіліс 3-10 м/с3 мәндерімен шектеледі. Жүрдек жолаушылар
лифтілерінде жұлқуды шектеу жолаушыда максималды үдеудің жағымсыз
әсерін азайтатын өтпелі процестің бірқалыпты сезімін тудырады.
Серпіліс 3-10 м/с3 мәндерімен шектеледі. Жүрдек жолаушылар
лифтілерінде жұлқуды шектеу жолаушыда максималды үдеудің жағымсыз
әсерін азайтатын өтпелі процестің бірқалыпты сезімін тудырады.
Максималды өнімділікке қол жеткізу үшін жеделдету мен серпіліс
шектелген жағдайда оңтайлы қозғалыс тахограммасы суретте көрсетілген.
3.23. Лифтілердің әртүрлі түрлері үшін тоқтау дәлдігі мынадай мәндерден
кем болмауы тиіс [13]: 10 едендік көлік арқылы жүктелген жылдамдықты,
ауруханалық және жүк лифтілері...20 мм; қалған лифттер 35...50 мм; рельстік
жүрісті вагонеткалары бар жүк көтергіштер 5-10 мм; клеттік шахталық
көтергіштер 50...200 мм.
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Кабинаны
екпіндету

Біркелкі
жылдамдықпен
қозғалу

Min.
Жылдамдыққ
а дейін тежеу

Қабатқа
келу
Тежеу

3.23-сурет - Шектеулі болған жағдайда қозғалыс тахограммасы
жеделдету және секіру
Лифтілерді басқару схемасы келесі талаптарға сай болуы керек:
1. Жұмыстың пайдалану режимдерін қамтамасыз ету:
а) қалыпты, онда кабинадан басқару, кабинаны кез келген қабатқа
шақыру, жоғары және төмен қозғалыс кезінде ілеспе шақыруларды орындау
көзделеді;
б) 0,36 м/с аспайтын жылдамдық кезіндегі тексеру режимі;
в) машина залынан басқару.
2. қуат көзі қалпына келтірілгеннен кейін лифттің өздігінен іске
қосылуы жойылсын.
3. Кабинаның және шахтаның есіктері ашық болған кезде лифтіні іске
қосуды болдырмау.
4. Лифттің қауіпсіз жұмысын және апаттың кез-келген түрін тоқтатуды
қамтамасыз етіңіз.
5. Өрт дабылы іске қосылған кезде-кабинаны 1-ші қабатқа автоматты
түсіру және есіктерді ашу.
3.3. Жиілік түрлендіргіші
3.3.1. Жиілік түрлендіргіштерінің жұмыс принципі
Әр түрлі жағдайларда бастапқы токтың жиілігін реттелетін жиіліктің
кернеуімен токқа айналдыру қажет болуы мүмкін. Бұл, мысалы, асинхронды
қозғалтқыштардың жұмыс істеу жылдамдығын өзгерту үшін қажет 14.
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Жиілік түрлендіргіші (PH) – бұл 50 Гц жиілігі бар бір фазалы немесе
үш фазалы айнымалы токты 1-ден 800 Гц-ке дейінгі ұқсас ток түріне
түрлендіретін және тегіс реттейтін электрлік құрылғы. Мұндай құрылғылар
асинхронды типтегі әртүрлі электр машиналарының жұмысын бақылау үшін
кеңінен қолданылады, мысалы, олардың айналу жиілігін өзгерту үшін.
Өнеркәсіптік жоғары вольтты желілерде қолдануға арналған құрылғылар да
бар.
Қарапайым түрлендіргіштер жиілік пен кернеуді v/f сипаттамасына
сәйкес реттейді, күрделі құрылғылар векторлық бақылауды қолданады.
Синхронды және асинхронды қозғалтқыштардың білігінің айналу
жиілігі статордың магнит ағынының жылдамдығына байланысты және
формула бойынша анықталады:
n = (60  F/p)  (1 – S),

(3.37)

мұндағы n - асинхронды қозғалтқыш білігінің айналу саны,
p - полюстер жұптарының саны,
s - сырғанау,
f - айнымалы ток жиілігі (ҚР үшін – 50 Гц).
Қарапайым тілде ротордың жылдамдығы полюстер жұптарының
жиілігі мен санына байланысты. Полюстер жұптарының саны статор
катушкаларының дизайнымен анықталады, ал желідегі ток жиілігі тұрақты
болады. Сондықтан жылдамдықты реттеу үшін біз тек жиілікті
түрлендіргіштер арқылы реттей аламыз.
Жиілік түрлендіргіші техникалық жағынан күрделі құрылғы болып
табылады және тек жиілік түрлендіргішінен ғана емес, сонымен қатар ток
жүктемелерінен, шамадан тыс кернеуден және қысқа тұйықталудан
қорғайды. Сондай-ақ, мұндай жабдықта сигнал пішінін жақсартуға арналған
дроссель және әртүрлі электромагниттік кедергілерді азайтуға арналған
сүзгілер болуы мүмкін. Электрондық түрлендіргіштер, сондай-ақ электр
машиналары бар.
МЕМСТ 2.737-68 сәйкес шартты графикалық белгілеу суретте
көрсетілген. 3.24. 15. Электрондық түрлендіргіш бірнеше негізгі
компоненттерден тұрады: түзеткіш, сүзгі, микропроцессор және инвертор.

3.24-сурет - ЖТ шартты графикалық белгіленуі
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3.25-сурет - ЖТ Блок-схемасы: 1-түзеткіш, 2-сүзгі,
3-қуат кілттері тобы, 4-басқару жүйесі
Түзеткіште түрлендіргіштің кірісіндегі бастапқы токты түзейтін
диодтар немесе тиристорлар жиынтығы бар. Диодты PF пульсацияның толық
болмауымен сипатталады, арзан, бірақ сонымен бірге сенімді құрылғылар.
Тиристорларға негізделген түрлендіргіштер токтың екі бағытта да ағып
кетуіне мүмкіндік береді және 15 қозғалтқыш тежелген кезде электр
энергиясын желіге қайтаруға мүмкіндік береді.
Сүзгі тиристорлық құрылғыларда кернеудің бұзылуын азайту немесе
болдырмау үшін қолданылады. Тегістеу сыйымдылықты немесе индуктивті
сыйымдылықты сүзгілердің көмегімен жүзеге асырылады.
Микропроцессор-түрлендіргіштің басқарушы және талдаушы буыны.
Ол бергіштерден сигналдарды қабылдайды және өңдейді, бұл шығыс
сигналын жиілік түрлендіргішінен кірістірілген ПИД реттегішімен реттеуге
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жүйенің бұл компоненті оқиғалар туралы
деректерді жазады және сақтайды, құрылғыны шамадан тыс жүктемелерден,
қысқа тұйықталудан қорғайды және қорғайды, жұмыс режимін талдайды
және төтенше жағдайда құрылғыны ажыратады.
Кернеу мен ток инверторы Электр машиналарын басқару үшін, яғни
ток жиілігін біркелкі реттеу үшін қолданылады. Мұндай құрылғы розеткаға
"таза синус" береді, бұл оны көптеген салаларда қолдануға мүмкіндік береді.
Электрондық жиілік түрлендіргішінің (инвертордың) жұмыс принципі
жұмыстың келесі кезеңдерінен тұрады:
1) кіріс синусоидалы айнымалы бір фазалы немесе үш фазалы ток диод
көпірімен немесе тиристорлармен түзетіледі;
2) арнайы
сүзгілердің
(конденсаторлардың)
көмегімен
кернеудің
пульсациясын төмендету немесе болдырмау үшін сигнал сүзіледі;
3) кернеу микросхема мен транзистор көпірінің көмегімен белгілі бір
параметрлері бар үш фазалы Толқынға айналады;
4) инвертордың
шығысында
тікбұрышты
импульстар
берілген
параметрлермен синусоидальды кернеуге айналады.
109

Жиілік түрлендіргіштерінің түрлері. Қазіргі уақытта өндіру және
пайдалану үшін ең кең таралған жиілік түрлендіргіштерінің бірнеше түрі бар:
1) электр машинасы (электр индукциясы) түрлендіргіштері: электрондық
ПЧ қолдану мүмкін емес немесе мүмкін емес жағдайларда қолданылады.
Құрылымдық жағынан, мұндай құрылғылар генератор-түрлендіргіш
режимінде жұмыс істейтін фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштар
болып табылады. Бұл құрылғылар скалярлық басқарылатын
түрлендіргіштер болып табылады. Бұл құрылғының шығысы статор
орамаларында белгілі бір магнит ағынын ұстап тұру үшін берілген
амплитуда мен жиіліктің кернеуін тудырады. Олар жүктемеге (сорғылар,
желдеткіштер және өзге де жабдықтар) байланысты ротордың айналу
жылдамдығын ұстап тұру талап етілмейтін жағдайларда қолданылады.
2) электрондық түрлендіргіштер: әр түрлі жабдықтар үшін кез-келген
жұмыс жағдайында кеңінен қолданылады. Мұндай құрылғылар
векторлық болып табылады, олар статор мен ротордың магнит өрістерінің
өзара әрекеттесуін автоматты түрде есептейді және жүктемеге қарамастан
ротордың айналу жиілігінің тұрақты мәнін қамтамасыз етеді:
 циклоконверторлар;
 циклоинверторлар;
 Тұрақты токтың аралық буыны бар ӨСБ:
 ток көзінің жиілік түрлендіргіші;
 кернеу көзінің жиілік түрлендіргіші (амплитудалық немесе ендік
импульсті модуляциямен).
Қолдану саласы бойынша жабдық болуы мүмкін:
 қуаты 315 кВт дейінгі жабдықтар үшін;
 500 кВт дейінгі қуатқа арналған векторлық түрлендіргіштер;
 жарылыс қауіпті және шаңды жағдайларда қолдануға арналған
жарылыстан қорғалған құрылғылар;
 электр қозғалтқыштарына орнатылған жиілік түрлендіргіштері.
Жиілік түрлендіргішінің әр түрі белгілі бір артықшылықтар мен
кемшіліктерге ие және әртүрлі жабдықтар мен жүктемелерге, сондай-ақ
жұмыс жағдайларына қолданылады.
Жиілік түрлендіргішін басқару қолмен немесе сыртқы болуы мүмкін.
Қолмен басқару пульті арқылы жүзеге асырылады, ол айналу жылдамдығын
реттей алады немесе жұмысын тоқтата алады. Сыртқы басқару құрылғының
барлық параметрлерін басқара алатын және схеманы немесе жұмыс режимін
(ӨСБ немесе айналма жол арқылы) ауыстыруға мүмкіндік беретін автоматты
басқару жүйелерінің (ТҮАБ) көмегімен орындалады. Сондай-ақ, сыртқы
басқару автоматты режимде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жұмыс
жағдайларына, жүктемеге, уақытқа байланысты түрлендіргіштің жұмысын
бағдарламалауға мүмкіндік береді.
Жиілік түрлендіргіштерін қолдану электр энергиясының құнын,
Қозғалтқыштар мен жабдықтардың амортизациясын азайтуға мүмкіндік
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береді. Оларды қысқа тұйықталған роторы бар арзан қозғалтқыштар үшін
пайдалануға болады, бұл өндіріс шығындарын азайтады.
Көптеген электр қозғалтқыштары жұмыс режимдерінің жиі өзгеруі
жағдайында жұмыс істейді (жиі іске қосу және тоқтату, өзгеретін жүктеме).
Жиілік түрлендіргіштері Электр қозғалтқышын тегіс іске қосуға мүмкіндік
береді және жабдықтың максималды іске қосу моменті мен қызуын азайтады.
Бұл, мысалы, жүк көтергіш машиналарда маңызды және кенеттен іске
қосудың теріс әсерін азайтуға, сондай-ақ тоқтаған кезде жүктің шайқалуын
және серпілуді болдырмауға мүмкіндік береді.
Конвейерлерде, конвейерлерде, лифттерде жиілік түрлендіргіштерін
пайдалану олардың түйіндерінің қызмет ету мерзімін арттыруға мүмкіндік
береді, өйткені ол жабдықты іске қосу және тоқтату кезінде серпіліс,
соққылар мен басқа да жағымсыз факторларды азайтады. Олар
қозғалтқыштың жылдамдығын біртіндеп арттырып, азайта алады, жоғары
дәлдіктегі өнеркәсіптік жабдықтардың үлкен саны үшін маңызды болып
табылатын кері қозғалысты жүзеге асыра алады.
Жиілік түрлендіргіштерінің артықшылықтары:
 энергия шығындарының төмендеуі: бастапқы токтарды азайту және
қозғалтқыш қуатын жүктеме негізінде реттеу;
 жабдықтың сенімділігі мен беріктігін арттыру: қызмет мерзімін ұзартуға
және бір техникалық қызмет көрсетуден екіншісіне дейін ұзартуға
мүмкіндік береді;
 қашықтағы компьютерлік құрылғылардан жабдықты сыртқы бақылау мен
басқаруды және автоматтандыру жүйелеріне енгізу мүмкіндігін береді;
 жиілік түрлендіргіштері кез-келген жүктеме қуатымен жұмыс істей алады
(бір киловаттан ондаған мегаваттқа дейін);
 жиілік түрлендіргіштерінің құрамында арнайы компоненттердің болуы
шамадан тыс жүктемелерден, фазаның үзілуінен және қысқа
тұйықталудан қорғауға, сондай-ақ апаттық жағдай туындаған кезде
жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеуін және ажыратылуын қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.
Әрине, осындай артықшылықтар тізіміне қарап, оларды кәсіпорындағы
барлық қозғалтқыштар үшін неге қолдануға болмайды? Мұнда жауап айқын,
өкінішке орай, бірақ бұл жиіліктердің қымбаттығы, оларды орнату және
реттеу. Әрбір кәсіпорын бұл шығындарды төлей алмайды.
Жиілік түрлендіргіштері саласындағы техникалық шешімдерді
көптеген өндірушілер ұсынады. Мысалы: Dafnoss, IDS-Drive, Schneider
Electric (3.26-сурет) 16.
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3.26-сурет - Жиілік түрлендіргіштер
Кейбір механизмдер негізгі сигналдан жылдамдықты біртіндеп өзгерту
жағдайында басқарылуы мүмкін, ал кейбір жағдайларда белгіленген
жылдамдықта жұмыс істеу қажет. Сонымен қатар, осы және басқа жағдайда,
ПЧ басқару тақтасынан да, электронды құрылғының басқару тізбектерінің
терминалдарын қолдана отырып, токты, түймелерді, қосқыштар мен
потенциометрлерді біртіндеп азайтуға немесе арттыруға болады 17.
Іске асыру кезінде соңғы нұсқасына көз жеткізу қажет жеткілікті
мөлшерде талап етілетін кіру. Сыртқы басқару құрылғысын (контроллер,
логикалық реле және т.б.) пайдаланған жағдайда, техникалық параметрлер
бойынша келісілгеніне көз жеткізу қажет. Әдетте бұл сәйкесінше 0-20 мА, 420 мА және 0-10 В диапазоны бар ток немесе Вольт сигналдары. Егер электр
жетегі желі арқылы басқарылса, онда тиісті интерфейстің болуы және тиісті
деректерді беру протоколын қолдау қажет.
Қозғалтқышты басқару автоматты түрде жүзеге асырылуы мүмкін, ол
үшін PID реттегішінің болуы және бақыланатын параметр сенсорынан кері
байланысты ұйымдастыру мүмкіндігі қажет
Электржетек параметрлерінің индикациясы. Негізінен, кез-келген
жиілікті өзгерту түрлендіргішінде дисплей және іске қосу және басқару үшін
қажетті басқару элементтері бар панель бар. Жұмыс кезінде бірдей дисплейді
кез-келген параметрлерді көрсету үшін пайдалануға болады.
Дисплейлер
жолдар
санымен
ерекшеленуі
мүмкін,
яғни
ақпараттылығы, дисплейдің түрі (жеті сегментті индикатор немесе сұйық
кристалды). Егер жұмыс кезінде аналогты және дискретті (релелік,
транзисторлық) шығуларды қолдана отырып, электр жетегінің дисплейіндегі
параметрлерді бақылау мүмкін болмаса, қажетті ақпаратты қашықтан
басқару пультіне шығаруға болады.
Параметрлерді көрсетуден басқа ("жұмыс", "апат", "тежеу режимі"
күйлері, жүктеме тогының мәні, қозғалтқыш айналымы, қуат беру желісінің
жиілігі мен кернеуі және т.б.), кейбір құрылғыларда бірдей аналогты және
дискретті шығулар арқылы басқару сигналдарын қалыптастыру мүмкіндігі
бар, осылайша күрделі басқару жүйелерін жүзеге асырады.
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Қорғау функциялары. Басқару функцияларынан басқа, қорғаныс
функциялары әдетте жиілікті өзгертетін электрондық құрылғыға жүктеледі.
Әдетте, негізгі жиынтық:
 іске қосу кезінде, ұзақ жұмыс кезінде, тоқтату және қысқа тұйықталу
кезінде токты шектеу;
 асқын кернеуден және төмен кернеуден қорғау;
 қозғалтқыш температурасын бақылау;
 радиатордың қызып кетуінен қорғау;
 IGBT шығуың қорғау.
Жиілік түрлендіргішті орнату жəне орнату. Маңызды мәселе - жиілік
түрлендіргіші үшін ұсынылатын қондырғыны таңдау, демек, оның жұмыс
істеу шарттары:
 іске қосу кезінде, ұзақ жұмыс кезінде, тоқтату және қысқа тұйықталу
кезінде токты шектеу;
 жұмыс температурасының диапазоны;
 ылғалдылық;
 зәулімдік;
 діріл;
 қорғау дәрежесі (IP).
Тұрақсыз қуат көзі кезінде жұмыс. Қазіргі заманғы жиіліктер үшін
жақсы кернеу диапазоны ±380% ауытқуымен 460-10 В құрайды.
Резонанстық
жиіліктерде
жұмысты
болдырмау.
Кейбір
механизмдердің өзіндік резонанстық жиіліктері бар, оларда жұмыс кезінде
қолайсыз тербелістер байқалады, бұл жабдықтың бұзылуына әкелуі мүмкін.
Мұндай жағдайларда түрлендіргіштегі рұқсат етілмеген жиіліктерді жою
функциясы механизмді оның мерзімінен бұрын істен шығуынан қорғауға
мүмкіндік береді.
Желілік алмасу. Әдетте дискіні автоматты басқару жүйесіне қосу керек
немесе болашақта электр тогының жиілігін өзгерту жүйелерін осындай
пайдалану перспективасын қарастыру қажет. Ол үшін байланыс стандарты
мен протоколын түсіну керек.
Қазіргі уақытта өздігінен жүретін зеңбіректер режиміндегі жұмысты ең
оңтайлы етуге мүмкіндік беретін олардың алуан түрлілігі бар. Олар
қашықтықта, байланысқан нысандар саны мен шуылға қарсы иммунитетте
ерекшеленуі мүмкін.
Ең көп таралған нұсқа-RS-485 интерфейсі және Modbus деректерді беру
протоколы, бірақ автоматты басқару жүйесінің бөлігі ретінде жұмысты
үйлестіру үшін бұл мәселені жеткізушіден немесе өндірушіден толығырақ
нақтылау қажет.
Автоматты реттеу. Бүгінгі таңда электр жетектерін таңдау өте үлкен,
бірақ қарапайым модельдер әлі де бар, оларда қозғалтқыштың параметрлері,
дәлірек айтқанда оның орамалары орнатылмайды. Кейінгі модельдерде
бірқатар қосымша анықтамалық деректерді енгізу қажет.
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Жиілік түрлендіргіштері іске қосудан бұрын немесе айналмалы
қозғалтқышта орамалардың параметрлері автоматты түрде анықталатын
сәйкестендіру іске қосу (Авто баптау режимі) деп аталатын мүмкіндікті
қолдана алады. Егер таңдалған жетекте дәл басқару жүйесін енгізу керек
болса, онда бұл мәселе әсіресе өзекті.
ТЖ басқару принципі. Скаляр және векторлық басқару асинхронды
роторлы қозғалтқыштарға негізделген ең көп таралған жиіліктік реттелетін
жетекте қолданылады.
3.3.2. Лифттің жиілік түрлендіргішіне қойылатын талаптар
Лифт көтергіш жабдықтың тұрақты және қауіпсіз жұмыс істеуі басқару
модульдерінің, оның ішінде лифт үшін жиілік түрлендіргіштің тұрақты
жұмысына байланысты 18.
Қазіргі жағдайда көтеру және тасымалдау механизмдеріне 19
жүйесінің қауіпсіздігіне де, жайлылығына да, тиімділігіне де байланысты
талаптардың кең спектрі ұсынылуда.
Экономиканың қарқынды өсуіне байланысты соңғы жылдары тұрғын
үй құрылысы саласы белсенді дамып келеді, салынып жатқан ғимараттардың
қабаттылығы үнемі өсіп келеді. Нәтижесінде жоғары жылдамдықты
лифтілерді орнату қажеттілігі туындайды, бұл экстремалды қабатқа жетудің
ең аз уақытын қамтамасыз етеді. Мұндай лифт жүйелеріне қауіпсіздік пен
үздіксіздік тұрғысынан жоғары талаптар қойылады. Көп қабатты ғимаратта
ұзаққа созылған қарапайым лифт 10 қабаттан жоғары жаяу көтерілуге
мәжбүр болған тұрғындардың денсаулығына айтарлықтай зиян келтіргенге
дейін өте ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, лифттің максималды
жайлылығын қамтамасыз ету өте маңызды талап болып табылады: іске қосу
және тоқтату кезінде кабинаның ішіндегі діріл мен соққыларды азайту,
жүкшығыр қозғалтқышының акустикалық шуын азайту. Тозған тұрғын үй
қорын күрделі жөндеу, оның ішінде пайдалану мерзімі өткен лифтілерді
ауыстыру мәселесі де өзекті болып отыр. Мұндай жағдайда лифтілерді
жаңғыртуға жұмсалатын шығындарды азайту, энергия үнемдейтін
технологияларды қолдану есебінен жаңа жабдықтың өзін-өзі ақтауының ең аз
мерзіміне қол жеткізу проблемасы бірінші орынға шығады.
Бөлімде жоғарыда аталған барлық талаптар күрделі міндеттер
жиынтығын құрайды, оларды шешуге жиілік-реттелетін лифт жетегінің
жүйелерін (ЧРП) енгізу арқылы қол жеткізуге болады. Мұндай жүйенің
құрамына жиілік түрлендіргіші және бір жылдамдықты асинхронды немесе
синхронды қозғалтқышпен жабдықталған лифт жүкшығыры кіреді. Заманауи
жиілік түрлендіргіштері электр қозғалтқышының шығыс білігіндегі момент
пен жылдамдықты барынша тиімді басқаруға мүмкіндік береді, соның
арқасында лифт кабинасын жылжытудың ерекше жайлылығына қол
жеткізіледі. Күрделі S-тәрізді үдеткіш қисықтарды және лифт жылдамдығын
бәсеңдету мүмкіндігі классикалық екі жылдамдықты электр машинасының
жұмысына тән діріл мен соққыларды азайтады. Бұл, әсіресе, діріл науқастың
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жағдайына теріс әсер етуі мүмкін Денсаулық сақтау жүйесіне жататын
ғимараттарда орнатылған лифтілерге қатысты.
Жиілікті түрлендіргіштерге негізделген басқару жүйелерін енгізу
қозғалтқышты іске қосу кезінде өтпелі процестерді Тегістеу арқылы лифт
тұтынатын электр энергиясының шығындарын едәуір төмендетуге ықпал
етеді. Лифтті модернизациялаудың күрделі шығындары қымбат екі
жылдамдықты асинхронды электр қозғалтқышын арзан және тиімділігі
жоғары және бір жылдамдықты немесе синхронды қозғалтқыштарға
ауыстыру мүмкіндігінің арқасында азаяды. Жиілікті реттейтін жетекті
енгізудің қосымша артықшылығы-лифт жүйесінің жалпы қауіпсіздік
деңгейінің жоғарылауы, өйткені жиілік түрлендіргіші қысқа тұйықталу
немесе қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелу мүмкіндігін басқаратын
бірқатар қорғаныс функцияларына ие.
Бүгінгі таңда лифт шаруашылығында қалыптасқан жағдай 18 жақын.
Түрлі бағалаулар бойынша елдегі барлық лифт паркінің 45-тен 70 пайызға
дейіні пайдаланудың есептік мерзімінен асып түсті. Лифттің қозғалмалы
бөліктері әсіресе қатты тозады: электр қозғалтқышы (мойынтіректерді бұзу,
статор орамаларының оқшаулауының қажулық тозуы), жүкшығыр редукторы
(редукторларды тегістеу, механикалық тежегіш қалыптарын өшіру),
арқандар,
есік
жетегінің
бағыттаушылары.
Осылайша,
үй
шаруашылықтарының алдында лифт жабдықтарын жөндеу және ауыстыру
мәселесі өткір тұр. Лифт жүйесін жаңартудың екі негізгі әдісі бар: ішінара
жаңарту және лифтті толық ауыстыру. Екі жағдайда да жиілікті реттейтін
жетекті енгізу ақталған және қысқа мерзімде төленеді.
Ішінара жаңарту кезінде жиілік түрлендіргіші жүкшығырдың екі
жылдамдықты қозғалтқышын қайта жабдықтайды (RF номиналды қозғалыс
жылдамдығын қамтамасыз ететін орамға қосылады).
Осындай жаңғырту нәтижесінде мынадай нәтижеге қол жеткізіледі:
1) үдеу/тежеу процестерінің тегістігіне байланысты мойынтіректерге соққы
жүктемесі айтарлықтай төмендейді;
2) іске қосу тогының төмендеуіне байланысты электр қозғалтқышының
статор орамасының ойықтарына салынған магниттік тізбектің қызмет ету
мерзімі ұзартылады, қысқа тұйықталу ықтималдығы төмендейді;
3) лифт жүйесі қауіпсіздігінің жалпы деңгейін арттыру.
Лифт толық ауыстырылған кезде жаңа лифт шығырлары жиілік
түрлендіргіштерімен жабдықталады. Бұл жағдайда жиілікті реттейтін жетекті
енгізу келесі артықшылықтарға ие:
1) екі жылдамдықты электр қозғалтқышымен емес, бір жылдамдықты
жүкшығырмен жабдықталған жүкшығырды сатып алу мүмкіндігі;
2) соққы және діріл құбылыстарының болмауы есебінен лифт жүйесінің
қозғалмалы бөліктерін пайдаланудың жалпы мерзімін ұлғайту;
3) лифт
жүйесі
қауіпсіздігінің
жалпы
деңгейін
арттыру.
Лифт электр жетегін ауыстыру кезінде, қосымша жабдықтың құнына
жүкшығыр құны қосылған кезде, ең тиімді және үнемді нұсқа жиілік
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түрлендіргіштерімен жабдықталған синхронды электр қозғалтқыштарын
(редукторсыз жүкшығыры бар) енгізу болып табылады. Тиімділіктің
жоғары мәні және лифттің бірдей жылдамдығы мен жүк көтергіштігі
үшін редуктордағы энергия шығындарының болмауына байланысты аз
қуатты синхронды машинаны қолдануға болады, бұл жиілік
түрлендіргішінің мөлшерін азайтуға және күрделі шығындарды
үнемдеудің одан да әсерлі нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Инверторлардың көмегімен стандартты сипаттамалары бар желілік ток
(220 V және 380 V) қажетті 17 параметрлермен (жиілік және амплитудасы)
1-3 фазалық токқа айналады.
Лифт үшін жиілік түрлендіргішінің мақсаты. Құрылғы лифттің
үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін қозғалтқыштардың жұмысын реттейді.
Кабинаның тегіс жүрісі, серпіліссіз және кенеттен тоқтаусыз механизмдердің
сақталуына ықпал етеді, ал жүктемені оңтайлы бөлу электр энергиясын және
қозғалтқыштардың ресурсын айтарлықтай үнемдейді.
Лифтілер мен көтергіш механизмдерге қойылатын заманауи талаптар:
 кабинаны бірқалыпты жылдамдату және тежеу;
 жылдамдық режимі;
 қабаттағы кабинаның тоқтау дәлдігі;
 сапар қауіпсіздігі;
 құтқару режимі;
 шу деңгейі төмен.
Бұл шарттар лифт жиілігінің түрлендіргіші орнатылған көтеру
жүйелерімен қанағаттандырылады.
Жиілік түрлендіргішін таңдау критерийлері. Таңдаудың негізгі
параметрлері:
 тұтынушылар қуатының шамасы;
 ағымдағы сипаттамалары;
 реттелетін жылдамдық диапазоны (15 режимге дейін);
 тұтынушыларды жеделдету және тежеу үшін уақытша кезеңдер (4
қондырғы);
 ағымдағы қорғау (кернеу);
 қозғалтқыштың қызып кетуін бақылау;
 қызмет көрсету және бақылау функциялары.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Лифт жүктемелерін есептеу.
Жұмыстың мақсаты. Электр жабдықтарын, жұмыс принципін және жүк
лифтінің электр қозғалтқышының қуатын есептеуді зерттеу.
Бақылау сұрақтары:
1. Лифтілердің әртүрлі түрлерін атаңыз. Лифт электр жабдықтарының
құрамдас бөліктерін атаңыз.
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2. Лифт электр жабдықтарының түсіру және көтеру кезіндегі жұмысын
сипаттаңыз. функционалды схеманы қолдану.
Жұмыс барысы.
1. Жүк көтергіштігіне байланысты лифт қозғалтқышының қуатын есептеңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Лифт қозғалтқыштарының қуатын таңдау.
Жұмыстың мақсаты. Есептік деректер бойынша қозғалтқышты таңдау.
Бақылау сұрақтары.
1. Көтеру сыйымдылығын есептеуді қолдана отырып, лифт үшін
қозғалтқышты қалай таңдауға болады?
2. Таңдау үшін дереккөздерді атаңыз.
Жұмыс барысы.
1. Анықтамалық материалдар мен интернет-ресурстарды қолдана
отырып, лифт қозғалтқышын таңдаңыз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№3 тапсырма
Лифтіні басқарудың принципті схемасын жасау.
Жұмыстың мақсаты. Лифттің схемалық сызбасын зерттеу және
құрастыру.
Бақылау сұрақтары.
1.Лифт басқару тақтасының жұмысын сипаттаңыз.
2.Лифт жұмысының негізгі кезеңдерін сипаттаңыз.
3.Диспетчерлік байланыстың жұмыс принципін сипаттау.
Жұмыс барысы.
1.Лифттің негізгі схемасымен танысыңыз.
2.Схеманың құрамдас бөліктері және олардың мақсаты.
3.Негізгі схеманы қолдана отырып, лифттің жұмыс принципін түсіндіріңіз.
4.Лифттің схемалық сызбасын сызыңыз және оған өзгерістер енгізіңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.Электр кернеуі мен ток деп нені атайды?
2.Электр тізбегінің тармағын, түйінін және контурын анықтаңыз.
3.Ом заңын, Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарын тұжырымдаңыз.
4.Электр тізбегіндегі қуат тепе-теңдігі нені білдіреді?
5.Тұрақты токтың электр тізбектерін есептеу әдістері.
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6.Тұрақты
токпен
салыстырғанда
синусоидалы
токтың
негізгі
артықшылықтары.
7.Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу әдістері.
8.Өлшеу құралдарын қолдануға арналған тәжірибелік кеңестер.
9.Электр жетегі деп нені атайды?
10.Тұрақты және айнымалы ток қозғалтқыштарының жылдамдығын реттеу
әдістері?
11.Электр жетегі үшін электр қозғалтқышын таңдау ерекшеліктері?
12.Лифт электр жетегіне қойылатын талаптар.
13.Жиілік түрлендіргіштерінің жұмыс принципі.
14.Лифт жиілік түрлендіргішіне қойылатын талаптар.
15.Жиілік түрлендіргішін таңдау критерийлері.
Қысқаша қорытынды
1. Электр энергиясын сипаттайтын негізгі параметрлер-бұл периодтық
заңға сәйкес уақыт өте келе өзгеруі немесе тұрақты болуы мүмкін ток пен
кернеу. Тиісінше, электр энергиясын пайдалануға байланысты барлық
құрылғылар мен жүйелер тұрақты ток құрылғыларына (жүйелеріне) және
айнымалы ток құрылғыларына (жүйелеріне) бөлінеді.
2. Электр тізбегі-бұл электр тогының ағып кетуіне жол құрайтын
электр энергиясының бір-біріне қосылған көздері мен жүктемелердің
(қабылдағыштар немесе тұтынушылар) жиынтығы.
3. Электр жетегі-бұл машиналардың жұмыс органдарын қозғалысқа
келтіруге, осы процестерді мақсатты басқаруға арналған және электр
қозғалтқышы, түрлендіргіш, беріліс және ақпараттық құрылғылардан
тұратын электрмеханикалық жүйе.
4. Жиілік түрлендіргіштері тұтынылатын электр энергиясын үнемдеуге,
жабдықты ұзақ уақыт жұмыс күйінде ұстауға және жөндеу жұмыстарының
санын азайтуға, Төтенше жағдайлар туындаған кезде жабдықты қорғауға
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жиілік түрлендіргіштері автоматтандырылған
жүйенің қажетті жұмысын реттеуге және реттелетін жабдықтың жұмысын
қашықтан немесе берілген бағдарлама бойынша басқаруға мүмкіндік береді.
5. Жиілік түрлендіргіштерінен басқарылатын лифт шаруашылығында
электр жетегінің статикалық және динамикалық сипаттамаларына қойылатын
талаптардың жоғарылауы жағдайында электр жетегі және автоматты басқару
саласындағы жоғары білікті мамандарды кәсіби даярлау қажет.
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4-БӨЛІМ. ЛИФТТЕР МЕН ЭСКАЛАТОРЛАРДЫ МОНТАЖДАУҒА
АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР МЕН МАТЕРИАЛДАР
Оқыту мақсаты: лифтілер мен эскалаторларды монтаждау үшін
құралдармен және материалдармен жұмыс істеудің тәжірибелік дағдыларын
игеру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Лифтілерді орнатуға қажетті құралдар мен материалдарды
ажыратыңыз.
2. Лифтілерді орнату үшін қажетті құралдар мен материалдарды дұрыс
қолданыңыз.
3. Эскалаторларды орнатуға қажетті құралдар мен материалдарды
ажыратыңыз.
4. Эскалаторларды орнату үшін қажетті құралдар мен материалдарды
дұрыс қолданыңыз.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері
бойынша)

КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының
жай-күйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау
кезінде қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу»;
 2-БӨЛІМ "Метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
 3-БӨЛІМ "Электротехника және автоматтандырылған электр жетегі".
Алынған құзыреттер келесі мақсаттар үшін қажет:
 лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау, демонтаждау
және техникалық пайдалану;
 лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр жабдықтарын
баптау, реттеу және сынау;
 лифт жабдығының жұмыс режимін меңгеру
 лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін тексеру;
 бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою.
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
"Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)" мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының
"лифтілер мен эскалаторларды монтаждау кезінде қажетті құралдар мен
материалдарды дайындау" КМ04 кәсіби модуліне сәйкес келеді.
Бөлімде лифттер мен эскалаторларды орнату үшін қолданылатын
құралдар мен материалдар сипатталған. Бөлімнің соңында материалды сәтті
игеруге және келесі модульді үйренуге көшуге ықпал ететін тәуелсіз өзін-өзі
бақылауға арналған сұрақтар берілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша)" мамандығы, «Лифт электрмеханигі»
біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 4 модульдің
мазмұны сипатталған.
Қажетті оқу материалдары:
1.Кілттер, бұрағыштар, бұрғылар, файл және т. б.
2.Омметр, амперметр, калиппер.
4.1. Лифтілерді орнатуға қажетті құралдар мен материалдар
4.1.1. Монтажшылар бригадасы кестеде көрсетілген номенклатураға сәйкес
құрал-саймандар жиынтығымен, монтаждық құрылғылармен және бақылауөлшеу аспаптарымен жабдықталуы тиіс. 4.1-4.3 20.
4.1.2. Монтаждауды бастар алдында шебер (жұмыс жүргізуші) монтаждау
бригадасының құрал-саймандарының, монтаждау айлабұйымдарының, жүк
көтергіш механизмдерінің, қорғау құралдары мен бақылау-өлшеу
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аспаптарының бар болуын және жарамдылығын тексеруі, сондай-ақ егер
өндірістік қажеттілік талап етсе, оларды толық жинақтауы тиіс.
4.1.3. Егер ППР-да типтік емес монтаждық құрылғылар мен жабдықтар
қолданылса, онда олар алдын-ала монтаждық басқармада немесе учаскеде
дайындалуы керек және монтаж жұмыстарын бастау үшін объектіге
жеткізілуі керек.
4.1.4. Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде бригада, егер өндірістік
қажеттілік талап етсе, лифт жеткізу жиынтығына кіретін арнайы құралды
пайдалана алады.
4.1-кесте - 2-3 адамнан тұратын бригадаға арналған құралдар жиынтығы.
Саны
Атауы
бригадаға, дана
1
2
Қол жетегі бар слесарлық қысқаштар
1
Үш жұдырықшалы бұрғылағыш патрон
1
Слесарлық болат балға
1
Слесарлық болат балға
1
Теміршінің балғасы тұмсықсыз
1
Монтаждық сынық
1
Сынық-шеге
1
Гайка кілттері:
8 ´ 10
2
10 ´ 12
2
12 ´ 13
2
13 ´ 14
2
14 ´ 17
2
17 ´ 19
2
19 ´ 122
2
22 ´ 24
2
24 ´ 27
1
27 ´ 30
1
32 ´ 36
1
Бұранда астындағы слесарлық-монтаждық бұрауыштар
1
Қайшы
1
Аралас тістеуіктер
2
дөңгелек қысқыш
3
Қашау:
16
1
20
1
Диаметрі, мм арқанға арналған қысқыш:
10-12
3
13-16
3
16-19
3
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4.1-кестенің жалғасы

1

Қашау:
Бұрғы
Егеу:
тегіс
дөңгелек
жартылай шеңбер
Файл (жинақ)
Монтаждау пышағы
Бөлшектерді бекітуге арналған қысқыш
Бояу жаққыш
Ағаш ұстасы
Темір аралау машинасы
жылжымалы
Пышақ кенеп
300 Вт электр дәнекерлеуіш
600 Вт электр тигелі
Бұрауыш-көрсеткіш
Бұрғылау электр машинасы
Электр тегістеу машинасы
Фуганоэлектрлі балға-перфоратор
4.2-кесте - Құрылғылар мен керек-жарақтар жиынтығы
Атауы

2
1
4
2
2
2
1
2
4
1
1
1
1 машинаға 12 дана
1
1
2
1
1
1
Бригадаға саны,
дана
1
1
1
1

Дәнекерлеу аппараты жиынтықта
Монтаждау шығыры
Бағыттаушы кабинаны көтеруге арналған қармау
Бағыттаушы қарсы салмақты көтеруге арналған
қармау
Штихмассаның бағыттағыштарын бақылауға арналған
1
құрылғы
Сақиналы арқан
2
Қос жіп
1
Регламенттелген мөлшерлерді тексеруге арналған
1
арнайы зонд
Сақтандыру белдігі
Бригаданың барлық
мүшелеріне бірбірден
Екі жақты телефон байланысының жиынтығы
1
Шахта есіктерін ашуға арналған арнайы кілт
1
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4.3-кесте - Бақылау-өлшеу құралдарының жиынтығы
Атауы
Бригадаға саны, дана
Мегаомметр
1
Омметр
1
Аспап
1
Зонд
1
Рулетка (2 м)
2
Рулетка (10 м)
2
Тіктеуіш (3 м)
2
Тіктеуіш (10 м)
1
Болат сызғыш
1
Бұрыштық
1
Калибрлер
1
Деңгейі
1
Кернеу көрсеткіші
1
Динамометр
1
4.2. Эскалаторларды монтаждау үшін қажетті құралдар мен
материалдар
Эскалаторлар мен траволаторларды жұмыс орнына жеткізу құрылыс
кранымен және жүк көлігімен жүзеге асырылады, ал ғимарат ішіндегі
қозғалыс электр машиналарымен, тұтқалы жүкшығырлармен, қол
арбаларымен (рохльдермен) жүзеге асырылады (4.1-сурет) және 20
механикалық роликтермен (жылжымалы).
Эскалатордың құрамдас бөліктерін қондыру және оны көтеру үшін
шынжырлы аспа мен көтергішті ілуге арналған металл конструкция
қолданылады (4.2-сурет).
Эскалатордың ілмегі арқан (тоқыма немесе болат), сырғалар, ілмектер (
4.3-сурет) арқылы жүзеге асырылады.

123

4.1-сурет - Қол арбасы (рохля)

4.2-сурет - Көтергішті ілуге арналған металл құрылым

4.3-сурет - Сырғалар, ілгектер, ілмектер
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Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Лифтілерді орнату үшін жабдықты қолдану.
Жұмыстың мақсаты. Лифтілерді орнату үшін материалдар мен
жабдықтарды пайдалану принципін зерттеу.
Бақылау сұрақтары:
1.Лифтілерді орнатуға арналған жабдықтың әртүрлі түрлерін атаңыз.
Механикалық лифт жабдықтарының құрамдас бөліктерін атаңыз.
2.Көтеру және көтеру кезінде лифттің құрамдас бөліктерін орнатуға арналған
қолмен көтергіштің жұмысын сипаттаңыз.
Жұмыс барысы.
1.Лифтті орнату бойынша орындалатын жұмыстардың түріне байланысты
қолмен көтергіштің қажетті жүк көтергіштігін есептеңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Эскалаторларды жылжыту үшін жылжымалы арбалар мен рохлидің
жүк көтергіштігін таңдау.
Жұмыстың мақсаты. Орнатылған массаның эскалаторларын жылжыту
үшін жылжымалы арбалар мен рохлиді таңдау.
Бақылау сұрақтары.
1. Эскалаторды жылжыту үшін оның арбалары мен арбаларын қалай таңдау
керек, оның массасын немесе оның компоненттерінің массасын есептеу
2.Таңдау үшін дереккөздерді атаңыз.
Жұмыс барысы.
1. Эскалатор массасы мен интернет-ресурстардың деректерін пайдаланып,
эскалаторларды жылжыту үшін арбалар мен роликтерді таңдаңыз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.
2.
3.
4.

2-3 адамнан тұратын бригада үшін құрал жиынтығына не кіреді?
Құрылғылар мен жабдықтар жиынтығына не кіреді?
Бақылау-өлшеу құралының жиынтығына не кіреді?
Эскалаторларды орнату үшін қандай құралдар мен материалдар
қолданылады?
Қысқаша қорытынды

1. Бөлімде лифттер мен эскалаторларды орнатуға арналған құралдар
мен материалдар сипатталған. Монтажшылар бригадасы құрал-саймандар
жиынтығымен,
монтаждық
құрылғылармен
және
бақылау-өлшеу
аспаптарымен жабдықталуы тиіс.
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2. Монтаждауды бастар алдында шебер (жұмыс жүргізуші) монтаждау
бригадасының құрал-саймандарының, монтаждау айлабұйымдарының, жүк
көтергіш механизмдерінің, қорғау құралдары мен бақылау-өлшеу
аспаптарының бар болуын және жарамдылығын тексеруі, сондай-ақ егер
өндірістік қажеттілік талап етсе, оларды толық жинақтауы тиіс.
3. Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде бригада, егер өндірістік
қажеттілік талап етсе, лифт жеткізу жиынтығына кіретін арнайы құралды
пайдалана алады.
4. Бөлімде баяндалған теориялық материал білім алушыда лифт
жабдықтарын монтаждау және/немесе жөндеу үшін қажетті жұмыс орнын,
Материалдарды, механизмдер мен құралдарды дайындау дағдыларын
қалыптастыруға бағытталған
5. Тапсырмаларды өз бетінше орындау жұмыс үшін қажетті
механизмдер мен құралдардың материалдарын дайындау кезінде шектеулі
жауапкершілікті және белгілі бір дербестік деңгейін көздейтін басшылық
етумен норманы іске асыру бойынша білім алушыда орындаушылық
қызметті дамытуға ықпал етеді.
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5-БӨЛІМ. ЛИФТ ЖАБДЫҚТАРЫ МЕН ЭСКАЛАТОРЛАРДЫ
ЖӨНДЕУ, МОНТАЖДАУ, ДЕМОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ
ПАЙДАЛАНУ
Оқыту мақсаты: лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану бойынша талаптарды
зерделеу; осы функцияларды орындау жұмысының тәжірибелік дағдыларын
меңгеру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды монтаждау, демонтаждау,
техникалық пайдалану және жөндеу бойынша жұмыстарды ажырату.
2. Білуге тиіс: жұмыс өндірісі жобасының құрамы; дайындық
жұмыстарының құрамы; лифтінің құрылыс бөлігін қабылдау процесі;
Жабдықты қабылдау процесі және монтаждау, ауыстыру, жаңғырту үшін
техникалық құжаттама; қоршауды монтаждау процесі.
3. Лифт жабдықтарын бөлшектеу шарттары мен ерекшеліктерін білу.
4. Лифтілерге техникалық қызмет көрсету талаптары мен тәртібін білу.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері
бойынша)

КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды
жөндеу, монтаждау, демонтаждау және техникалық
пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының
жай-күйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау
кезінде қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу»;
 2-бөлім "Метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
 3-бөлім " Электротехника және автоматтандырылған электр жетегі»;
 4-бөлім "Лифтілер мен эскалаторларды монтаждауға арналған құралдар
мен материалдар".
Алынған құзыреттер келесі мақсаттар үшін қажет:
 лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр жабдықтарын
баптау, реттеу және сынау;
 лифт жабдығының жұмыс режимін меңгеру
 лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін тексеру;
 бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою.
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
"Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)" мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының
"Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу" КМ01 кәсіби модуліне сәйкес
келеді.
Бөлімде лифттер мен эскалаторларды орнату үшін қолданылатын
құралдар мен материалдар сипатталған. Бөлімнің соңында материалды сәтті
игеруге және келесі модульді үйренуге көшуге ықпал ететін тәуелсіз өзін-өзі
бақылауға арналған сұрақтар берілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша) "мамандығы, «Лифт электрмеханигі»
біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 8 модульдің
мазмұны сипатталған.
Қажетті оқу материалдары:
1.Жеке қорғаныс құралдары.
2. Бақылау-өлшеу аспаптары.
5.1. Лифттерді монтаждау
Лифтіні монтаждау, ауыстыру, жаңғырту 1-5,7,20 көрсетілген жұмыс
түрлерін орындауға ұлттық заңнамада белгіленген құқығы бар
(рұқсат,лицензия,рұқсат және т.б.) ұйымдармен жүзеге асырылады.
Лифтілерді монтаждауды, ауыстыруды, жаңғыртуды жүзеге асыратын
ұйымда қажетті материалдық-техникалық база (қажетті өндірістік жабдық,
өлшеу аспаптары, құрал-саймандар және жеке қорғану құралдары және т.б.)
128

және монтаждалатын Жабдықтың техникалық күрделілігін ескере отырып,
көрсетілген жұмыс түрлерін орындау үшін білікті персонал болуы тиіс.
Монтаждау, ауыстыру, жаңғырту және олардың орындалуын бақылау
жөніндегі жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру үшін тиісті біліктілігі бар
маман тағайындалуға тиіс.
Монтаждау, ауыстыру, жаңғырту жөніндегі жұмыстарды орындау үшін
тиісті біліктілігі бар персонал тағайындалуы тиіс.
Лифтіні монтаждау лифтіні дайындаушының монтаждау жөніндегі
нұсқаулығына және лифтіні орнатудың жобалық құжаттамасына сәйкес
жүзеге асырылуы тиіс.
Лифтіні ауыстыру, жаңғырту Қолданыстағы ғимараттарда лифтілерді
орнату ерекшеліктерін және лифтіден түсетін жүктемелерді ғимараттың
құрылыс бөлігін қабылдау мүмкіндігін ескеретін лифтіні ауыстыру,
жаңғырту жөніндегі құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
Лифт жабдықтары монтаждау басталғанға дейін жаңадан салынып
жатқан объектілерде лифт шахталарына берілетін Кранның әрекет ету
аймағында, лифтілерді машиналық үй — жайсыз монтаждау кезінде және
жаңғырту, лифтілерді ауыстыру объектілерінде-ғимаратқа кіретін лифт
қондырғылары орналасқан жерге тікелей жақын жерде жинақталуы тиіс.
Лифтіні монтаждау, ауыстыру, жаңғырту бойынша жұмыстарды
орындау үшін жұмыс өндірісінің жобасы (ЖАЖ) әзірленеді. ППР көрсетілуі
тиіс:
 Лифт жабдықтарын шахтаға және машина орынжайына жеткізу кезінде
жүк көтергіш механизмдерді қолдану;
 шахтаның барлық биіктігі бойынша орнатылған 1.8-ден 3.0 м-ге дейінгі
қадаммен төсеме тақталарды және есік ойықтарының қоршауларын
пайдалану. Машиналық орынжайы бар және машиналық орынжайы жоқ
лифт қондырғыларын монтаждау лифт жабдығын өндіруші көздеген
тиісті жүк көтергіш механизмдер мен жарақтарды пайдалана отырып,
жұмыстың прогрессивті әдістерін қолдана отырып, шахта төсемдерін
орнатпай орындауға болады;
 жұмыс өндірісі аймағында тікелей жұмыс орнын құру үшін қызмет ететін
аспалы қол жеткізу құралдарын пайдалану;
 жұмыстардың басталу мерзімін нақтылаумен жұмыстарды жүргізу
(орындау) кестесі;
 қолданыстағы ғимараттарда лифтілерді монтаждау, ауыстыру, жаңғырту
ерекшеліктері;
 еңбекті қорғау және жұмыстарды орындау қауіпсіздігі жөніндегі ісшаралар.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның аумағында жұмыс жүргізу жобасы
оны пайдаланатын ұйыммен келісілуі тиіс.
Лифт орнату келесі жағдайда басталуы керек:
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 лифтіні монтаждауға құрылыс бөлігінің (шахтадағы және лифт жабдығын
орналастыруға арналған орынжайлардағы құрылыс, әрлеу және
дәнекерлеу жұмыстарын аяқтауды қоса алғанда) дайындығы:
 лифт жабдықтары мен қауіпсіздік құрылғыларына сертификаттардың
болуы (лифт өндірушісі шығарған, ол өз өндірісіндегі лифтілерді аяқтау
үшін пайдаланатын және өз лифтілеріндегі бірдей лифт қауіпсіздігі
құрылғыларын ауыстыру үшін қосалқы бөлшектер ретінде жеткізілетін
лифт қауіпсіздігі құрылғыларынан басқа):
 5.3.4-тармаққа сәйкес лифтке техникалық құжаттаманың жиынтығы;
 Лифт жабдықтарын жинауға арналған орындардың дайындығы;
 шахтадағы төсеме тақталардың дайындығы (қажет болған жағдайда),
шахтаның есік ойықтарын қоршау;
 лифтіні монтаждау кезеңінде лифтінің күштік электр бөлігін, дәнекерлеу
аппаратын, электр аспабын қосуға және шахтаны, машиналық, блоктық
орынжайды уақытша жарықтандыруды қамтамасыз етуге арналған тарату
қалқандарының дайындығы;
 шеберханаға арналған орынжайдың немесе жылжымалы шеберханаға
арналған орынның дайындығы және шеберхананы электрмен жабдықтау
желісіне қосу.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда, көппәтерлі үйлерде жұмыс
басталар алдында тұрғындарды көшірместен 1,7 келісілуі тиіс:
 монтаждау жұмыстарын орындау тәртібі;
 жұмыс істеу аймағын жұмыс істеп тұрған өндірістен қоршау;
 жөндеу жұмыстары аймағындағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі шаралар;
 қолданыстағы көтергіш-көлік жабдықтарын пайдалану.
 дәнекерлеу және басқа да от қауіпті жұмыстарды орындау тәртібі.
Дайындық жұмыстары. Дайындық жұмыстарының құрамына мыналар
кіреді:
 лифт орнатуға жобалық құжаттаманың болуын тексеру (лифт орнатуға
арналған ғимараттың құрылыс бөлігіне арналған құжаттама);
 шеберханаға орынжайды немесе жылжымалы шеберхананы орнатуға
арналған орынды, жабдықты жинау орнын қабылдау;
 лифтінің күштік электр бөлігін, дәнекерлеу трансформаторын, электр
аспабын және уақытша жарықтандыруды уақытша қосу үшін тарату
Электр қалқандарын қабылдау:
 Лифттің құрылыс бөлігін қабылдау;
 лифтімен бірге монтаждауға жеткізілетін жабдық пен құжаттаманы
қабылдау;
 монтаждау жұмыстарының басталу мерзімдерін нақтылау.
Жұмыстардың орындалуын тексеру лифтіні монтаждауды бастаудың
жоспарланған мерзіміне дейін 10 күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс.
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Лифттің құрылыс бөлігін қабылдау. Лифтілердің құрылыс бөлігі лифт
өндірушінің талаптарына, жобалау және технологиялық құжаттамаға сәйкес
орындалуы тиіс және ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігі
саласындағы ұлттық заңнаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Лифт орнату басталғанға дейін тексерілуі тиіс:
 шахтаның құрылыс бөлігінің атқарушы схемасының лифтіні орнатуға
арналған жобалау құжаттамасына және лифтілердің құрылыс бөлігіне
қойылатын техникалық талаптарға сәйкестігі (Лифттің құрылыс бөлігін
монтаждау үшін тексеру актісіне қосымша — А қосымшасы).
 шахта есігі ойығының ішкі қабырғасында Таза еден деңгейінің белгісінің,
ал өту кабинасында екі ойықта белгілердің болуы;
 шахтаның барлық биіктігі бойынша 1,8-3,0 м қадаммен орнатылған
төсеме тақталардың және есік ойықтарының қоршауларының болуы
(қажет болған жағдайда, ЖЖЖ көзделген жағдайларда);
 желінің
кернеуі
50
В-тан
аспайтын
шахтаның
уақытша
жарықтандыруының болуы, бұл ретте жұмыстарды орындау орнындағы
жарықтандыру 50 лк-дан кем болмауы тиіс.
Құрылыс бөлігінің, төсеме тақталардың, есік ойықтарын қоршаудың
және шахтаны уақытша жарықтандырудың дайындығы жөнінде ескертулер
анықталған жағдайда акт жасау қажет.
Құрылыс бөлігінің дайындығы немесе олардың жоқтығы туралы
анықталған ескертулерді жойғаннан кейін лифтіні монтаждау бойынша
жұмыстарды жүргізуге құрылыс бөлігінің дайындық актісін және лифтіні
монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізуге шахтаның төсемдері мен есік
ойықтарын қоршаудың дайындық актісін жасау қажет.
Монтаждау, ауыстыру, жаңғырту үшін жабдықтар мен техникалық
құжаттаманы қабылдау. Лифтілердің механикалық және электрлік
жабдықтарын қабылдауды лифт дайындаушының жинақтау тізімдемесі және
орау парақтары бойынша жүргізу талап етіледі.
Лифт жабдығын қабылдауды лифтті монтаждаудың технологиялық
дәйектілігіне сәйкес жиынтықпен немесе оның жеке бөліктерімен жүргізуге
жол беріледі.
Лифт жабдығын қабылдау нәтижелері, оның ішінде анықталған
ақаулар,
зақымданулар,
жиынтықталмау,
зауыт
құжаттамасының
сәйкессіздіктері және басқа да кемшіліктер актімен ресімделуі тиіс.
Лифтімен бірге жеткізілетін техникалық құжаттаманы қабылдау
кезінде техникалық құжаттаманың жиынтығын тексеру қажет:
 лифт паспорты:
 элементтер тізбесі бар принципті электр схемасы;
 лифт сертификатының көшірмелері;
 қауіпсіздік құрылғыларына арналған сертификаттардың көшірмелері
(лифт өндірушісі шығарған лифт қауіпсіздігі құрылғыларын қоспағанда,
ол өз өндірісіндегі лифтілерді аяқтау үшін пайдаланылады және өз
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лифтілерінде бірдей лифт қауіпсіздігі құрылғыларын ауыстыру үшін
қосалқы бөлшектер ретінде жеткізіледі);
 өртке қарсы есіктерге арналған сертификаттардың көшірмелері (қажет
болған жағдайда):
 пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (нұсқаулықтар) ;
 монтаждау бойынша нұсқаулықтың;
 монтаждау сызбасы.
Лифтілердің құрылыс бөлігін қабылдауға қойылатын техникалық
талаптар.
Шахтаның құрылыс бөлігінің нақты өлшемдерінің номиналдыдан
ауытқуы лифт орнатуға арналған жобалау құжаттамасында көрсетілген
шамалардан аспауы тиіс, оның ішінде:
 көлденең жазықтыққа қатысты шахта қабырғаларының ішкі бетінің
перпендикулярлығынан ауытқу (ойықтың еден аймағында) 30 мм артық
болмауы тиіс;
 лифт орнатуға арналған жобалық құжаттамада көрсетілген шахтаның
нақты Ішкі өлшемдерінің (жоспарда) номиналдыдан ауытқуы плюс 30
мм-ден аспауы тиіс. Шахтаның диагоналі ұзындығының айырмасы
(жоспарда) 25 мм артық болмауы тиіс;
 кронштейндерді, бағыттаушы кабиналарды және қарсы салмақты бекітуге
арналған болат салмалы бұйымдардың симметриялығынан олардың
қондырғысының жалпы тік осіне қатысты ауытқу 10 мм-ден аспауы тиіс;
 бағыттаушы кабинаны бекітуге және қарсы салмаққа арналған болат
салмалы бұйымдардың биіктік белгісінен ауытқу 80 мм артық болмауы
тиіс:
 лифт жабдығын бекітуге арналған болат салмалы бұйымдардың
жағдайын анықтайтын өлшемдердің ауытқуы, бағыттаушы кабинаны
бекітуден және қарсы салмақтан басқа, 10 мм артық болмауы тиіс;
 болат бұйымдарының ашық бетінің құрылыс элементінің базалық бетіне
қатысты ауытқуы артық болмауы тиіс:
 3 мм ішке және сыртқа — салу үшін;
 3 мм ішке және 10 мм сыртқа — жүкқұжаттар үшін;
 құрылыс элементінің негіз бетіне қатысты болат ендірілген бұйымдардың
ашық бетінің параллелділіктен ауытқуы 3 мм-ден аспауы керек;
 машиналық және блоктық орынжайлардың еденінде орындалған тесіктер
мөлшерінің лифт орнатуға арналған жобалау құжаттамасында көрсетілген
номиналдыдан ауытқуы қосу 10 мм артық болмауы тиіс;
 буфер астындағы тірек беті мен төменгі аялдаманың таза еден деңгейі
арасындағы өлшемдердің лифт орнатуға арналған жобалық құжаттамада
көрсетілген номиналдыдан ауытқуы 10 мм-ден аспауы тиіс;
 оларды орнатудың жалпы тік осіне қатысты шахта есігі ойығының осінің
симметриялығынан ауытқу 10 мм-ден аспауы тиіс.
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Болат салмалы бұйымдар мен болат арқалықтардың ашық беттері
бояудан және бетон ағынынан тазартылуы тиіс.
Аялдамалар арасындағы қашықтық 6 м артық болған кезде лифт
шахталарында 6 м 21аспайтын қадаммен өлшемі 800 х 1500 мм уақытша
монтаждау ойықтары көзделуі тиіс.
Бір шахтада бірнеше лифтіні орнату кезінде, егер жобада тұтас қоршау
көзделмесе, шахтаның Ені 100 мм-ден аспайтын бөлетін ригельдері
(арқалықтары) және торлы қоршаулары (тор диаметрі 1.2 мм сымнан
орындалуы тиіс, шаршы жағы 20 мм-ден аспауы тиіс) болуы тиіс. Бөлетін
ригельдер бір тік жазықтықта жатуы тиіс, тік жазықтықтан ауытқу шахтаның
барлық биіктігі бойынша 20 мм аспауы тиіс.
Ригельдердің биіктік белгісінен ауытқу 80 мм-ден аспауы тиіс.
Көлденең жазықтыққа қатысты ригельдердің (швеллер сөресінің немесе қос
таврдың) параллельдігінен ауытқу 1 м ұзындықта 1 мм артық болмауы тиіс.
Металл қаңқалы шахтаны ғимарат ішінде орналастырған кезде
ғимараттың құрылыс элементтері мен металл қаңқалы шахтаның шығыңқы
элементтері (жоспарда) арасындағы қашықтық кемінде 10 мм болуы тиіс. Бұл
ретте баспалдақ алаңдарында немесе марштарда металл қаңқалы шахтаны
бекітуге арналған болат салмалы бұйымдар немесе болат арқалықтар
көзделуі тиіс.
Лифт жабдығын орнатуға арналған орынжайлардың өлшемдері
(машиналық және блоктық) лифт орнатуға арналған жобалық құжаттамаға
сәйкес болуы тиіс. Машиналық және блоктық орынжайлардың құлыпқа
жабылатын есігі болуы тиіс. Есік көрсетілген орынжайларда Орнатылатын
жабдықты монтаждау басталғанға дейін орнатылуы тиіс.
Шахтаның шұңқыры жер асты және ағынды сулардың түсуінен
қорғалуы тиіс. Шахта бойынша уақытша жарықтандыру шырақтары төсеме
тақталардың үстінде, монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға кедергі
келтірмейтін орындарда орналасуы тиіс.
Барлық есік ойықтарының, сондай-ақ уақытша монтаждау
ойықтарының биіктігі кемінде 1,1 м қоршауы болуы тиіс, ойықтың төменгі
бөлігінде биіктігі кемінде 100 мм ернеу, айқыштың ортаңғы бөлігінде 500550 мм биіктікте орнатылады. Қоршаулар кез келген бағытта кез келген
нүктеде қолданылатын 900 Н шоғырланған жүктемеге шыдауы тиіс.
PPR-де қарастырылған жағдайларда - шахтада тіреулер орнатылуы
керек. Кез келген төсемдердің қабырғадан төсемнің шетіне дейін 300 мм-ден
аспайтын ойықтары болуы тиіс. Ормандар мен төсемдер жұмыскерлердің
орманға кіруінің және олардан кетуінің қауіпсіз жолдарын қамтамасыз
ететін, олармен сенімді бекітілген сатылармен немесе пандустармен
жабдықталады.
Лифт жабдықтарын монтаждау бойынша нұсқаулар. Лифт
жабдығын орнату координаттарын анықтау. Шахтаның нақты өлшемдерін
кабинаның габариттік өлшемдеріне байланыстыру шаблонмен жүргізіледі.
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Жоспардағы шаблонның мөлшері кабинаның сыртқы өлшемдеріне (ені,
тереңдігі) сәйкес келуі керек.
Үлгі шахтаның жоғарғы жағына орнатылады. Шахтаның барлық
биіктігі бойынша кабинаның жағдайын тексеру үшін шаблоннан оның
бұрыштарына диаметрі 1-ден 1.5 мм-ге дейінгі болат сымнан жасалған төрт
тіктеуіш түсіріледі.
Шұңқырда салмағы кемінде 10 кг болатын жүк тіктеуіштердің
ұштарына ілінеді. Жүктің түбінен шұңқырдың еденіне дейінгі қашықтық 500
мм-ден аспауы керек.
Тіктеуіштің жүкпен шайқалуын болдырмау үшін су құйылған шелекті
пайдалану арқылы тұрақтандыру немесе олардың вертикалдылығын бұзбай
бекіту ұсынылады. Лифт жабдығының кронштейндерін бекіту және/немесе
салу бөлшектерін орнату орындарында тіктеуден шахталардың және/немесе
салу бөлшектерінің ішкі қабырғасына дейін өлшеулер жүргізіледі.
Өлшеулерді металл өлшеу рулеткасының немесе сызғыштың көмегімен
жүргізу керек, көлденең жазықтыққа қатысты ригельдердің параллелизмінен
ауытқуларды құрылыс деңгейінің көмегімен тексеру керек.
Лифт жабдығын орнату координаттарын анықтау үшін тік жобалау
аспаптарын (лифт дайындаушының монтаждау жөніндегі құжаттамасы
негізінде координаттық лазерді) пайдалануға жол беріледі.
Нақты өлшемдерді дизайн өлшемдерімен салыстыру керек. Жобалыққа
қарсы іс жүзіндегі мөлшерлер ұлғайған немесе азайған кезде шаблонды лифт
дайындаушының орнату (монтаждау) сызбасына сәйкес кабинадан шахтаның
қабырғаларына дейінгі жобалық өлшемдері сақталатындай етіп жылжыту
қажет. Егер шахталардың өлшемдері осылай азайтылса. қажетті өлшемдер
сақталатын кабинаның жағдайын табу мүмкін емес, шахтаның құрылыс
бөлігін қажетті өлшемдерге түзету қажет. Шахтаның құрылыс бөлігіндегі
ақауларды жойғаннан кейін 7 қайта өлшеу жүргізілуі тиіс.
Бағыттаушы кабинаның бекіту кронштейндерін жəне қарсы
салмақты орнату. Бағыттаушы кабинаның бекіту кронштейндерін, бекіту
кронштейндерін, қарсы салмақ бағыттағыштарын орнату тіктеуіш бойынша
(лазер сәулесі бойынша) жүргізілуі қажет. Тіктеуіштерді бекіту лифт
орнатуға
арналған
жобаға,
лифт
дайындаушының
техникалық
құжаттамасына, ЖАЖ-ға сәйкес жүзеге асырылады.
Бағыттағыш кабиналар мен қарсы салмақты бекіту кронштейндері
шахтаның қабырғаларына әртүрлі тәсілдермен бекітіледі:
 оларды шахтада орнатылған ендірілген бөлшектерге дәнекерлеу арқылы;
 анкер тереуіші (болттар) тікелей білік қабырғасына;
немесе лифт дайындаушының монтаждау құжаттамасында көрсетілген
тәсілдермен.
Кронштейндерді
тексеруге
арналған
тіктеуіштерді
жоғарғы
кронштейннен түсіру керек, ол үшін сызғышпен үлгіге қатысты оның орнын
тексеру және тәсілдердің бірімен шахта қабырғасына бекіту керек. Жоғарғы
кронштейннен бағыттағыштарды бекітуге арналған тесіктердің осі бойынша
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немесе аралас кронштейннің осі бойынша (қарсы бағыттағыштарды бекіту
үшін) екі тіктеуішті түсіріңіз, жүктерді тіктеуіштерге іліңіз. Шұңқырда
төменгі кронштейнді төменгі жақшаға орнатыңыз және оған жоғарғы
кронштейннен түсірілген тіктеуіштерді тербелістер болмайтындай және
тіктеуіш тік қалыпта болатындай етіп бекітіңіз.
Бағыттаушы кабиналар мен қарсы салмақты монтаждау.
Жабылмаған шахтада бағыттаушы кабиналар мен қарсы салмақты монтаждау
ППР-ға сәйкес кранның көмегімен жүзеге асырылады.
Жабық шахтада бағыттаушы кабиналар мен қарсы салмақты
монтаждау жүкшығырының көмегімен жүргізген жөн.
Бағыттаушы кабинаны және қарсы салмақты монтаждау шығырының
көмегімен монтаждау үш тәсілдің бірімен жүргізіледі:
Құрастыру әдісі бір рельстің массасынан артық жүк көтергіштігі бар
монтаждау жүкшығыры болған кезде шахтаның төмен биіктігінде
қолданылады. Бұл жағдайда орнату рельстердің төменгі бөлігін орнатудан
және бекітуден бастап элемент бойынша жүзеге асырылады. Содан кейін
барлық қалған сегменттер кезекпен орнатылады.
Өсіру әдісі немесе "жіпке" орнату шахтаның жоғары биіктігінде және
жүк көтергіштігі рельстердің "жіптерінің" массасынан асатын монтаж
жүкшығыры болған кезде қолданылады. Бұл әдіспен бағыттағыштардың
жоғарғы бөлігі жүкшығырдың ілмегіне ілінеді, ол сегменттің биіктігіне
көтеріледі. Барлық «жіп» жиналғанша жоғарыдан екінші сегмент оған
төменнен жалғанады және т.б. Содан кейін "жіп" кронштейндерге жеткізіліп,
оларға бекітіледі.
Аралас әдіс шахтаның жоғары биіктігінде және монтаж
жүкшығырының жүк көтергіштігі бүкіл жіптің массасын көтеру үшін
жеткіліксіз болған жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда "жіптің" бөлігі
өсіру арқылы жиналады, оның массасын монтаж жүкшығыры көтере алады.
"Жіптің" бұл бөлігі кронштейндерге жеткізіліп, бекітіледі. Содан кейін өсіру
арқылы "жіптің" келесі бөлігі жиналып, кронштейндерге орнатылады және
т. Биіктігі 50 м-ге дейін және биіктігі 50 м-ден жоғары болған кезде 10 ммден аспайтын бағыттаушылардың тігінен 1/5000-нан артық ауытқуына жол
берілмейді.
Түйіскен жерде бағыттайтын жұмыс беттерінің жиектерін 0,2 мм-ден
артық ығыстыруға жол берілмейді, өлшеулерді бағыттаушылардың
жазықтығына және сүңгілермен қоса берілген сызғышпен жүргізген жөн.
Ығысуды ұзындығы кемінде 100 мм құралды (егеуішті, жазық ажарлау
машинасын және т. б.) қолдана отырып, тазалаумен жою қажет.
Бүйірлік жұмыс беттері бір тік жазықтықта орналасуы керек. Ауытқу
бағыттағыштың бүйір жұмыс бөлігінің биіктігіне 0.5 мм аспауы тиіс.
Шахта есіктерін монтаждау. Шахта есіктерін монтаждау
бағыттаушы кабиналарды орнатқаннан және тексергеннен кейін орындалуы
тиіс, өйткені олар шахта есіктерінің жағдайын бақылау үшін өлшеу базасы
болып табылады.
135

Шахтаның есіктерін монтаждау технологиясы лифт дайындаушының
техникалық құжаттамасына сәйкес есіктердің өзінің жинақталуы мен
құрылымына және оларды бекіту тораптарына байланысты анықталады.
Шақтының есіктерін монтаждау шақтының және машиналық
орынжайдың жабылмаған жағдайында кранды пайдалана отырып орындаған
жөн. Шахта жабылған кезде монтаждау төменгі аялдаманың есігі арқылы
монтаждау жүкшығырының көмегімен жүзеге асырылады. Ерекше
жағдайларда, егер шахтаның есіктерін шахтаға толық зауыттық дайындықта
жеткізу мүмкін болмаса, онда есіктерді бөлшектеу (немесе бөлшектелген
түрде жеткізу) қажет. Бөлшектелген тораптарды қолмен немесе құрылыс
көтергішінің көмегімен аялдама алаңдарына жеткізу қажет.
Шахтаның есігінің жағдайы бағыттайтын кабинаға қатысты,
дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес таза еденнің белгілері
тексеріледі. Шекті бойлық және көлденең бағытта көлденең орнату керек.
Бойлық бағытта көлденеңнен рұқсат етілген ауытқу табалдырықтың бүкіл
ұзындығы үшін 2 мм-ден аспауы керек, ал көлденең бағытта табалдырық ені
бойынша 0,5 мм-ден аспауы керек, оны металл өлшеу таспасымен,
сызғышпен, ғимарат деңгейімен немесе басқа да осыған ұқсас өлшеу
құралдарымен басқарған жөн.
Есіктерді монтаждау аяқталғаннан кейін лифт дайындаушының
техникалық құжаттамасына сәйкес оларды реттеуді жүргізу.
Шахтаның бұрылмалы есіктерін монтаждау есік ойығының қаңқасын
тексеруден басталады. Есіктердің қаңқалары лифт дайындаушының
монтаждау жөніндегі құжаттамасына сәйкес шахтаның барлық биіктігіне
түсірілген немесе бағыттаушы кабинаға қатысты тіктеуіштер бойынша
орнатылады.
Каркастарды орнатқаннан кейін оларға есіктердің жармалары ілінеді
және шахта есіктерінің жағдайын орнатудың дәлдігі тексеріледі.
Шахталық есіктердің табалдырықтары көлденең орнатылуы,
бағыттаушы кабинаның жазықтығына параллель бір тік жазықтықта болуы
және аялдама алаңының таза еден деңгейімен сәйкес келуі тиіс.
Табалдырықтың көлденең жазықтықтан шекті бүкіл ұзындыққа 2 мм-ден
аспайтын рұқсат етілген ауытқуы. Шахта есіктерінің жармалары
қарсылықсыз жеңіл және бірқалыпты жабылуы және еденге тимеуі тиіс.
Жармаларды жапқан кезде жармалардың жоғарғы және төменгі бөліктері бір
мезгілде қаңқадағы тіректерге тиіп тұруы тиіс. Жармалар арасындағы,
сондай-ақ жармалар мен қаңқалар арасындағы саңылаулар лифт
дайындаушының монтаждау жөніндегі құжаттамасына сәйкес сақталуы тиіс.
Шұңқыр жабдықтарын монтаждау. Шұңқыр жабдықтарын
монтаждау дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес буферлерді
орнату үшін негіз болатын бағыттаушы кабиналар мен қарсы салмақты
орнатқаннан және тексергеннен кейін орындалуы тиіс.
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Лифтілерге арналған кабинаның астындағы буферлер соңғысын
монтаждау кезінде бағыттаушы кабиналарға немесе лифт дайындаушының
монтаждау жөніндегі құжаттамасына сәйкес арнайы тумбаларға орнатылады.
Қарсы салмақтағы буферлер арнайы тумбалардағы ойықтарда немесе
лифт дайындаушының монтаждау жөніндегі құжаттамасына сәйкес
орнатылады.
Гидравликалық буферлер дайындаушының техникалық құжаттамасына
сәйкес арнайы алаңға орнатылады. Буферлерді орнатқаннан кейін лифт
дайындаушының монтаждау жөніндегі құжаттамасына сәйкес олардағы май
деңгейі тексеріледі. Жылдамдықты шектегіш арқанның тарту құрылғысы
лифт дайындаушының орнату (монтаждау) сызбасына сәйкес бағыттаушы
кабинаның бірінде орнатылады. Құрылғыны дайындаушы кәсіпорынның
құжаттамасына сәйкес керу құрылғысының ажыратқышының іске қосылуын
тексеру. Электр аппаратурасы бар қалқан керу құрылғысынан бос
бағыттаушы кабинаға бекітіледі немесе лифт дайындаушының орнату
(монтаждау) сызбасына сәйкес қабырғаға бекітіледі.
Қарсы салмақты орнату. Ашылмаған шахтада қарсы салмақ рамасын
орнату PPR сәйкес кранның көмегімен жүзеге асырылады. Шахта жабылған
кезде қарсы салмақ рамасын монтаждау 7, 20 лифт дайындаушының
техникалық құжаттамасына сәйкес төменгі аялдама деңгейінде есік ойығы
арқылы жүргізіледі 7, 20.
Егер қарсы салмақ жақтауы есіктен өтпесе, ол жоғарғы және төменгі
арқалыққа және көтергіштерге бөлшектеледі (немесе бөлшектелген түрде
жеткізіледі). Қажет болған жағдайда ППР-ға сәйкес полиспасты аспаның
блоктарын бөлшектеуге жол беріледі. Қарсы салмақ рамасының
бөлшектелген түйіндері шахтаға қолмен жеткізіледі. Қарсы салмақты жинау
лифт дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес шұңқырда
жүргізіледі.
Раманы жүктермен толтыру тартымдық иілгіш элементтерге қарсы
салмақты ілгеннен кейін жүргізіледі. Жүктер тығыз, саңылаусыз төселуі,
тірек плитасына және бір-біріне жанасуы тиіс.
Жүктер арасындағы жергілікті саңылаулар 5 мм-ден аспауы тиіс.
Қарсы салмаққа қатысты жүк жазықтықтарының параллелизмі жүк
ұзындығында 10 мм-ден аспауы тиіс, жүктердің қарсы салмақтың бойлық
осіне қарай жылжуы 5 мм-ден аспауы тиіс. Металл өлшегіш өлшеуішпен,
сызғышпен, құрылыс деңгейімен немесе басқа ұқсас өлшеу құралдарымен
бақылау ұсынылады.
Темірбетон жүктерде жарықтар мен чиптер болмауы керек. Ақаулары
бар жүктерді орнатуға тыйым салынады.
Кабинаны монтаждау. Шахта жабылмаған кезде лифт кабинасын
монтаждау лифт дайындаушының техникалық құжаттамасына және ЖАЖ-ға
сәйкес кранмен жүргізіледі.
Егер кабинаны монтаждау кезінде шахта жабылса және оны шахтаға
жиналған күйінде жеткізу мүмкін болмаса, кабинаны бөлшектеу жүргізіледі.
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Кабинаны келесі тораптар мен элементтерге бөлшектеу ұсынылады:
 жақтаудың жоғарғы сәулесі,
 жақтау тіректері;
 есік жапқыштары:
 есік жетегі бар арқалық;
 купе төбесі:
 купе қалқандарын бекітудің орналасуы және есіктердің жиектемесі (бар
болса);
 купе қалқандары;
 жынысы:
 егер кабинаның дизайнында болса, кабинаның жақтауының төменгі
сәулесі.
Кабинаны
құрастыруды
лифт
дайындаушының
техникалық
құжаттамасына және ППР-ға сәйкес шахтаның жоғарғы жағында жүргізу
керек.
Кабина тораптарын жоғарғы қабаттарға тасымалдау мүмкін болмаған
жағдайда, кабинаны құрастыруды лифт дайындаушының техникалық
құжаттамасына және ППР-ға сәйкес шахтаның төменгі жағында орындауға
рұқсат етіледі.
Лифт
дайындаушының
техникалық
құжаттамасына
сәйкес
ұстағыштардың іске қосылуын реттеуді жүргізу.
Негізгі жетектің шығырын монтаждау.
Монтаждау объектісіне шығыр жиналған түрінде жеткізіледі.
Машиналық орынжай жабылмаған жағдайда жүкшығыр жинақта лифт
дайындаушының техникалық құжаттамасына және ЖАЖ сәйкес кранмен
жеткізіледі. Егер машиналық орынжай жабылса, онда лифттің басты
жетегінің шығыры машина орынжайына ППР-ға сәйкес жеткізіледі.
Лифтілік шығырды монтаждау алдында монтаждау (орнату) сызбасын
басшылыққа ала отырып, лифт шахтасының жабынында шығырды орнату
орнын белгілеу қажет. Лифт шахтасында оның жабынынан 700-ден 800 мм-ге
дейінгі қашықтықта кабинаның бағыттаушылары мен қарсы салмақ арасында
диаметрі 1-ден 1.2 мм-ге дейінгі болат сымнан жасалған осьтік ішектерді
бекіту керек. Жолдарға осьтердің, кабинаның бағыттағыштары мен қарсы
салмақтың белгілерін қойыңыз.
Жүкшығырды салыстырып тексеру керек, ол үшін арқан тартушы
тегершіктің (КШШ) ортасынан екі жақты тіктеуішті осьтік ішектермен
қиылысқанға дейін түсіру керек, жүкшығырды тіктеуіш осьтік ішектерде
белгі қойылған орындарда болатындай етіп орнату керек. Лифт шығыры мен
полиспаст аспасын орнату кезінде кабинаның бағыттаушылары арасындағы
жолға белгілер арқанды жүргізу тегершігі мен блоктардың диаметріне
байланысты кабинада және қарсы салмақта Дайындаушының техникалық
құжаттамасына сәйкес салынады.
Шахтаның төменгі жағындағы машина орынжайында орнатылатын
шығыр мен бұру блоктарын монтаждауды лифт дайындаушының техникалық
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құжаттамасына сәйкес жабдықты орнату және жоғарғы бұру блоктарын
орнату координаттарын анықтағаннан кейін жүргізген жөн.
Жылдамдықты шектегішті орнату. Жылдамдықты шектегіш лифт
өндірушісімен реттелген және пломбаланған түрде орнатуға келеді.
Жылдамдықты шектегішті орнатпас бұрын, түрдің, шекті жылдамдықтың
және жұмыс бағытының дұрыстығына көз жеткізу үшін зауыттық таңбалау
деректерін тексеру қажет.
Жылдамдықты шектегішті орнату төмендегі ретпен жүргізілуі керек:
 үлкен диаметрлі тегершік арқылы екі жақты тіктеуішті лақтырып және
жылдамдықты шектегіш арқанның өтуі үшін саңылаулар арқылы шахтаға
өткізу;
 лифт дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес жылдамдықты
шектегіштің жағдайын тексеру.
Икемді тарту элементтерін ілу. Орнатуға дайындалған икемді тарту
элементтері машина бөлмесіне жеткізілуі керек. Икемді тарту элементін ілу
лифт дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес кабинадан немесе
қарсы салмақтан басталады. Икемді тарту элементін реттеу жылдамдықты
шектегіш арқанын, жылдамдықты шектегіштің тарту құрылғысын
монтаждағаннан, ұстағыштарды реттегеннен және қарсы салмақты
жүктермен толық жүктегеннен кейін жүргізілуі тиіс.
Жылдамдықты шектегіш арқанды монтаждау. Машиналық
орынжайдан арқанның бір ұшын кабинадағы ұстағыштарды қосу иінтірегіне
түсіреді және лифт дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес оған
бекітіледі.
Арқанның екінші ұшы жылдамдықты шектегіштің тегершігі арқылы
лақтырылады, одан әрі керу құрылғысының тегершігінің айналасын
қоршайды, ұстағыштарды қосу иінтірегіне көтереді және лифт
дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес оған бекітіледі.
Теңдестіру тізбектерін монтаждау орнату (монтаждау) сызбасына сәйкес
жүргізілуі тиіс. Шынжырды қарсы салмақ арқалығына және кабинаға
орнатқаннан кейін шынжыр ілмегі ойықтың еденіне кемінде 100 мм және 200
мм аспайтын қашықтыққа жетпейтіндігін қадағалау қажет.
Электр аппаратурасын, кабельдерді, электр сымдарын жəне жерге
қосу тізбектерін монтаждау. Электр аппараттарын орнату, электр
жабдығын жерге қосу (нөлдеу), шахтада және машина орынжайында
сымдарды, кабельдерді ажырату орнату (монтаждау) сызбасына,
электржетектердің сызбаларына сәйкес, ал сымдар мен кабельдердің
талсымдарын жалғау электр қосылыстарының принциптік схемаларына
сәйкес орындалуы тиіс.
Машиналық орынжайда, шахтада және кабинада сымдардың
бұраулары мен жеке сымдарды олардың зақымдануын болдырмайтындай
етіп салу қажет. Жекелеген учаскелерде сымдарды ашық тәсілмен төсеуге
рұқсат етіледі.
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Аспалы кабельді монтаждау кабинаны монтаждау, қарсы салмақ және
оларды тарту иілгіш элементтерге ілу аяқталғаннан кейін жүргізілуі тиіс.
Аспалы кабельді шахтада және лифт кабинасында бекіту аспалы кабельдің
түріне байланысты лифт дайындаушының техникалық құжаттамасында
көрсетілген әдістерге сәйкес жүргізілуі тиіс.
Лифт жабдығын монтаждау бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін
лифтіні орнату жөніндегі жобалық құжаттамада оларды орындау көзделген
кезде құрылыс-әрлеу жұмыстары орындалады. Лифтіні құрылыс-әрлеу
жұмыстарына беру актімен ресімделеді.
Кез-келген кезеңде жұмыс мәжбүрлі тоқтатылған жағдайда лифт
орнатылған жабдықты жауапты сақтауға тапсырған жөн. Лифтілердің
монтаждалған жабдығын жауапты сақтауға қабылдау еркін нысандағы
актімен ресімделеді.
5.2. Лифттерді бөлшектеу
Нормативтік құжаттар бойынша кез келген ғимаратта орнатылған
лифтіні пайдалану ұзақтығы 25 жылдан аспауы тиіс. Осы кезеңнің соңында
лифт жабдықтарын ауыстыру қажет. Кейде лифтілерді осы мерзімнен бұрын
өзгертуге тура келеді, егер ақаулықтарды жою мүмкін болмаса. Біздің
еліміздің лифт қорында қазіргі уақытта 5, 20 ауыстыруға жататын көптеген
лифтілер бар.
Лифт жабдықтарын бөлшектеу ерекшеліктері.
Ескі лифт жабдықтарын бөлшектеу – лифтілерді ауыстырудың
бастапқы кезеңі. Бұл процесс күрделілігімен ерекшеленеді. Лифт кабинасы
және оның шахтасы – өте күрделі конструкциялар, оларды бөлшектеу нақты
лифт жабдығының ең кішкентай ерекшеліктерін ескеретін алдын ала
әзірленген жоспарды нақты сақтай отырып қана орындалуы тиіс.
Осылайша, лифт шахталарын бөлшектеу лифт шахтасының қалай
салынғанына тікелей байланысты. Ол ғимаратта және одан тыс жерде, жеке
іргетасы және тірек құрылымдары бар жеке ғимарат бола алады.
Бөлшектеу кезінде мамандардың біліктілігі үлкен мәнге ие, олар
міндетті түрде осындай жұмыстарға рұқсат алуы керек. Жұмыстарды жүргізу
алдында бірінші кезекте жабдық токтан ажыратылады және барлық
қабаттарда шахтаға кіру бұғатталады.
Лифтілерді бөлшектеу кезеңдері. Көтергіштерді демонтаждау
жұмыстары бірнеше кезеңмен жүргізіледі.
Бастапқы кезеңде объектіні тексеру және бағалау маңызды. Тәжірибелі
шеберлер лифт жабдықтарын бекіту схемаларын міндетті түрде зерттейді
және әртүрлі бөлшектер мен элементтерді бөлшектеуді жеңілдету үшін
арнайы шешімдерді қолданады.
Бұдан әрі барлық лифтілік механизмдерді бөлшектеу бойынша
жұмыстар орындалады. Бұл процесс үшін орындаушы компанияның
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иелігінде бәрін тез және сапалы орындауға мүмкіндік беретін заманауи
құралдар мен жабдықтар болуы өте маңызды.
Соңғы кезеңде лифт жабдығының бөлшектелген бөліктері одан әрі
кәдеге жарату үшін шығарылады.
Кестеде анықталған жұмыс уақытын сақтау өте маңызды. Бөлшектеу
жұмыстары жаңа жабдықты орнату жоспарланған уақытқа дейін толығымен
аяқталуы керек.
5.3. Лифттерге техникалық қызмет көрсету
Пайдаланушы ұйым (лифт иесі) тиісті қызмет көрсету мен жөндеуді
ұйымдастыру жолымен лифтті жарамды күйде ұстауды және оның қауіпсіз
пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Лифтіге техникалық қызмет көрсету,
күрделі жөндеу және жаңғырту үшін иесі лифт бойынша мамандандырылған
1-2,23 ұйымды тарта алады.
ПОПБЭГМ талаптарына сәйкес лифтіні пайдалануды жүзеге асыратын
ұйым мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
 ҚР заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ
өнеркәсіптік
қауіпсіздік
саласындағы
нормативтік
техникалық
құжаттарды сақтау;
 лифтілерді пайдаланумен байланысты қызметкерлер штатының
жасақталуы;
 тиісті біліктілік талаптарын қанағаттандыратын және көрсетілген
жұмысқа медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ адамдарды жұмысқа
жіберу;
 өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыскерлерді даярлауды және
аттестаттауды жүргізу;
 жұмыстарды жүргізу қағидаларын белгілейтін нормативтік құқықтық
актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың болуы;
 өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын өндірістік бақылау;
 лифтілерге техникалық диагностика, тексеру жүргізу және белгіленген
пайдалану мерзімі өткен кезде оларды пайдаланудан шығару;
 лифт орынжайларына бөгде адамдардың кіруін болдырмау;
 ҚР Мемкенқадағалаукомының және оның лауазымды тұлғаларының
өкілеттіктеріне сәйкес берілген нұсқамаларын орындау;
 лифтіні өз бетінше немесе ҚР Мемкенқадағалау органдары мен оның
лауазымды тұлғаларының ұйғарымы бойынша адамдардың өміріне қауіп
төнген жағдайда пайдалануды тоқтата тұру;
 лифтідегі апаттар мен жазатайым оқиғалардың салдарларын оқшаулау
және жою жөніндегі іс-шаралар, мемлекеттік органдарға жәрдемдесу,
лифтідегі апаттар мен жазатайым оқиғалардың себептерін техникалық
тексеруге қатысу, сондай-ақ көрсетілген себептерді жою және олардың
алдын алу бойынша шаралар қабылдайды;
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 лифтідегі инциденттің туындау себептерін талдау, оларды жою және
алдын алу бойынша шаралар қабылдау;
 лифтілерді пайдаланумен байланысты қызметкерлердің өмірі мен
денсаулығын қорғау жөніндегі шаралар;
 лифтідегі апат және жазатайым оқиға туралы тиісті мемлекеттік билік
органдарын уақтылы хабардар ету; лифтідегі апаттарды, инциденттерді
және жазатайым оқиғаларды есепке алу; ҚР Мемкенқадағалау органына
апаттардың, инциденттердің және жазатайым оқиғалардың саны, олардың
туындау себептері және қабылданған шаралар туралы ақпарат ұсыну;
 лифтіде бүкіл пайдалану мерзіміне апат болған жағдайда басқа
тұлғалардың өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян келтіргені үшін
жауапкершілік тәуекелін сақтандыру.
Лифтіні пайдалануды және (немесе) оған техникалық қызмет көрсетуді
ұйымдастыруға жауапты адамдар бұйрықпен тағайындалады. Олар тиісті
біліктілікке ие болуы, аттестаттаудан өтуі және электр қондырғыларын
пайдалану кезінде еңбекті қорғау жөніндегі салааралық Қағидалармен
(қауіпсіздік қағидалары) белгіленген электр қауіпсіздігі жөніндегі біліктілік
тобына ие болуы тиіс. Лифтіні пайдаланатын ұйымның басшылығы оларға
құқықтары мен міндеттерін регламенттейтін лауазымдық нұсқаулықтарды,
ПОПБЭГМ береді. Осы адамдардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты және
қолы, сондай-ақ оларға лифт тағайындау және бекіту туралы бұйрықтың күні
мен нөмірі лифт паспортына енгізіледі.
Лифтілерге
қызмет
көрсетуді
оларға
берілген
өндірістік
нұсқаулықтарға және лифтіні пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес
электр механиктері, лифтілер, диспетчер жүргізеді. лифтер, диспетчерлер
және электрмеханиктер болып кемінде 18 жасқа толған, медициналық қарсы
көрсетілімдері жоқ адамдар тағайындалуы тиіс. Олар тиісті бағдарламалар
бойынша оқу орнында немесе ҚР Мемкенқадағалау органының оқу мен
аттестаттауды өткізуге рұқсаты бар ұйымда оқудан өтуі тиіс. Оқуды
аяқтағаннан кейін оларды осы оқу орнының (ұйымның) біліктілік
комиссиясы аттестаттауы тиіс. Аттестаттаудан өткен адамдарға тиісті куәлік
беріледі.
Электрмеханик, лифтер және диспетчер мезгіл-мезгіл, 12 айда кемінде
бір рет білімін қайта тексеруден өтуі тиіс. бір ұйымнан екіншісіне ауысқан
кезде ҚР Мемкенқадағалауком инспекторының талабы бойынша білімге
кезектен тыс тексеру жүргізілуі тиіс. Электр механиктің, лифтердің және
диспетчердің білімін аттестаттау, мерзімді және кезектен тыс тексеру
нәтижелері хаттамамен ресімделеді және куәлікке жазылады.
Лифтілерге техникалық қызмет көрсетуді орындайтын персонал
мынадай біліктілік топтарынан төмен емес көлемде электр қауіпсіздігі
бойынша даярлықтан және білімін тексеруден өтуі тиіс:
 өздік жұмысқа жіберілген электрмеханиктер-III топ;
 көтергіштер мен диспетчерлер — II топ.
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Білімді тексеру жұмысқа қабылдау кезінде бір айдан аспайтын
мерзімде және 12 айда бір реттен сиретпей мерзімді түрде жүргізіледі.
Тексеру нәтижелері журналда (хаттамада) көрсетіледі. Емтихан тапсырған
адамдарға белгіленген үлгідегі куәлік беріледі.
Электрмеханикке өзіне бекітілген лифтілердің жарамды жағдайы үшін
жауапкершілік жүктеледі.
Электрмеханиктің, лифтердің және диспетчердің жұмысқа рұқсаты
қолында оқу және аттестаттау туралы куәлігі болған жағдайда бұйрықпен
ресімделуі тиіс. Оларға тиісті жұмыстарды орындау кезінде өндірістік
нұсқаулық пен қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық беріледі.
Әрбір лифт оның өндірістік нұсқаулығына сәйкес лифт жүргізетін
ауысым сайынғы тексеруден өтуі тиіс. Тексеру нәтижелері лифтіні ауысым
сайын тексеру журналына енгізіледі. Егер лифт диспетчерлік бақылау
жүйесімен жабдықталған болса, онда тексерулер басқа циклдік жүргізілуі
мүмкін.
Лифтке техникалық қызмет көрсетуді Электр механигі оның өндірістік
нұсқаулығына және лифтіні пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес
орындайды. Техникалық қызмет көрсету нәтижелері мен ақаулықтарды жою
туралы белгілер техникалық қызмет көрсету журналына енгізіледі.
Лифтіге қызмет көрсетуді, жөндеуді және техникалық куәландыруды
жүзеге асыратын Персонал қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтың
талаптарын орындауға тиіс.
Лифтіні пайдалану ережесі, сондай-ақ қызмет көрсетуші персоналмен
және апаттық қызметпен байланысуға арналған телефон нөмірі бар тақтайша
негізгі отырғызу қабатында және (немесе) лифт кабинасында ілінуі тиіс.
Паспортта көрсетілген жұмыс мерзімі өткен лифтіні пайдалануға жол
берілмейді.
Лифт шахтасында, машина және блокты орынжайларында оны
пайдалануға қатысы жоқ заттарды сақтауға тыйым салынады.
Машина және блоктық Үй — жайлар, сондай-ақ жүкшығырларын,
шағын лифт блоктарын және басқа да жабдықтарды орналастыруға арналған
шкафтар жабылуы, ал олардың есіктеріне кіреберістер бос болуы тиіс.
Лифтілерді техникалық диагностикалау жəне тексеру. Лифттің
техникалық жағдайын анықтау үшін техникалық диагностика жүргізіледі.
Оған лифтіні толық, мерзімді және ішінара техникалық куәландыру кіреді.
Жаңадан орнатылған лифт пайдалануға берілгенге дейін толық
техникалық куәландырудан өтеді, оны ПОПБЭГМ-де көрсетілген ұйымдар
мен Комиссия жүргізеді.
Толық техникалық куәландыру мыналарды анықтауға бағытталған:
 лифт ПОПБЭГМ және төлқұжат деректеріне сәйкес келеді;
 лифт оның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде болады;
 лифтпен бірге жеткізілетін құжаттар жиынтығы ПОПБЭГМ - ге сәйкес
келеді.
Толық техникалық куәландыру кезінде:
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 лифт жабдығының лифт паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігі
тексеріледі;
 лифт қондырғысына және оның монтаждау сызбасына және ПОПБЭГМге сәйкестігіне визуалды және өлшеу бақылауы жүргізіледі;
 лифтіні пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес барлық режимдерде
Лифттің жұмыс істеуі тексеріледі;
 сынақтар жүргізілуде;
 лифтімен бірге жеткізілетін құжаттаманың және жасырын жұмыстарға
арналған актінің болуы тексеріледі;
 хаттамалардың болуын тексереді: электр жабдығы мен лифт электр
желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу; Жерге тұйықталған электр
қондырғысы мен Жерге тұйықталған қондырғы элементтері арасында
тізбектің болуын тексеру; кернеуі 1000 В дейінгі электр
қондырғыларының Жерге тұйықталған бейтарабы бар қорек жүйесі
кезінде қорғаныстың іске қосылуын тексеру.
Көзбен шолып және өлшеуді бақылау кезінде лифт жабдығының
паспорттық деректерге және оның орнату өлшемдеріне, регламенттелген
ПОПБЭГМ және монтаждау сызбасына сәйкестігін тексереді.
Лифтіні тексеру кезінде қағидатты электр схемасында көзделген
барлық режимдерде лифт жұмысы, сондай-ақ сынақтар, сигнализация,
байланыс, диспетчерлік бақылау, жарықтандыру кезінде тексерілетіндерден
басқа, шығырдың, шахта есіктерінің, кабина есіктері мен олардың жетегінің,
қауіпсіздік құрылғыларының жұмысы, кабинаның қабат алаңдарында тоқтау
дәлдігі бақыланады.
Сынақтарға жылдамдықты шектегіш, ұстағыштар, буферлер, тежеу
жүйесі, электр жетегі, арқанды жүргізу тегершігі, қорғаныштық нөлдеу
(жерге тұйықтау), электр желілері мен электр жабдығын оқшаулау, жерге
тұйықталған бейтарабы бар желілерде қорғау жатады.
Куәландыру нәтижелері лифтіні толық техникалық куәландыру
актісінде және лифт паспортында көрсетіледі, сараптама ұйымы маманының
қолымен және мөртабанымен расталады.
Лифт пайдалануға берілгеннен кейін 12 айда кемінде бір рет мерзімді
техникалық куәландыру жүргізіледі.
Мерзімді техникалық куәландыру нәтижесінде мыналар белгіленуі
тиіс::
 лифт қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жарамды күйде болуы;
 лифтіні пайдалануды ұйымдастырудың ЖМПӨҚҚ сәйкестігі
Барлық пайдалану мерзімі ішінде 12 күнтізбелік айда кемінде бір рет
лифт мерзімді техникалық куәландырудан өтеді. Ол лифт оның қауіпсіз
жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде екенін анықтау мақсатында
жүргізіледі.
Куәландыру кезінде лифт толық техникалық куәландыру кезіндегі
сияқты көлемде және сол әдістемелер бойынша жүргізілетін тексерулерге,
тексерулерге, статикалық және динамикалық сынақтарға тартылады. Лифтіні
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пайдалану процесінде өзгермейтін арақашықтық пен өлшемдер және
жасырын жұмыс актісі тексерілмейді.
Мерзімді техникалық куәландыру нәтижелері лифт паспортына және
мерзімді техникалық куәландыру актісіне жазылады. Лифтіні ішінара
техникалық куәландыру қауіпсіздік құрылғыларын ауыстырғаннан немесе
орнатқаннан; редукторды, тежегіш құрылғыны, тарту арқандарын, арқан
тарту тегершігін ауыстырғаннан немесе жөндегеннен; принципті электр
схемасын өзгерткеннен; басқару шкафын (құрылғысын) ауыстырғаннан кейін
жүргізіледі. Ішінара техникалық куәландыру кезінде орнатылған,
ауыстырылған немесе жөнделген лифт жабдығының паспорттық деректерге
сәйкестігі тексеріледі; орнатылған жабдықты көзбен шолу және өлшеу
бақылауы жүргізіледі; орнатылған, ауыстырылған немесе жөнделген
қауіпсіздік құрылғылары мен жабдықтарды кезеңдік техникалық куәландыру
көлемінде сынау және (немесе) тексеру жүргізіледі.
Куәландыру нәтижесінде ауыстырылған, жаңадан орнатылған немесе
жөнделген лифт жабдығы оның қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін
жарамды күйде екені анықталуы тиіс.
5.4. Лифттерді жөндеу
Жөндеу-бұл істен шыққан тораптар мен бөлшектерді ауыстыру немесе
қалпына келтіру арқылы электрмеханикалық жабдықты жарамды күйде
ұстауға арналған жұмыстар кешені. Жөнделетін жабдықтың параметрлері
реттеу және баптау көмегімен 1,5,7,20 паспорттық деректерге немесе
техникалық шарттарға сәйкес келтіріледі.
Біздің елімізде жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі (ЖАЖ) әзірленді.
Ол мерзімді қызмет көрсетуді, ағымдағы жөндеуді және апаттық-техникалық
қызмет көрсетуді қамтитын техникалық қызмет көрсету жүйесінен және
күрделі жөндеуді (жабдықты ауыстыруды) және пайдалану кезіндегі
жаңғыртуды қамтитын лифт ресурсын қалпына келтіру жүйесінен тұрады.
Лифтілерге қызмет көрсетуге маманданған ұйымдар оларға техникалық
қызмет көрсету жөніндегі өзіндік іс-шаралар кешенін әзірлейді.
Лифтті пайдалануға беру.
Лифт монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарынан кейін толық
техникалық куәландырудан өтеді, оны лифтіні құрастырған ұйымның
(монтаждау ұйымының) өтінімі негізінде сараптама ұйымы жүргізеді.
Техникалық куәландыру кезінде монтаждау ұйымының өкілі және бас
мердігерлік құрылыс ұйымының өкілі қатысады.
Лифт, оның ішінде құрылыс бөлігі, сондай-ақ техникалық құжаттама
жиынтығы ПОПБЭГМ талаптарына сәйкес келмеген кезде оларды
бұзушылыққа жол берген ұйым жоюы тиіс, одан кейін анықталған
сәйкессіздіктерге тексеру жүргізіледі. Пайдаланушы ұйым лифтіні қауіпсіз
пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады және
лифтіні қабылдау жөніндегі комиссияны ұйымдастырады.
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Комиссияның құрамы, оған ұсынылатын құжаттардың құрамы мен
көлемі ПОПБЭГМ-мен анықталған. Комиссия ұсынылған құжаттарды
тексереді, лифтіні бақылау тексеруін жүргізеді және лифтіні пайдалануға
қабылдау актісін жасайды. Техникалық куәландыру актісінің және комиссия
жұмысының оң нәтижелерінің негізінде ҚР Мемкенқадағалаукомының
инспекторы лифт паспортына келесі куәландыру мерзімін көрсете отырып,
лифтіні пайдалануға беруге рұқсат туралы жазба жасайды.
Егер қабылдау кезінде лифтіні қауіпсіз пайдалануға әсер ететін
ПОПБЭГМ бұзушылықтары анықталса, лифтіні қабылдау кезінде және
мамандар мен қызмет көрсетуші персонал болмаған кезде оларды жою
мүмкін болмаса, лифтіні пайдалануға беруге жол берілмейді. Пайдаланушы
ұйым бұзушылықтарды жойғаннан кейін лифт ПОПБЭГМ талаптарына
сәйкес қабылданады.
Лифт басқа иесіне немесе жалға алушыға берілген кезде лифт қайта
тіркеледі. Лифтті бөлшектегеннен кейін ол тіркеуден шығарылады.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Лифтілерді монтаждау кезінде шахтаны ілу үшін жарақты қолдану.
Жұмыстың мақсаты. Лифтілерді монтаждау кезінде шахтаны ілу
принципін зерттеу.
Бақылау сұрақтары:
1.Лифтілерді орнату кезінде білікке арналған әртүрлі үлгілерді атаңыз. Осы
үлгілердің құрамдас бөліктерін атаңыз.
2.Лифтті орнату кезінде шахтаны салбырату кезіндегі жұмысты сипаттаңыз.
Жұмыс барысы.
1.Лифт білігін жүргізу үшін шаблонның қажетті геометриялық өлшемдерін,
тіктеуіштердің ұзындығын есептеңіз.
2. Орнату сызбасын қолдана отырып, үлгіні орнату орнын есептеңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес г/п 400кг лифтінің бас
жетегінің шығырының редукторындағы майларды ауыстыру.
Жұмыстың мақсаты. Негізгі лифт жетегінің редукторындағы майды
ауыстыру.
Бақылау сұрақтары.
1.Лифт редукторындағы май деңгейін қалай тексеруге болады?
2.Майдың өзгеру себептерін атаңыз.
3. Жұмыстың реттілігін түсіндіріңіз.
Жұмыс барысы.
Ауыстыру үшін жабдықты ажыратып, келесі әрекеттерді орындау
керек:
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1.открутить тығынды төгу;
2. қалған майды алыңыз;
3. конденсатты алып тастаңыз;
4. жаңа май құйыңыз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.Лифтілерді пайдалануды және (немесе) жөндеуді жүзеге асыратын ұйымға
қандай талаптар қойылады?
2.Электрмеханикке қандай талаптар қойылады?
3.Қандай жағдайларда электрмеханиктің немесе лифтердің білімін кезектен
тыс тексеру жүргізіледі?
4.Қандай жағдайларда лифтті толық, мерзімді және ішінара техникалық
куәландыру жүргізіледі?
5.Толық техникалық куәландыру қандай іс-шараларды қамтиды?
6.Апат немесе апат кезінде лифт иесі қандай шаралар қабылдауы керек?
Қысқаша қорытынды
1. Бөлімде оларды орнату мен реттеуге қойылатын техникалық
талаптарды сақтай отырып, лифт жабдықтарын монтаждау операциялары
дәйекті түрде баяндалған, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз жүргізудің негізгі
нұсқаулары келтірілген.
2. Лифт жабдықтарын монтаждау кезінде сондай-ақ: дайындаушы
зауыт жеткізетін құжаттаманы; "лифтілерді орнату және қауіпсіз пайдалану
қағидаларын" (ПУБЭЛ); "Электр қондырғыларын орнату қағидаларын"
(ЭҚЕ); құрылыс нормаларын және ҚНжЕ III қағидаларын басшылыққа алу
қажет-4-80* "Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы"; МЕМСТ 22845-85
"жолаушылар, аурухана және жүк лифтілері. Монтаждау жұмыстарын өндіру
мен қабылдауды ұйымдастыру қағидалары"; "лифтілер мен аспалы жолдарды
монтаждау кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі типтік нұсқаулық";
МЕМСТ 17538-82 "лифт шахталарына арналған темірбетон блоктары";
МЕМСТ 22011-90 " жолаушылар, аурухана және жүк лифтілері. Техникалық
шарттар".
3. Осы бөлімде баяндалған жабдықты орнатуға және оны бекіту
нұсқаларына, жерге қосуға, бақылау әдістеріне, құрал-сайман жинақтарына,
аспаптар мен жабдықтарға қойылатын талаптар ұсынылған ретінде
келтірілген және лифтпен бірге жеткізілетін техникалық құжаттама бойынша
нақты жағдайда нақтыланады.
4. Нормативтік құжаттар бойынша кез келген ғимаратта орнатылған
лифтіні пайдалану ұзақтығы 25 жылдан аспауы тиіс. Осы кезеңнің соңында
лифт жабдықтарын ауыстыру қажет. Кейде лифтілерді осы мерзімнен бұрын
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өзгертуге тура келеді, егер ақаулықтарды жою мүмкін болмаса. Бөлшектеу
кезінде мамандардың біліктілігі үлкен мәнге ие, олар міндетті түрде осындай
жұмыстарға рұқсат алуы керек.
5. Лифтілерге қызмет көрсету мынадай заңды тұлғаларға жүктеледі:
лифт иесі; техникалық қызмет көрсетумен айналысатын ұйым; жоғарыда
аталған екі тараптың арасында туындайтын, құрылғылардың техникалық
жай-күйіне және қауіпсіздік тұрғысынан пайдалану жағдайларын сараптауға
байланысты дауларды шешу міндеттері жүктелген мамандандырылған
сараптамалық ұйымдар.
6. Жөндеу-бұл істен шыққан тораптар мен бөлшектерді ауыстыру
немесе қалпына келтіру арқылы электрмеханикалық жабдықты жарамды
күйде ұстауға арналған жұмыстар кешені. Жөнделетін жабдықтың
параметрлері реттеу және баптау көмегімен паспорттық деректерге немесе
техникалық шарттарға сәйкес келтіріледі.
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6-БӨЛІМ. ЛИФТТЕР МЕН ЭСКАЛАТОРЛАРДЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫН БАПТАУ, РЕТТЕУ ЖӘНЕ СЫНАУ
Оқыту мақсаты: лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және
электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынауды жүргізу бойынша
талаптарды зерделеу; осы жұмыс түрлерін орындаудың тәжірибелік
дағдыларын меңгеру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Іске қосу-жөндеу жұмыстарының құрамы мен процесін білу.
2. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық жабдықтарын реттеуді
жүзеге асыру.
3. Лифттің электр бөлігін қосуға қатысу.
4. Негізгі тақтаның және жиілік түрлендіргіштің жұмыс параметрлерін
реттеуге қатысыңыз.
5. Лифтілер мен эскалаторларды сынау рәсімін түсіну.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері
бойынша)

КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының
жай-күйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау
кезінде қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу»;
 2-бөлім "Метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
 3-бөлім " Электротехника және автоматтандырылған электр жетегі»;
 4-бөлім "Лифтілер мен эскалаторларды монтаждауға арналған құралдар
мен материалдар»;
 5-бөлім "Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау,
демонтаждау және техникалық пайдалану".
Алынған құзыреттер келесі мақсаттар үшін қажет:
 лифт жабдығының жұмыс режимін меңгеру;
 лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін тексеру;
 бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою.
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
"Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)" мамандығы
бойынша Техникалық және кәсіби білім беру үлгілік оқу жоспарының
"Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық эәне электрлік жабдығын
жөндеу, реттеу және сынау" КМ09 кәсіби модуліне сәйкес келеді.
Бөлімде лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр
жабдықтарын баптау, реттеу және сынау жөніндегі жұмыстардың рәсімдері
мен құрамы сипатталған. Бөлімнің соңында материалды сәтті игеруге және
келесі модульді үйренуге көшуге ықпал ететін өзін-өзі бақылауға арналған
сұрақтар мен тапсырмалар берілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша)" мамандығы, "Лифт электрмеханигі"
біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 6 модульдің
мазмұны сипатталған.
Қажетті оқу материалдары:
1.Жеке қорғаныс құралдары.
2. Бақылау-өлшеу құралдары.
6.1. Іске қосу-жөндеу жұмыстары
Іске қосу – жөндеу жұмыстары-бұл 4-жобада көрсетілген электр
параметрлері мен режимдерін қамтамасыз ету үшін электр жабдықтарын
тексеруді, конфигурациялауды және сынауды қамтитын жұмыстар
жиынтығы.
Іске қосу-жөндеу жұмыстары (ІҚЖ). Іске қосу-жөндеу жұмыстары
дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі. Лифттің барлық
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түйіндерін реттегеннен кейін дайындық жұмыстары, жөндеу, илемдеу және
пайдалануға беру кіретін ІҚЖ жүзеге асырылады.
Дайындық жұмыстары-Техникалық құжаттамамен танысу, жабдықты
тексеру, аспаптар мен құралдарды жинақтау, жұмыс орнын дайындау.
Жөндеу жұмыстары лифт тораптарын механикалық реттеудің барлық
жұмыстарын орындағаннан кейін жүргізіледі. Олар лифтілерді баптау
жөніндегі нұсқаулыққа және дайындаушы зауыттың техникалық
құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылады. Әдетте, жөндеу жұмыстарын 4-5,
22-23монтажшылар
бригадасының
қатысуымен
мамандандырылған
реттеуші топ жүргізеді.
Жөндеу жұмыстарының кешеніне үш кезең кіреді: дайындық, іске қосу,
жабдықты кешенді сынау.
Дайындық кезеңі кезінде: техникалық құжаттамамен танысу;
жабдықты тексеру және ақаулық ведомосын жасай отырып, дайындау мен
монтаждаудың ақауларын анықтау; қажетті аспаптар мен құралдарды
жинақтау; жұмыс орнын дайындау жүргізіледі.
Іске қосу-жөндеу кезеңі кезінде: қажетті техникалық есептерді жасай
отырып, электр тізбектері мен лифт аппаратурасының параметрлерін өлшеу;
жобада берілген сипаттамаларды алу мақсатында аппаратураны электрлік
реттей отырып, жүктеме астында лифт жабдығының жұмысын сынау; сандық
және сапалық көрсеткіштер бойынша лифт немесе лифт тобы жұмысының
Автоматты режимдерін баптау; пайдалану режимдерінде өткізу сынақтарын
жүргізу жүргізіледі.
Баптау
жұмыстары
электр
қозғалтқыш
орамаларының,
трансформаторлардың және электр өткізгіштердің барлық тізбектерінің
оқшаулау кедергісін өлшеу, сондай-ақ (қажет болған жағдайда)
автоматтардың іске қосылуын тексеру және сынау. Басқару тізбегінің
кедергісі кемінде 1 МОм, ал қалған барлық аппараттар мен тізбектер кемінде
0,5 МОм болуы тиіс.
Автоматтардың іске қосылуын сынау мынадай жұмыс тәртібін
көздейді: автоматтың жоғарғы және төменгі клеммаларынан барлық
сымдарды ажырату; кернеуі 220/24 немесе 380/24 В ОСО-0,25 типті
трансформатордың бос кеңістігіне қимасы 6 мм2 ПРГ-500 сымдарының
айналымдарын автоматтың жылу ажыратқыш қондырғысының номиналды
тогынан үш есе асатын ток алу үшін орау; автоматтың үш фазасы бойынша
жүктеменің сынақ тогын бір мезгілде өткізу кезінде жылу ажыратқыштарды
тексеру үшін схеманы жинау. Жылу қондырғыларының іске қосылу уақыты7-30 с.
Машиналарды сынағаннан кейін барлық тізбектердегі кернеулер
өлшенеді. Кернеудің төмендеуі іске қосу кезінде 10% – дан, ал белгіленген
режимде-5% - дан аспауы тиіс.
Содан кейін олар электр жабдықтарын тексеріп, конфигурациялайды,
басқару станциясында орындалған электр схемасының коммутациясының
дұрыстығын тексереді. Контакторларда механикалық кептелістер болмауы
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керек, барлық бұрандалы және бұрандалы қосылыстар қатайтылуы керек.
Тексеру қолмен қосу арқылы жүзеге асырылады. Жылжымалы түйіспелер
түйіспенің барлық ауданы бойынша қозғалмайтын түйіспелермен жанасуы
және бір уақытта тұйықталуы тиіс.
Шеткі қабаттар мен соңғы ажыратқыштардың жұмысын тексеріңіз.
Шеткі ажыратқыштар 200 мм аспайтын шеткі аялдамалар кабинасынан өткен
кезде іске қосылуы тиіс.
Осыдан кейін лифт барлық пайдалану режимдерінде (қалыпты жұмыс,
ревизия, машиналық орынжайдан басқару, тиеу, жөндеу, өрт қауіптілігі)
жүктемемен реттеледі.
Электр қондырғыларын орнату кезіндегі іске қосу-жөндеу жұмыстары
Құрылыс-монтаж жұмыстары процесінің соңғы бөлігі болып табылады. Бұл
жұмыстарды персоналының көп бөлігін (жекелеген жағдайларда 50%-ға
дейін) электр монтаждаушы-жөндеушілер құрайтын жөндеу ұйымдары
орындайды. Олар электр жабдықтарының оқшаулауын және түйіспелі
қосылыстарын, коммутациялық аппараттарды, электр қозғалтқыштарын,
екінші реттік құрылғылардың аспаптары мен аппараттарын сынайды, Электр
тізбектерінің дұрыс орнатылуын тексереді, күрделі қорғаныс пен автоматика
құрылғыларын тексеру үшін сынақ схемаларын дайындайды. Барлық
Электрмонтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін тиісті тексерулер,
сынақтар мен өлшеулер жүргізу үшін монтаждалған жабдықтың бос тұрып
қалу мерзімдері минимумға дейін қысқартылуы тиіс. Осы соңғы кезеңде
сынау процесінде жабдықтың істен шығуын болдырмау қажет.
Аталған міндеттерді шешу үшін жөндеу басқармасына жалпы реттеу
және арнайы баптау жұмыстары бөлімдері (цехтары), өндірісті дайындау
тобы және техникалық кітапханасы бар өндірістік-техникалық бөлім,
шеберханасы бар зертхана, аспаптарды тексеру және реле топтары және
аспаптарды жинақтау кіруі тиіс.
Тиісті Электр монтажды басқару кезінде аумақтық орналасқан жалпы
жөндеу жұмыстарының әрбір учаскесіне инженер немесе техник басқаратын
екі-үш адамнан тұратын бірнеше бригада кіреді. Бригадалардың саны мен
олардың құрамы тиісті монтаждық басқару объектілеріндегі жөндеу
жұмыстарының көлеміне, осы жұмыстардың фронтына және олардың
сипатына байланысты.
Арнайы жөндеу жұмыстары бөліміне (цехына) әдетте реттеу
басқаруында болатын бригадалар кіреді және әрқайсысы қандай да бір
түрдегі жөндеу жұмыстарын орындайды (күрделі электр жетектерін, күрделі
релелік қорғаныстарды, ірі электр машиналарын, диспетчерлік автоматика
және телемеханика құрылғыларын баптау және т.б.).
Зертханада жөндеу учаскелері мен жеке бригадаларға арналған электр
өлшеу құралдары сақталады және жинақталады, осы құрылғылар тексеріледі
және жөнделеді, сынақ жабдықтары жөнделеді және жөндеу жұмыстары
үшін қажетті құрылғылар жасалады, белгілі бір жағдайларда өлшеу мен
сынаудың белгілі бір түрлеріне арналған арнайы құрылғылар жасалады.
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Электр жабдықтарының негізгі өлшемдері.
Іске қосу - жөндеу жұмыстары кезіндегі жауапты кезең тексерілетін
электр жабдығының жай-күйін бағалау және оның негізінде оның
пайдалануға жарамдылығы (немесе жарамсыздығы) туралы жасалған
қорытынды болып табылады. Нормативтік құжаттар Электр қондырғыларын
құрайтын электр жабдығының әртүрлі түрлері үшін қажетті тексерулерді,
өлшеулер мен сынақтарды көздейді және осы электр жабдығының 23
пайдалануға жарамдылығының негізгі өлшемдерін (көрсеткіштерін)
айқындайды.
Бұл өлшемдерді екі түрге бөлуге болады – абсолютті және
салыстырмалы. Абсолюттік белгілер тексеру кезінде және өлшеу немесе
сынау кезінде физикалық шамалардың мәндерін нақты көрсетеді, олар
бойынша тексерілетін электр жабдықтарының пайдалануға жарамдылығы
(немесе жарамсыздығы) туралы айтуға болады.
Мысал 1. Егер трансформаторды сыртқы тексеру (тексеру) кезінде
сынған кірмелер табылса, онда бұл трансформаторды пайдалануға жарамды
деп тануға болмайтын белгілер.
Мысал 2. Жерге тұйықталу тогы 500 А-дан асатын кернеуі 1000 В-тан
жоғары электр қондырғысының қорғаныстық жерге тұйықтау құрылғысын,
егер өлшеу кезінде оның токтың ағуына кедергісі 0,5 Ом-нан артық болса,
пайдалануға жарамды деп тануға болмайды.
Нормативтік құжаттар сонымен қатар оқшаулау жағдайының абсолютті
өлшемдерін, электр машиналары мен аппараттарының ток өткізгіш бөліктері
мен орамаларының рұқсат етілген температурасының түйіспелік
қосылыстарын, ажыратқыштардың уақытша сипаттамаларын және т. б.
көрсетеді.
Тексерілген жабдықтың жай-күйінің салыстырмалы критерийлері іске
қосу-баптау сынақтары кезінде кейбір электр шамаларын өлшеу деректерін
бұрын алынған, мысалы, зауыттық сынақтар кезінде немесе бір типті
жабдықта іске қосу-баптау жұмыстары кезінде орындалған өлшеу деректерін
салыстыру негізінде алынған сол шамаларды өлшеу деректерімен
салыстыруға негізделеді.
Мұндай
критерийлер
көбінесе
электр
машиналары
мен
трансформаторлардың сипаттамаларын талдауда, сондай-ақ оқшаулау
кедергісін өлшеуде қолданылуы керек. Мысалы, егер электр машинасының
оқшаулау кедергісі нормадан сәл төмен болса, бірақ бұрын жүргізілген
сынақтар (атап айтқанда, зауыт) сияқты қалса, машинаның оқшаулануы оны
жасағаннан кейін зақымдалмады және осы критерий бойынша машина
жұмысқа қосылуы мүмкін деген қорытынды жасауға болады.
Жекелеген жағдайларда іске қосу-жөндеу жұмыстары процесінде
көзделген жабдықпен салыстырғанда сынақтар көлемін кеңейтуге тура келеді
(мысалы, типтік емес жабдықты сынау, оның паспорттық емес режимдерде
жұмыс істеу мүмкіндігін белгілеу кезінде және т.б.). Содан кейін жұмыс
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жобалаушы ұйым немесе өндіруші зауыт құрастырған арнайы бағдарлама
бойынша іске қосу ұйымының өкілінің қатысуымен жүргізілуі керек.
6.1.1. Лифттер мен эскалаторлардың механикалық жабдықтарын
реттеу
Кабинаның және қарсы салмақтың тепе-теңдігін тексеру. Ол үшін
кабина лифтінің номиналды жүк көтергіштігінің жартысына тең (±5 кг)
жүктемемен тиеледі және қарсы салмақпен бір биіктікте орнатылады, бұл
арқандар массасының әсерін болдырмайды. Енгізу құрылғысы сөндіріледі
және жүкшығыр тежегіші қолмен тежеледі. Массаларды дұрыс теңдестіру
кезінде динамометрмен анықталған шыбындағы күштер әр түрлі бағытта
айналу кезінде бірдей болуы керек. Тепе-теңдікті реттеу 4-5,20 қарсы
салмақ жүктерін қосу немесе алу арқылы жүргізіледі.
Лифттің жұмыс қабілеттілігін тексеру және оның жабдықтарын реттеу
кезінде лифт жұмысының қауіпсіздігін, барлық командалардың дұрыс
орындалуын, кабинаның барлық қабаттарда тоқтауының дәлдігін қамтамасыз
ететін
қауіпсіздіктің
барлық
блоктаушы
және
сақтандырғыш
құрылғыларының жұмыс сенімділігіне ерекше назар аудару керек. Ол үшін
келесі тексерулерді орындаңыз.
Жылжымалы еденнің ажыратқыштарын іске қосылуын тексеру және
реттеу. Бұл кабинаға салмағы 15 кг, салмағы номиналды жүктеменің 90% - на
тең, салмағы номиналды жүктеменің 110% - на тең жүктерді жүйелі тиеу
арқылы жүргізіледі. Кабинада бірінші жүк орналасқан кезде тиісті
ажыратқыш іске қосылуы тиіс және кабинаны сыртқы қоңыраудан шақыруға
болмайды; екінші жүк кезінде - екінші ажыратқыш іске қосылуы тиіс және
кабинаны аралық сыртқы қоңыраудан тоқтатуға болмайды; Үшінші жүк
кезінде - үшінші ажыратқыш іске қосылуы тиіс, және кабинаның ішінен
команда берілген кезде кабина қозғалыссыз қалады және есіктер ашық
қалады. Жер асты контактілерінің қосылуын реттеу жылжымалы еден
механизмінің дизайнына байланысты. Тұтқаларда серіппелер орнатылған
модельдерде реттеу серіппелерді қатайту немесе босату және соңғы
қосқышты жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Қысым тұтқасының
позициясы серіппелі болтпен реттелетін модельдерде реттеу осы болтпен
және Ажыратқыш өзегінің басының астында орналасқан аялдаманы бұрау
арқылы жүзеге асырылады. Әрбір тұтқаға жеке жүк бекітілген соңғы
модельдерде реттеу жүктемені тұтқа бойымен қарапайым жылжыту арқылы
жүзеге асырылады.
Мұнай буферінің плунжерінің қайтарылуын тексеріңіз. Бұл кабинаны
және қарсы салмақты "Ревизия" жылдамдығымен буферге жүйелі түрде
отырғызу, содан кейін оларды штурвалдың көмегімен қолмен алу арқылы
жүргізіледі. Буферде кабина немесе қарсы салмақ болған кезде плунжердің
шығуын бақылайтын ажыратқыштың жұмысын тексеру керек. Басқару
аппараттарының көмегімен кабинаны іске қосуға тырысқанда, кабина
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қозғалысқа келмеуі тиіс. Кабинаны немесе қарсы салмақты буферге
отырғызғаннан кейін май деңгейі де тексеріледі.
Жылдамдықты
шектегіш
арқанның
тарту
құрылғысының
ажыратқышының іске қосылуын тексеру. Ол үшін ажыратқыштың ролигін
басып, басқару пәрмендерін берген кезде кабинаның қозғалмайтынына көз
жеткізу керек.
Өтемдік арқандардың тарту құрылғысының блоктары табандықтардағы
тіреулерден ажыратқыш ролигіне дейінгі қашықтық жоғарыдан да, төменнен
де бірдей болатындай орналасуы тиіс. Ажыратқыштың жұмыс қабілеттілігі
жылдамдықты шектегіш арқанның тарту құрылғысы үшін де тексеріледі.
Тарту арқандарының босатылуын немесе үзілуін бақылау ажыратқышы
оны ажырату үшін рамканы басу арқылы тексеріледі. Оның қалыпты
жұмысы кезінде кабина қозғалмауы керек.
Ұстағыштарға сынамалы отырғызу кезінде ұстағыштар жетегінің
механизмінде ажыратқыштың іске қосылуы тексеріледі. Басқару пәрмендері
берілген кезде Кабина қозғалыссыз қалуы тиіс.
Соңғы ажыратқыштардың жұмысын тексеріңіз. Кабина жоғарғы
(төменгі) қабатта не үшін орнатылады? Машиналық орынжайдан соңғы
ажыратқыш іске қосылғанға дейін кабинаның жоғары (төмен) қозғалысына
команда береді. Ол кабинаны қайта көтеру (қайта іске қосу) кезінде 200 ммден артық емес жұмыс істеуі тиіс. Реттеу жылдамдықты шектегіш
арқанындағы тіректерді жылжыту арқылы жүзеге асырылады.
Кабина есіктерінің ажыратқыштары шахтаның есіктері жабылған кезде
сыналады. Әрбір белдіктің ажыратқыштары кезек-кезек тексеріліп,
тексерілетін белдікті ашық қалдырады. Бұл жағдайда кабинаны іске
қосыңыз-ол қозғалмауы керек.
Шахтаның есіктерін бұғаттау ажыратқыштары әрбір аялдамада
шахтаның есіктері ашық және кабинаның есіктері жабық болған кезде
тексеріледі. Басқару пәрменін берген кезде кабина қозғалмауы керек.
Есік құлыптарын тексеру кезінде, егер кабина тексерілетін қабат
деңгейінде болмаса, шахтаның есігін ашу мүмкін еместігіне көз жеткізу
керек.
Автоматты құлыптың ролигінен қабат түскен кезде шахта есігін ашу
мүмкін еместігін тексеруді Автоматты емес құлыптың зас кабинасынан
қолмен бұру арқылы жүргізеді, ал жылжымалы Автоматты есіктері бар
лифтілерде шахта есіктерінің жармаларын қолмен итеруге тырысады. Есіктер
ашылмауы керек. Бұл ретте Кабина тоқтау деңгейінен 150 мм жоғары немесе
төмен орнатылады.
Бұрылмалы есіктері бар кабиналарда алжапқыш құрылғының жұмысы
тексеріледі. Ол үшін кез-келген белдікті 15-20 мм ашыңыз және қозғалысқа
бұйрық беріңіз. Кабина қозғалыссыз қалуы керек.
Автоматты құлыптың контактілері кабинаның төбесінен тексеріледі.
Тексеруші кабинаның төбесінде бола отырып, автоматты құлыптың ролигін
басады және кабинадағы жұмысшыға лифтіні іске қосуға команда береді.
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Кабина қозғалыссыз қалуы керек. Құлып босатылғаннан кейін, іске қосылған
кезде кабинаның қозғалысы басталуы керек.
Тоқтауын кабина жүргізеді өлшеумен әртүрлілігіне деңгейдегі кабина
еденінің және қабатты алаң. Ол мыналардан аспауы тиіс: бір жылдамдықты
жолаушылар лифтілері үшін ±50 мм; екі жылдамдықты жолаушылар,
аурухана және еден көлігімен тиелген жүк лифтілері үшін ±15 мм. Тексеру
екі бағытта қозғалу кезінде кабинаны тиеумен және онсыз жүргізіледі. Егер
тоқтаудың талап етілетін дәлдігі сақталмаса, реттеу шунттың (бергіштің
немесе қабатты ауыстырып қосқыштың) биіктік жағдайын өзгерту арқылы
жүзеге асырылады. Бірақ алдымен жүкшығыр тежегішінің дұрыс
реттелгеніне көз жеткізу керек.
Екі жылдамдықты жетегі бар лифтілерде жоғары жылдамдықтан шағын
жылдамдыққа ауысудың уақтылығы тексеріледі. Егер дұрыс жұмыс істемесе,
төмен жылдамдыққа ауысу сенсорының орны реттеледі.
Қабатты және кабиналық батырма аппараттарының жұмысы команда
берумен және олардың орындалуымен тексеріледі. "Тоқта" батырмасының
әрекеті жылжымалы кабинада оны басу арқылы тексеріледі. Соңғысы дереу
тоқтауы керек. Пәрмен түймесін басқаннан кейін кабинаның қозғалысы
жалғасуы керек.
Жүк лифтілерінің шахталары есіктерінің құлыптарын тексеру мынадай
түрде орындалады: ригельді тиектің тұтқасын оны ашу жағына қарай 25 мм
Қолмен бұрады; шпингалетті құлыптың тұтқасына басқан кезде оның штогы
ілмекті ашып, есік еркін ашылуы тиіс. Егер құлып кептеліспен жұмыс істесе
немесе жеткілікті тығыз болса, ол ашылып, жөнделеді.
Егер есіктердің жармалары жабық болса, ригельді құлып еш
қиындықсыз жұмыс істеуі тиіс. Бұл жағдайда алжапқыш есіктің бүкіл ені
бойынша 2 мм-ден аспайтын саңылаумен жармаларға жабысып тұруы керек.
Құлыптау тұтқасы құлыптау түйіспесі ашылғаннан кейін ғана босатылуы
мүмкін. Ригель есіктің жақтауынан толығымен шығуы керек.
Құлыптың механикалық және электрлік бөліктері үйлесімді жұмыс
істеуі тиіс. Егер есік жабық болса және электр бөлігінің ригелі төмен
түсірілген болса, қолмен бөлінген және төмен түсірілген электр бөлігінің
ысырмасы есік тіреушісінің тесігіне еркін кіріп, түйіспенің штоктарын істен
шыққанға дейін жылжытуы тиіс. Сонымен қатар, егер сіз тіректі алып,
түсірсеңіз, онда ол тесікке еркін кіріп, құлыпты құлыптайтын щекольді
тұтқаның немесе кілттің әсерінен (еден алаңының жағынан) жылжытуы
керек.
Роликтері бар рычаг ролик пен толығымен тартылған магниттік қабат
арасындағы саңылау кемінде 2 мм болатындай күйде болуы керек. Егер
магниттік қабат босатылса, тіреуіш есіктің ашылуына кедергі жасамауы
керек. Роликтің бүйір бетінің қабаттасудың жұмыс бетіне сәйкес келуі жіпке
бекітілген роликтің осімен реттеледі.
Сығымдалған тротуар лифтілерін монтаждау кезінде бұғаттау
түйіспелерін және люкті жабудың шунтталатын ажыратқышын тексеру
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қажет. Ол үшін платформа жоғарғы аялдамаға орнатылады және
"төмен"қозғалыс командасы беріледі. Қозғалыс басталғаннан кейін люктің
жармалары арасында ағаш блок төселеді. Платформа тоқтауы керек.
6.1.2. Лифттің электр бөлігін қосу
Лифт–бұл адамдар мен жүктерді тік көтеруге арналған циклдік
көтергіш машина. Мақсаты бойынша лифтілер жолаушылар, жүкжолаушылар, аурухана, жүк23 болып бөлінеді.
Кабинаның қозғалыс жылдамдығына байланысты лифтілер баяу
жүретін (0,71 м/с дейін), жылдам жүретін (1 – ден 1,6 м/с дейін), жылдам
жүретін (2-ден 4 м/с дейін) және жоғары жылдамдықты (4-10 м/с) болып
бөлінеді. Жолаушылар лифтілерінің жүк көтергіштігі 320 - дан 1600 кг-ға
дейін, жүк көтергіштігі 160-5000 кг-ға дейін. 1,6 м/с дейінгі жылдамдықта
электр қозғалтқышы редуктор арқылы арқан тарту тегершігімен қосылады,
егер жылдамдық жоғары болса, онда редукторсыз электр жетектері
қолданылады.
Жолаушылар және жүк лифтілері конструкцияларының көптеген
нұсқаларымен олар үшін жабдықтың негізгі түйіндері көтергіш жүкшығыр,
арқандар, кабина, қарсы салмақ, механикалық тежегіш және басқару
жабдықтары болып табылады. Қазіргі лифтілерде қарама-қарсы салмақпен
және тепе-теңдік арқанымен суспензия жүйесі бар.
Кабина тік бағыттағыштар бойымен қозғалады. Кабина жетек электр
шығырының арқанды жүргізуші және бағыттаушы тегершіктерін айналып
өтетін арқандарға ілінген. Арқанның ұштарында бағыттағыштар бойынша
қозғалатын қарсы салмақ бекітілген. Қарсы салмақтың массасы кабинаның
массасының қосындысына және (0,42 - 0,5) жүктің массасына (немесе
кабинаның ең ықтимал жүктемесінің жартысына) тең.
Лифт электр жетектері
Лифтілер мен жүк көтергіштерде
электр жетектерінің түрлері қозғалыс
жылдамдығына, ғимараттың қабаттарына
және
аялдаманың
қажетті
дәлдігіне
байланысты таңдалады. Қазіргі уақытта
келесі электр жетектері қолданылады:
а) 17 қабатқа дейінгі ғимараттар үшін жүк
көтергіштігі 320, 400кг 0,7-ден 1,4 м/с дейінгі
жылдамдықпен баяу жүрісті және жылдам
жүретін лифтілер пайдаланылады. Бұл
лифттерде қысқа тұйықталған роторы бар
6.1-сурет -Лифт электр
асинхронды екі жылдамдықты электр
жетегі
қозғалтқышы
бар
электр
жетегі
қолданылады;
б) 25 қабатқа дейінгі ғимараттарға арналған 1,6 м/с жылдам жүретін
жолаушылар лифтілері үшін екі жылдамдықты асинхронды қозғалтқышы
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(ТРН-АДД) бар тиристорлы кернеу реттегіші (ТРН) жүйесі бойынша электр
жетегі қолданылады. Реттелетін электр жетегінің болуы үдеу және баяулау
процестерінің жоғары тегістігін, қабатта тоқтаудың жоғары дәлдігін (20 ммге дейін), тоқтау алдында төмен жылдамдық учаскесінің болмауын
қамтамасыз етеді. Қозғалтқыштың екінші орамасы тексеру кезінде төмен
жылдамдықты алуға қызмет етеді,
в) жоғары жылдамдықты және жоғары жылдамдықты лифттер үшін
тиристорлы түрлендіргіш жүйесі бойынша тұрақты токтың электр жетектеріТП-Д қозғалтқышы және жиілікті түрлендіргіш жүйесі бойынша айнымалы
токтың электр жетектері - қысқа тұйықталған асинхронды электр
қозғалтқышы қолданылады.
УЛМП-25-16 типті лифтінің тиристорлы электр жетегі.
Электржетекті қоректендіру (6.2-сурет) іске қосу және тұрақты
қозғалыс кезінде uz (ТРН) кернеуінің реверсивті тиристорлы реттегішінен
және динамикалық тежеу кезінде статор орамасын қоректендіру үшін UZ1
бір фазалы көпір схемасы бойынша жиналған жеке түзеткіштен жүзеге
асырылады.

6.2-сурет - Тиристорлы элеватордың электр жетегінің схемасы
Жүйе қысқа тұйықталған асинхронды электр қозғалтқышының айналу
жылдамдығын параметрлік фазалық реттеуді қамтамасыз етеді. Автоматты
реттеу жүйесі КР1816ВБ031 типті бір чипті микро ЭЕМ-де орындалған, ол
жетекті екі жылдамдықты асинхронды электр қозғалтқышының айналу
жылдамдығын тікелей цифрлық реттеуді жүзеге асырады.
Автоматты басқару жүйесі берілген жылдамдықты ұстап тұрудың
жоғары дәлдігін және талап етілетін қабат деңгейінде тікелей берілген
нүктеге төмен жылдамдық учаскесінсіз тоқтауды қамтамасыз етуге
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мүмкіндік береді. Қозғалтқыштың екінші орамасы тексеру кезінде ғана
қосылады.
Тежегіш электромагниттер
Лифтілердің жүк көтергіш механизмдері түзеткіш арқылы кернеуі 220
немесе 380 В болатын желіге қосылатын Тұрақты тоқтың ұзақ жүрісті және
қысқа жүрісті электромагниттері бар арнайы тежегіш құрылғыларымен
жабдықталады.
Лифтілерді басқару аппараттары 23.
Қабатты қосқыштар немесе таңдау сенсорлары қозғалысты басқару
тізбектерін ауыстыруға арналған. Олар кабинаның жағдайын тіркейді,
қозғалыс бағытын автоматты түрде таңдайды ("жоғарғы" немесе "төменгі")
және тоқтаған кезде электр жетегін өшіруге бұйрық береді.
Индуктивті сенсорлар жоғары жылдамдықты лифттерде қолдануға
арналған. Мұндай сенсорлардың айнымалы және түзетілген ток тізбегі
6.3.суретте көрсетілген.

БР

Қысқыш

Орау
Басқару релесі
Магнитті жетек

БР

6.3-сурет - Айнымалы (А) және түзетілген (б) токтағы индуктивті
бергіштердің принципті электр схемасы
Шахтаның оқпанында 3-болаттан жасалған П-тәрізді шихталанған
магниттік өткізгіш, ал кабинада магниттік шунт болып табылатын 4-болат
қапсырма орнатылады. Магниттік тізбекте 2 орамасы бар катушка бар, оған 1
Басқару релесі тікелей немесе VP түзеткіші арқылы қосылады. Қапсырмадан
шыққан кезде (магнит сымы ашылады) катушканың индуктивті кедергісі аз
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болады, бұл басқару релесінің іске қосылуын қамтамасыз етеді. Егер болат
кронштейн магнит тізбегін жауып тастаса, катушканың индуктивті кедергісі
күрт артады және реле босатылады.
Басқару релесінің сенімділігі мен анықтығы резонансқа жақын режим
токтарын алу жағдайынан таңдалған катушкаға параллель Ссыйымдылықты
қосу арқылы қамтамасыз етіледі. Басқару релесін қуаттандыру үшін
түзеткішті қолдану реленің магниттік жүйесінің сенімділігін арттырады.
Сонымен қатар, жол бергіштерінде герметикалық контактілері бар
құрылғылар (геркондар) кеңінен қолданылады. Индуктивті сенсорларды
қолдану қабатты қосқыштар мен жылдамдықты қосқыштардың байланыс
құрылғыларының жұмысы кезінде пайда болатын шу мен радио кедергілері
сияқты кемшіліктерін жояды.
Магниттік қабат-бұл кабинаға орнатылатын және шахтаның есік
құлыптарының жұмысын бақылайтын электромагниттік құрылғы. Магниттік
қабаттың аялдамасы қабатты электромагнит зәкіріне қосылған. Кабина
қабатта болған кезде төсеу электромагниті токтан ажыратылады, серіппе
әсерінен тоқтау шахта есігінің құлпының ілмегін шығарып, оны ашуға
мүмкіндік береді.
Қозғалыс кезінде электр магниті қуат астында қабаттасады-Ысырма
енгізілген, бұл есіктің ашылуына тыйым салады. Мұндай ысырмалар шахта
есіктерінің қолмен жетегі бар ескі конструкциялы (немесе жаңғыртылған)
лифтілерде қолданылады.
Лифт автоматикасы 23.
Лифттер мен көтергіштердің жұмысындағы басты айырмашылық
олардың көп позициялары болып табылады, бұл механизмдер көптеген
бекітілген позицияларды иелене алады. Сондықтан, әр аялдамадан кейін
келесі қозғалысты таңдау туралы логикалық мәселені шешу керек. Қазіргі
уақытта бұл мәселені шешу логикалық чиптер мен микропроцессорлардың
көмегімен жүзеге асырылады. Лифтілерді басқару схемасының алдында
мынадай міндеттер қойылады: шахтадағы кабинаның жағдайын бақылау,
қозғалыс бағытын автоматты түрде таңдау, тежелудің басталу уақытын
анықтау, кабинаның қабатта дәл тоқтауы, есіктерді автоматты түрде ашу
және жабу, электржетектерді және лифтіні қорғау.
Кабинаның қозғалыс бағдарламасын белгілейтін командалық сигналдар
екі түрге бөлінеді: кабинадан түсетін "бұйрықтар" және қабат алаңдарынан
келетін "шақырулар". Командалар сәйкесінше кабинада және еден
алаңдарында орналасқан түймелермен беріледі. Командаларға реакцияға
және оларды дамыту әдістеріне байланысты бөлек және ұжымдық басқару
схемалары ерекшеленеді. Жеке басқару принципімен схема тек бір
команданы қабылдайды және орындайды және оны орындау кезінде басқа
бұйрықтар мен қоңырауларға жауап бермейді.
Мұндай схеманы іске асыру өте оңай, бірақ лифттің мүмкін болатын
өнімділігін шектейді, сондықтан жолаушылар ағыны салыстырмалы түрде аз
болатын биіктігі тоғыз қабатқа дейінгі тұрғын үйлердің лифтілері үшін ғана
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қолданылады. Ұжымдық басқару принципімен схема бір уақытта бірнеше
команданы қабылдайды және оларды белгілі бір ретпен орындайды, әдетте
едендердің реті бойынша.
Лифтілерді басқару жүйесінің негізі едендік сағаттық сауалнама болып
табылады. Сауалнама маятникті болуы мүмкін, егер сауалнама екі бағытта,
төменнен жоғары және жоғарыдан төмен және бір бағытта жүргізілсе,
мысалы, тек жоғарыдан төмен. Маятникті зерттеу жиі қолданылады.
Электр қозғалтқыштарының жылдамдығын бақылау құрылғылары.
Индукциялық жылдамдықты басқару релесі асинхронды электр
қозғалтқыштарының қарсы ағынымен тежеу тізбектерінде кеңінен
қолданылады.
Бұрыштық
жылдамдығын
бақылау
керек
электр
қозғалтқышының білігіне 5 релесінің кіріс білігі қосылады, оған 4
цилиндрлік тұрақты магнит орнатылған. Электр қозғалтқышы айналған кезде
магнит өрісі 3 айналмалы статордың 6 қысқа тұйықталған орамасының
өткізгіштерін кесіп өтеді. ЭМӨ орамада келтірілген, оның мәні біліктің
айналу жылдамдығына пропорционал. Оның әсерінен ток орамада пайда
болады және өзара әрекеттесу күші пайда болады, ол статор 6-ны магниттің
айналу бағытына бұруға тырысады. Белгілі бір айналу жиілігінде күш
соншалықты артады, сондықтан 2 аялдамасы жалпақ серіппенің кедергісін
жеңіп, релелік контактілерді ауыстырады. Реле екі байланыс түйінімен
жабдықталған: 1 және 7, олар айналу бағытына байланысты ауысады.

6.4-сурет - Индукциялық жылдамдықты басқару релесі
Индукциялық жылдамдықты басқару релесі өте күрделі дизайнға ие
және дәлдігі төмен, оны тек өрескел басқару жүйелеріне ғана қолдануға
болады. Жылдамдықты бақылаудың жоғары дәлдігін тахогенератордың
көмегімен алуға болады – қысқыштардағы кернеу айналу жылдамдығына
тура пропорционал болатын өлшеу микромашинасы.Тахогенераторлар
жылдамдықты өзгертудің үлкен диапазоны бар реттелетін жетектің кері
байланыс жүйелерінде қолданылады, сондықтан олардың қателігі бірнеше
пайызды құрайды. Ең көп таралған тұрақты ток тахогенераторлары. - Сур. 6.4
электр қозғалтқышының жылдамдығын бақылау релесінің схемасы G
тахогенераторын қолдана отырып көрсетілген, оның арматуралық тізбегіне
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электромагниттік реле К және реттелетін реостат R қосылған. Тахогенератор
арматурасының қысқыштарындағы кернеу жұмыс кернеуінен асып кетсе,
реле
сыртқы
тізбекте
ауысады.Арматура
тізбегінің
кедергісінің
жоғарылауымен тізбектің дәлдігі жоғарылайды. Сондықтан кейде реле
тахогенераторға аралық жартылай өткізгіш күшейткіш арқылы қосылады.
Бұл үшін тұрақты жұмыс кернеуі бар жартылай өткізгіш байланыссыз шекті
элементтерді де қолдануға болады.
Егер тұрақты ток тахогенераторы байланыссыз асинхронды
тахогенератормен алмастырылса, тізбектің сенімділігін арттыруға болады.
Асинхронды тахогенераторда әйнек түрінде толтырылған қуыс
магниттік емес ротор бар. Статорға бір-біріне 90° бұрышта орналасқан екі
орам орналастырылған. Орамалардың бірі айнымалы ток желісіне қосылады.
Ротордың айналу жиілігіне пропорционалды синусоидальды кернеу басқа
орамадан шығарылады. Шығу кернеуінің жиілігі әрдайым желінің жиілігіне
тең.

6.5-сурет - Тахогенераторы бар
жылдамдықты басқару релесі

6.6-сурет - Тахометриялық көпір
схемасы

Қазіргі заманғы тұрақты электр қозғалтқыштарында тахогенератор
машинамен бір корпусқа салынып, негізгі қозғалтқышы бар ООД білігіне
орнатылады. Бұл шығыс кернеуінің пульсациясын азайтады және
жылдамдықты реттеудің дәлдігін арттырады.
PBST сериялы электр қозғалтқыштарында әдетте электромагниттік
қозуы бар Pt-1 типті тұрақты ток тахогенераторлары қолданылады. Жоғары
моментті тұрақты электр қозғалтқыштарында тұрақты магниттерден қозатын
кіріктірілген тахогенератор бар.
Ттахогенератордың тұрақты ток м электр қозғалтқышы болмаған
жағдайда, оның жылдамдығын арматураның ЭМӨ өлшеу арқылы бақылауға
болады. Ол үшін екі резистордан тұратын тахометриялық көпір тізбегі
қолданылады: R1 және R2, R зәкірі және Rдп машинасының қосымша
полюстері. Тахометриялық көпірдің шығу кернеуі Uшығ = U1 - Uдп , немесе
Uвых = (Rдп / Rдп + Rя) х Е = (Rдп / Rдп + Rя) х сω.
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Соңғы теңдік электр қозғалтқышының магнит ағынының тұрақтылығы
жағдайында болады. Тахометриялық көпірдің шығысындағы шекті элементті
қосқанда, белгілі бір бұрыштық айналу жылдамдығына реттелген реле
алынады. Тахометриялық көпірдің дәлдігі щетканың жанасу кедергісінің
тұрақсыздығына және қарсылықты жылыту кезінде тепе-теңдіктің
бұзылуына байланысты аз.
Егер тұрақты ток электр қозғалтқышы жасанды сипаттамада жұмыс
істесе және арматура тізбегіне үлкен қосымша кедергі қосылса, жылдамдық
релесінің функциялары арматура қысқыштарына қосылған кернеу релесін
орындай алады.
Электр қозғалтқышының зәкіріндегі кернеу Uя = E + IяRя.
Iя = (U - Е) / (Rя + Rдоб), аламыз Uя = (Rдоб / (Rя + Rдоб)) х Е + (Rя / (Rя +
Rдоб)) х U,аламыз, содан кейін екінші термин ескерілмейді және зәкір
қысқыштарындағы кернеуді ЭҚК мен электр қозғалтқышының айналу
жылдамдығына тура пропорционал деп санауға болады.

6.7-сурет - Кернеу релесі арқылы жылдамдығын бақылау
Орталықтан тепкіш жылдамдық релесі өте қарапайым дизайнға ие.
Реленің негізі білікке орнатылған 4 пластикалық планшет болып табылады,
оның айналу жылдамдығын бақылау керек. Қысқұрылғыға 3 жаппай
жылжымалы түйіспесі бар 2 жалпақ серіппе және 1 қозғалмайтын реттелетін
түйіспесі бекітіледі. Серіппе арнайы болаттан жасалған, оның серпімді
модулі температураның өзгеруіне байланысты емес.
Қысқұрылғы жылжымалы контактіге айналған кезде Орталықтан
тепкіш күш әрекет етеді, ол белгілі бір айналу жылдамдығымен жазық
серіппенің кедергісін жеңіп, контактілерді ауыстырады. Контактілі түйінге
ток көзі суретте көрсетілмеген контактілі сақиналар мен щеткалар арқылы
жүзеге асырылады. Мұндай релелер тұрақты ток микро қозғалтқыштарының
жылдамдығын
тұрақтандыру
жүйелерінде
қолданылады.
Өзінің
қарапайымдылығына қарамастан, жүйе шамамен 2% қателікпен
жылдамдықты қолдауды қамтамасыз етеді.
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6.1.3. Негізгі тақтаның және жиілік түрлендіргіштің жұмыс
параметрлерін реттеу
Жиілік түрлендіргіші немесе жиілік түрлендіргіші статордың
орамаларында жиіліктен басқа жиіліктегі кернеулер мен токтардың пайда
болуына байланысты қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды электр
қозғалтқышының жылдамдығын біртіндеп өзгертуге қызмет етеді, яғни 50 Гц
жиіліктегі тұрақты үш немесе бір фазалы қуат кернеуін өзгеретін жиілікпен
өзгеретін кернеуге айналдырады (0,1 - 400 Гц). Қозғалтқыш роторының
айналу жиілігінің статор орамасының кернеу жиілігімен байланысы f белгілі
формула бойынша анықталады n = 60f / p, мұндағы p – статор полюстерінің
жұптарының саны, n – статор магнит өрісінің айналу жиілігі. Қозғалтқыштың
кірісіндегі f жиілігін түрлендіргішпен өзгерту арқылы біз 13, 16ротордың
жылдамдығын реттейміз.
Кез-келген жиілік түрлендіргішінің тізбегі қуат бөлігімен және басқару
жүйесімен ұсынылған. Күш бөлігі. IGBT қуатты биполярлы транзисторларға
негізделген түрлендіргіштер ең танымал болды. Басқару жүйесі. Күштік
бөлікті басқаруды, сондай-ақ көптеген қосалқы міндеттерді шешуді
(бақылау, диагностика, қорғау) қамтамасыз етеді (6.8-сурет).
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

ТҰРАҚТЫ ТОК ТІЗБЕГІ

6.8-сурет - Жиілік түрлендіргішінің құрылымдық схемасы
Түзеткіш немесе тұрақты ток байланысы (1 және 2) – айнымалы мәнді
түрлендіреді, бұл жағдайда үш фазалы кернеу (Uкіріс) тұрақты (Uтк.), инвертор
(3)-ендік-импульстік модуляция (PWM) арқылы түзетілген кернеуді
түрлендіреді (Uтк.) импульске (Uи).
PWM-аналогтық сигналды берудің импульстік әдісі, онда сигнал
импульс түрінде ұсынылады. IGBT транзисторларын басқару, оларды қосу
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және өшіру оң және теріс полярлықтың импульстік кернеуін алады. Егер сіз
олардың ұңғымасын өзгертсеңіз (кезең ұзақтығының импульс ұзақтығына
қатынасы), онда сіз импульстардың ауданын, демек шығудағы кернеудің
орташа мәнін өзгерте аласыз. Осылайша, біз U и және шығу кернеуінің
жалған синусоидальды формасын аламыз, сүзгі (4) - жоғары гармониканы
тегістейді, сирек қолданылады, өйткені PWM шығыс импульстарының
жиілігі бірнеше кГц-ке жетеді, ал қозғалтқыш орамалары олардың жоғары
индуктивтілігіне байланысты сүзгі ретінде жұмыс істейді.
Нәтижесінде айнымалы кернеу айнымалы амплитудасы мен жиілігімен
жиілік түрлендіргіш тізбегінің шығысында қалыптасады (Uшығ = var, fшығ =
var).
Заманауи
автоматтандырылған электр жетегі-бұл кез-келген
технологиялық процесті автоматтандыруды толық қамтамасыз етуге, өз
жұмысында жоғары жылдамдық пен дәлдікке қол жеткізуге,
қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсартуға қабілетті жоғары сенімді
және үнемді электрмеханикалық жүйе. Жұмыс машиналарын қозғалысқа
келтіру үшін негізгі қозғалтқыш электр қозғалтқышы болып табылады,
сондықтан негізгі жетек-электр жетегі, ал қазіргі заманғы технологиялық
деңгейде автоматтандырылған электр жетегі (AEP).
Автоматтандырылған электр жетегі-бұл Жұмыс машинасының
атқарушы органдарын қозғалысқа келтіруге және осы қозғалысты басқаруға
арналған электр қозғалтқышы, түрлендіргіш, беріліс және басқару
құрылғыларынан тұратын электрмеханикалық жүйе.
Технологиялық дамудың қазіргі кезеңінде автоматтандырылған электр
жетегінің рөлі едәуір артады, ол көбінесе энергияны электрмеханикалық
түрлендіру арқылы алынған механикалық қозғалысқа байланысты
технологиялар мен технологиялар саласындағы прогресті анықтай бастады.
АЭП дамуына революциялық әсер жартылай өткізгіш құрылғылардың
– транзисторлардың, тиристорлардың дамуы мен өндірісі болды, олардың
артықшылықтарының арқасында электр жетегінде бұрын қолданылған
электронды лампалар мен иондық құрылғылар бар құрылғылар ығыстырыла
бастады. Генератор қозғалтқыш жүйесімен (G-D) қатар, жылдам әрекет
ететін жүйе кеңінен қолданылады тиристорлық түрлендіргіш - қозғалтқыш
(TP-d). Өнеркәсіптің қуатты және сенімді күш тиристорларын игеруі
нәтижесінде жоғары қуатты түрлендіргіш құрылғыларды құруға болады. ТП
жоғары тиімділікпен сипатталады, іс жүзінде инерциясыз, басқару үшін аз
қуатты қажет етеді және олардың көмегімен EP жүйелері жылдамдықты
басқарудың тегіс және кең ауқымына ие. Тиісті схемалық шешімдер қажетті
статикалық және динамикалық сипаттамалардың қалыптасуын қамтамасыз
етеді.
Реттелетін тұрақты электр жетектерінде тиристорлық түрлендіргіштер
көбінесе қуат көзі ретінде қолданылады, олар іс жүзінде шектеулі қуатқа,
жоғары тиімділікке және төмен басқару қуатымен жоғары жылдамдыққа ие.
Тиристорлық түрлендіргіштер - бұл айнымалы кернеуді реттелетін тұрақты
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кернеуге түрлендірудің әмбебап құралы. Тұрақты токтың тиристорлы электр
жетектерінің кең спектрі әзірленді және жаппай шығарылды, олардың
сипаттамалары бойынша келісілген құрамдас элементтерден, электр
жетектерінің түйіндері мен құрылғыларынан тұрады. Электр жетектері бір
аймақты және екі аймақты жылдамдықты реттейтін бір, екі және көп
қозғалтқышты, зәкір тізбегі немесе қоздыру орамасының тізбегі бойымен
кері бағытта, жылдамдық, ЭМӨ, кернеу, позиция, момент, кернеу бойынша
кері байланыспен шығарылады.
Жиілік түрлендіргіштерін қолданудың техникалық аспектілері.
Қазіргі уақытта асинхронды электр қозғалтқышы көптеген электр
жетектеріндегі негізгі құрылғыға айналды. Оны басқару үшін PWM реттегіші
бар жиілік түрлендіргіш – инвертор жиі қолданылады. Мұндай басқармасы
береді көптеген артықшылықтары, бірақ проблемалар туғызады таңдау сол
немесе өзге де техникалық шешімдер. Талқылап көрейік, оларға егжейтегжейлі. Қуатты жоғары кернеулі IGBT транзисторлық модульдерінің кең
спектрін жасау және шығару сандық сигналдар арқылы тікелей
басқарылатын көп фазалы қуат қосқыштарын іске асыруға мүмкіндік берді.
Бағдарламаланатын
есептеу
құралдары
асинхронды
электр
қозғалтқыштарының жиілікті басқару сигналдарын қамтамасыз ететін
коммутаторлардың кірістерінде сандық тізбектерді құруға мүмкіндік берді.
Үлкен есептеу ресурстары бар бір чипті микроконтроллерлердің дамуы және
жаппай шығарылуы 13, 16 сандық реттегіштері бар бақылау электр
жетектеріне көшу мүмкіндігін тудырды.
Қуат жиілігінің түрлендіргіштері, әдетте, жоғары қуатты диодтарда
немесе транзисторларда түзеткішті және диодтармен айналдырылған IGBT
транзисторларында Инверторды (басқарылатын коммутатор) қамтитын схема
бойынша жүзеге асырылады (6.9-сурет).
Кіріс каскады берілген синусоидальды желі кернеуін түзетеді, ол
индуктивті-сыйымдылық сүзгісімен тегістелгеннен кейін басқарылатын
инвертордың қуат көзі ретінде қызмет етеді, ол сандық басқару
командаларының әрекеті кезінде импульстік модуляциясы бар сигнал
шығарады, ол статор орамаларында электр қозғалтқышының қажетті жұмыс
режимін қамтамасыз ететін параметрлері бар синусоидальды токты құрайды.
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6.9-сурет - Жиілік түрлендіргішінің схемасы
Қуат түрлендіргішін сандық басқару микропроцессорлық аппараттық
құралдарды және қойылған міндеттерге сәйкес бағдарламалық жасақтаманы
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Есептеу құрылғысы нақты уақыт
режимінде 52 модульді басқару сигналдарын шығарады, сонымен қатар
жетектің жұмысын бақылайтын өлшеу жүйелерінің сигналдарын өңдейді.
Қуат құрылғылары мен басқару есептеуіш құралдары жиілік
түрлендіргіші деп аталатын құрылымдық жобаланған өнеркәсіптік өнімнің
бөлігі ретінде біріктірілген.
Өнеркәсіптік жабдықта жиілік түрлендіргіштерінің екі негізгі түрі
қолданылады:
 жабдықтың белгілі бір түрлеріне арналған фирмалық түрлендіргіштер;
 әмбебап жиілік түрлендіргіштері пайдаланушы белгілеген режимдерде
АҚ жұмысын көп мақсатты басқаруға арналған.
Жиілік түрлендіргішінің жұмыс режимдерін орнату және бақылау
енгізілген ақпаратты көрсету үшін экранмен жабдықталған басқару
тақтасының көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Жиілікті скалярлық
реттеудің қарапайым нұсқасында контроллердің зауыттық қондырғыларында
бар қарапайым логикалық функциялардың жиынтығын және кіріктірілген
PID контроллерін пайдалануға болады.
Кері байланыс бергіштерінен сигналдарды қолдана отырып,
басқарудың неғұрлым күрделі режимдерін жүзеге асыру үшін қосылған
сыртқы компьютердің көмегімен бағдарламалануы керек өздігінен жүретін
зеңбіректің құрылымын және алгоритмін жасау қажет.
Көптеген өндірушілер кіріс және шығыс электр сипаттамалары, қуаты,
дизайны және басқа параметрлерімен ерекшеленетін бірқатар жиілік
түрлендіргіштерін шығарады. Сыртқы жабдыққа (электр желісіне,
қозғалтқышқа) қосылу үшін қосымша сыртқы элементтерді пайдалануға
болады: магниттік стартерлер, трансформаторлар, дроссельдер.
Инвертор-тұрақты токты кернеудің өзгеруімен айнымалы токқа
түрлендіруге арналған құрылғы. Әдетте бұл синосоид немесе дискретті
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сигналға жақын пішім бойынша мерзімдік кернеу генераторы болып
табылады.
Кернеу инверторлары жеке құрылғы түрінде қолданылуы мүмкін
немесе айнымалы токтың электр энергиясымен жабдықтың үздіксіз қуат
көздері мен жүйелерінің құрамына кіруі мүмкін.
Кернеу инверторлары Ақпараттық жүйелер жұмысының айнымалы ток
желілерінің сапасына тәуелділігін жоюға немесе кем дегенде әлсіретуге
мүмкіндік береді. Мысалы, дербес компьютерлерде резервтік аккумулятор
батареясы мен үздіксіз қуат көзін (UPS) құрайтын инвертор көмегімен желі
кенеттен істен шыққан кезде, сіз шешілетін мәселелерді дұрыс аяқтау үшін
компьютерлердің жұмысын қамтамасыз ете аласыз. Неғұрлым күрделі
жауапты жүйелерде инверторлық құрылғылар желіге параллель немесе
тәуелсіз ұзақ бақыланатын режимде жұмыс істей алады.
Инвертор айнымалы ток тұтынушыларының қуат көзі ретінде әрекет
ететін "тәуелсіз" қосымшалардан басқа, инвертор түрлендіргіштер
тізбегіндегі аралық болып табылатын энергияны түрлендіру технологиялары
кеңінен дамыды. Мұндай қосымшалар үшін кернеу инверторларының негізгі
ерекшелігі-жоғары конверсия жиілігі (ондаған-жүздеген килогерц). Жоғары
жиіліктегі энергияны тиімді түрлендіру үшін жетілдірілген элементтер
базасы қажет (жартылай өткізгіш кілттер, магниттік материалдар,
мамандандырылған контроллерлер).
Кез-келген басқа қуат құрылғысы сияқты, инвертор жоғары тиімділікке
ие, жоғары сенімділікке ие және қолайлы массалық сипаттамаларға ие болуы
керек. Сонымен қатар, ол шығыс кернеуінің қисық сызығындағы жоғары
гармоникалық компоненттердің рұқсат етілген деңгейіне ие болуы керек
(гармоника коэффициенттерінің рұқсат етілген мәні) және жұмыс кезінде
энергия көзінің қысқыштарындағы басқа тұтынушылар үшін қолайсыз
пульсация деңгейін жасамауы керек.
Grid-tie таза өлшеу жүйелерінде инвертор күн панельдерінен, жел
генераторларынан, гидроэлектростанциялардан және басқа да жасыл энергия
көздерінен жалпы электр желісіне қуат беру үшін қолданылады.
Кернеу инверторының жұмысы жүктеме қысқыштарындағы кернеудің
полярлығын мезгіл-мезгіл өзгерту үшін тұрақты кернеу көзін ауыстыруға
негізделген.
Коммутация
жиілігі
басқару
тізбегі
(контроллер)
қалыптастыратын басқару сигналдарымен анықталады. Контроллер қосымша
мәселелерді шеше алады:
 кернеуді реттеу;
 кілттерді ауыстыру жиілігін синхрондау;
 оларды шамадан тыс жүктемелерден қорғау және т.б.
Жиілік түрлендіргішін қалай таңдауға болады?
Бүгінгі таңда жиілік түрлендіргіштерін көптеген ресейлік және
шетелдік компаниялар шығарады. Көптеген түрлендіргіштердің жұмыс
принципі бірдей. Бұл жағдайда тұтынушы, яғни. сіз осы әртүрліліктің
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барлығын түсініп, өз таңдауыңызды жасауыңыз керек, нәтижесінде 16-18
жетегінің тиімділігі байланысты болады.
Көп жағдайда жиілік түрлендіргіші оған қосылған қозғалтқыштың
қуаты бойынша таңдалады. Алайда, ресейлік және халықаралық
стандарттарға сәйкес қозғалтқыштарда көрсетілген қуат қуат көзінен
тұтынылатын қуатқа емес, біліктегі қозғалтқыштың қуатына жатады.
Сондықтан Инверторды дұрыс таңдау үшін оның электрлік сипаттамаларын
(номиналды ток, жылдамдық диапазоны, моменттер диапазоны, жүктеме
сипаты және т.б.) ескеру қажет. Сонымен қатар, көптеген өндірушілер келесі
факторларды ескеруді ұсынады:
Сәйкестік. Жиілік түрлендіргіші тапсырмаға сәйкес келуі керек, яғни
оның мүмкіндіктері қажеттіліктерге сәйкес келуі керек. Қазіргі уақытта
барлық өндірушілер қарапайым (мысалы, FR-D700 Mitsubishi сериясы) және
әмбебап (FR-E700) бастап мамандандырылған (FR-F740 негізінен
желдеткіштердің жылдамдығын реттеу және сорғы станцияларын
автоматтандыру үшін қолданылады) және өте ақылды (FR-A740 кірістірілген
PLC) түрлендіргіштердің кең спектрін қолдайды.
Сенімділік. Іріктеудің ең қиын критерийлерінің бірі. Сондықтан
табиғатты дамытудың негізгі заңдарының бірін еске түсірейік "сандық
өзгерістердің сапалық өзгерістерге көшу Заңы" м. б., оның дәстүрлі
тұжырымдамасында емес, "сандық өзгерістердің жинақталуы нәтижесінде
жаңа сапаның пайда болуы"заңы ретінде. Заң сапалық өзгерістер кездейсоқ
емес, бірақ табиғи және біртіндеп сандық өзгерістердің жинақталуына
байланысты болады деп мәлімдейді. Яғни, саны неғұрлым көп болса, сапасы
соғұрлым жоғары болады. Көптеген танымал компаниялар көптеген жылдар
бойы түрлендіргіштер шығарып келеді және олардың тираждары миллионға
жетеді. Осы фактіні ескере отырып, ABB, Mitsubishi, Siemens, Omron және т.
б. жиілік түрлендіргіштерінің сапасы мен аңызға айналған сенімділігінің
құпиясы айқын болады. Өйткені, танымал өндіруші-бұл әдемі атау ғана емес,
сонымен қатар бүкіл әлемде шығарылған және сатылған миллиондаған
көшірмелер.
Ықшамдылық. Радиатор-түрлендіргіштің жалпы өлшемдерінің
анықтайтын буыны. Аз жылу тарататын ықшам инвертор сәйкесінше
салқындатуға аз талаптар қояды, демек шкафтың немесе Басқару тақтасының
өлшемдері. Кейбір өндірушілер өздерінің инверторларының дизайнында
белгілі бір жетістіктерге жетті, бұл көп орынды үнемдеуге және оларды бірбіріне жақын орнатуға мүмкіндік береді, мысалы, FR-D740 Mitsubishi немесе
FR-CS80 сериялы арзан жиілік түрлендіргіштері.
Функционалдық жабдықтау. Көптеген өндірушілердің жиілік
түрлендіргіштерінің функционалдығын жылдам қарау кезінде ешқандай
айырмашылықтар жоқ сияқты. Дегенмен, нюанстарды зерттеуді ұсынамыз,
әсіресе арзан инверторларды сатып алу кезінде. Мұнда қарапайымдылықтың
қаншалықты алдамшы болатындығын көрсететін бірнеше мысалдар
келтірілген:
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 іске қосу/тоқтату басқару кірістері қарастырылған, бірақ олар қосымша
реле, қуат көзін орнатуды қажет ететін бекіту байланыстарын қажет етеді;
 PID реттегіші қарастырылған, бірақ оны басқару тізбектері арқылы өшіру
мүмкін емес, яғни қолмен режимнен автоматты режимге және керісінше
ауысу үшін құрылғыны қайта бағдарламалау қажет;
 RS485 интерфейсі қарастырылған, бірақ оның гальваникалық айырымы
жоқ, ал интерфейс бойынша екі жүз инвертор параметрлерінің тек 10-ы
ғана қол жетімді;
 тежеу уақытын қысқарту қажет, ал энергияны қалпына келтіру үшін
резисторды қосу қарастырылмаған; тұрақты токпен тежеу қарастырылған,
бірақ басқару тізбектері арқылы қол жетімді емес, тек алдын-ала
белгіленген жиіліктен және т. б. іске қосылады.
Бұл тізімді шексіз тізімдеуге болады.
Заманауи жиілік түрлендіргіші-Бұл жеткілікті функционалды құрылғы
және оны дұрыс пайдалану жобалау кезеңінде де, кейінірек жұмыс кезінде де
көптеген қажетсіз мәселелерден аулақ болады. Сізге ұсынылған
құрылғыларды мұқият оқып шығыңыз, техникалық мамандардың кеңестерін
қолдануды ұмытпаңыз. Инвертордың көптеген кіріктірілген функциялары,
соның ішінде қорғаныс функциялары, тұтастай алғанда, жетектің жоғары
тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Ыңғайлы пайдалану. Көптеген сарапшылар бұл факторға сирек назар
аударады, өйткені бәрі жақсы жұмыс істейді деп сенеді. Шынында да,
қозғалтқышпен байланысқан кезде кез-келген түрлендіргіш бірден жұмыс
істеуге дайын. Алайда, алдын-алу мен техникалық қызмет көрсетуді ешкім
жойған жоқ. Сонда сұрақ туындайды: түрлендіргіштердің үздіксіз жұмысын
қамтамасыз ету үшін нені және қашан ауыстыру керек? Осы мақсаттар үшін
қазіргі заманғы инверторлардың көпшілігі қартаюға және тозуға жататын
барлық компоненттерді (конденсаторлар, ішкі желдеткіштер және т.б.)
басқаратын өзін-өзі диагностикалау функциясын қолданады және ауыстыру
қажеттілігі туралы алдын-ала хабарлайды. Осылайша, диск тоқтап қалудан
аулақ болады және пайдалану шығындары айтарлықтай азаяды.
Жиілікті асинхронды жиілік түрлендіргіші 50 (60) Гц жиіліктегі үш
фазалы немесе бір фазалы айнымалы токты 1 Гц-тен 800 Гц-ке дейінгі үш
фазалы немесе бір фазалы токқа түрлендіруге қызмет етеді.
Өнеркәсіп электрлік индукциялық типтегі жиілік түрлендіргіштерін
шығарады, бұл дизайн бойынша түрлендіргіш генератор режимінде жұмыс
істейтін фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыш және электронды
түрлендіргіштер.
Электрондық типтегі жиілік түрлендіргіштері көбінесе асинхронды
электр қозғалтқышының немесе синхронды қозғалтқыштың жылдамдығын
берілген жиіліктегі электр кернеуінің түрлендіргішінің шығысына
байланысты біркелкі реттеу үшін қолданылады. Қарапайым жағдайларда
жиілік пен кернеуді реттеу берілген v/f сипаттамасына сәйкес жүреді,
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векторды басқару деп аталатын ең жетілдірілген түрлендіргіштерде жүзеге
асырылады.
Электрондық типтегі жиілік түрлендіргіші-Бұл өндірістік жиіліктің
айнымалы тогын тұрақты токқа түрлендіретін түзеткіштен (тұрақты ток
көпірі) және тұрақты токты қажетті жиілік пен амплитудаға түрлендіретін
инвертордан (түрлендіргіштен) (кейде ШИМ мен) тұратын құрылғы. Шығу
тиристорлары (GTO) немесе транзисторлар (IGBT) электр қозғалтқышын
қуаттандыру үшін қажетті токты қамтамасыз етеді.
Түрлендіргіш пен қозғалтқыш арасындағы шығыс кернеуінің пішінін
жақсарту үшін дроссель кейде орнатылады, ал электромагниттік кедергілерді
азайту үшін EMC сүзгісі қолданылады.
Құрылғы және жұмыс принципі 16-18.
Жиілік түрлендіргіші;
It жиілік түрлендіргіші ток көзі;
ИН - жиілік түрлендіргіші кернеу көзі;
АИМ – түрлендіргіш, жиілікті амплитудалы-импульсті модуляцией;
ШИМ – түрлендіргіш, жиілікті широтно-импульсті модуляцией
Электрондық жиілік түрлендіргіші электронды кілттер режимінде
жұмыс істейтін тиристор немесе транзисторды қамтитын тізбектерден
тұрады. Басқару бөлігінің негізінде қуатты электрондық кілттерді басқаруды,
сондай-ақ көптеген қосалқы мәселелерді (бақылау, диагностика, қорғау)
шешуді қамтамасыз ететін микропроцессор бар.
Электр жетегінің құрылымы мен жұмыс принципіне байланысты
жиілік түрлендіргіштерінің екі класы бөлінеді:
 тікелей байланыспен.
 Тұрақты токтың айқын аралық буынымен.
Түрлендіргіштердің қолданыстағы кластарының әрқайсысының өзіндік
артықшылықтары мен кемшіліктері бар, олар әрқайсысының ұтымды
қолданылу саласын анықтайды.
Тікелей байланысы бар түрлендіргіштерде электр модулі басқарылатын
түзеткіш болып табылады. Басқару жүйесі тиристорлар тобын кезекпен
ашады және қозғалтқыш орамаларын қуат желісіне қосады.
Осылайша, түрлендіргіштің шығыс кернеуі кіріс кернеуінің
синусоидаларының
"кесілген"
бөліктерінен
қалыптасады.
Мұндай
түрлендіргіштердегі шығыс кернеуінің жиілігі қуат желісінің жиілігіне тең
немесе одан жоғары болмауы керек. Ол 0-ден 50 Гц диапазонында,
нәтижесінде қозғалтқыштың айналу жиілігін басқарудың кіші диапазоны
(1:10-нан аспайды). Бұл шектеу мұндай түрлендіргіштерді технологиялық
параметрлерді реттеудің кең ауқымы бар заманауи жиілік реттелетін
жетектерде қолдануға мүмкіндік бермейді.
Ашылмаған тиристорларды пайдалану түрлендіргіштің құнын
арттыратын салыстырмалы түрде күрделі басқару жүйелерін қажет етеді.
Тікелей байланысы бар түрлендіргіштің шығысындағы" кесілген " синусоидбұл электр қозғалтқышында қосымша шығындар, электр машинасының
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қызып кетуі, моменттің төмендеуі, электр желісіндегі өте күшті кедергілер
тудыратын жоғары гармониканың көзі. Компенсаторлық құрылғыларды
қолдану құнын, массасын, өлшемдерін арттыруға, тұтастай алғанда жүйенің
тиімділігін төмендетуге әкеледі.
Қазіргі заманғы жиілік реттелетін модульдерде ең көп қолданылатынытұрақты токтың аралық байланысы бар түрлендіргіштер. Осы кластағы
түрлендіргіштер электр энергиясын екі есе түрлендіруді қолданады: тұрақты
амплитудасы мен жиілігі бар кіріс синусоидалы кернеу түзеткіште түзетіледі,
сүзгі арқылы сүзіледі, тегістеледі, содан кейін инвертор ауыспалы жиілік пен
амплитудасының ауыспалы кернеуіне қайта айналады. Екі есе энергияны
түрлендіру тиімділіктің төмендеуіне және тікелей байланысы бар
түрлендіргіштерге қатысты масса өлшемдерінің біршама нашарлауына
әкеледі.
Синусоидальды айнымалы кернеуді қалыптастыру үшін электр
қозғалтқышының орамаларында берілген пішіндегі электр кернеуін
құрайтын автономды инвертор қолданылады (әдетте, импульстік ендік
модуляция әдісі). Инверторларда электронды кілттер ретінде құлыпталатын
GTO тиристорлары және олардың GCT, IGCT, SGCT жетілдірілген
модификациялары және оқшауланған IGBT жапқышы бар биполярлы
транзисторлар қолданылады.
Тиристорлық жиілік түрлендіргіштерінің басты артықшылығы, тікелей
байланысы бар тізбектегідей, ұзақ жүктеме мен импульстік әсерлерге төтеп
бере отырып, үлкен токтармен және кернеулермен жұмыс істеу мүмкіндігі
болып табылады. Олар IGBT транзисторларындағы түрлендіргіштерге
қарағанда жоғары тиімділікке ие (88% дейін).
Жиілік түрлендіргіштері-бұл электр желісіндегі жоғары гармоникалық
токтарды тудыратын сызықты емес жүктеме, бұл электр энергиясының
нашарлауына әкеледі.
Жиілікті қайта түрлендіргіштер түрлері Виды частотных
преобразователей 18, 24.
Дизайн бойынша жиілік түрлендіргіштері:
 индукциялық түрі;
 электрондық.
Фазалық роторлы схема бойынша жасалған және генератор режиміне
қосылған асинхронды электр қозғалтқыштары бірінші түрдің өкілдері болып
табылады. Олар жұмыс кезінде тиімділігі төмен және тиімділігі төмен.
Сондықтан олар өндірісте кең қолданылмайды және өте сирек қолданылады.
Жиілікті электронды түрлендіру әдісі асинхронды және синхронды
машиналардың жылдамдығын біркелкі реттеуге мүмкіндік береді. Бұл ретте
басқарудың екі қағидатының бірі іске асырылуы мүмкін:
 айналу жылдамдығының жиілікке тәуелділігінің алдын ала берілген
сипаттамасы бойынша (V/f);
 векторлық басқару әдісі.
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Бірінші әдіс ең қарапайым және аз жетілдірілген, ал екіншісі жауапты
өнеркәсіптік жабдықтың айналу жылдамдығын дәл реттеу үшін
қолданылады.
Жиілікті түрлендіруді векторлық басқарудың ерекшеліктері.
Бұл әдістің айырмашылығы-өзара әрекеттесу, түрлендіргішті басқару
құрылғысының ротор өрісінің жиілігімен айналатын магнит ағынының
"кеңістіктік векторына" әсері.
Осы принцип бойынша түрлендіргіштердің жұмыс істеу алгоритмдері
екі жолмен жасалады:
 сенсорсыз басқару;
 потокорегулирования.
Бірінші әдіс алдын-ала дайындалған алгоритмдер үшін инвертордың
ендік импульсті модуляциясының (ЕИМ) кезектесуінің белгілі бір
тәуелділігін тағайындауға негізделген. Бұл жағдайда түрлендіргіштің
шығысындағы кернеудің амплитудасы мен жиілігі жылжымалы және
жүктеме тогымен реттеледі, бірақ ротордың айналу жылдамдығы бойынша
кері байланыстарды пайдаланбай.
Бұл әдіс жиілік түрлендіргішіне параллель қосылған бірнеше электр
қозғалтқыштарын басқару кезінде қолданылады. Ағынды реттеу
қозғалтқыштың ішіндегі жұмыс токтарын белсенді және реактивті
компоненттерге ыдыратумен және шығыс кернеуінің векторлары үшін
амплитудасын, жиілігін және бұрышын белгілеу үшін түрлендіргіштің
жұмысына түзетулер енгізуді қамтиды.
Бұл қозғалтқыштың дәлдігін арттыруға және оны реттеу шекарасын
арттыруға мүмкіндік береді. Ағынды реттеуді қолдану көтергіш кран
құрылғылары немесе орамалы өнеркәсіптік машиналар сияқты үлкен
динамикалық жүктемелермен төмен жылдамдықта жұмыс істейтін
жетектердің мүмкіндіктерін кеңейтеді.
Векторлық технологияны қолдану үш фазалы асинхронды
қозғалтқыштарға айналу моменттерін динамикалық реттеуді қолдануға
мүмкіндік береді.
Алмастыру схемасы 24.
Асинхронды қозғалтқыштың негізгі жеңілдетілген электр тізбегі келесі
түрде ұсынылуы мүмкін (6.10-сурет).
Белсенді R1 және индуктивті X1 кедергісі бар статор орамаларына U1
кернеуі қолданылады. Ол HV ауа саңылауының кедергісін жеңе отырып,
ротор орамасына айналады, оның кедергісін жеңетін ток тудырады.

173

6.10-сурет - Асинхронды қозғалтқыштың алмастыру схемасы
Ауыстыру схемасының векторлық диаграммасы 24.
Оның құрылысы асинхронды қозғалтқыш ішіндегі процестерді түсінуге
көмектеседі.

6.11-сурет - Асинхронды қозғалтқышты ауыстыру схемасының векторлық
диаграммасы

бар.
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Статор тогының энергиясы екіге бөлінеді:
iµ-ағындық үлес;
iw-момент түзуші компонент.
Бұл жағдайда ротордың сырғанауға байланысты R2/s белсенді кедергісі
Сенсорсыз басқару үшін өлшенеді:
кернеу u1;
ағымдағы i1.
Олардың мәндері бойынша есептеледі:
iµ-токтың ағынды құраушысы;
iw-момент түзетін шама.

Есептеу алгоритміне электрмагниттік өрістің қанықтыру шарттары мен
болаттағы магниттік энергияның жоғалуы ескерілетін ток реттегіштері бар
асинхронды қозғалтқыштың электронды эквивалентті тізбегі салынды.
Бұрыш пен амплитудада ерекшеленетін осы ток векторларының екеуі
де ротордың координаттар жүйесімен бірге айналады және статор бойынша
стационарлық бағдарлау жүйесіне қайта есептеледі.
Осы принцип бойынша жиілік түрлендіргішінің параметрлері
асинхронды қозғалтқыштың жүктемесіне бейімделеді.

Жиілік түрлендіргішінің жұмыс принципі24.
Бұл құрылғының негізі, ол инвертор деп те аталады, электр желісінің
сигнал пішінінің екі есе өзгеруі болып табылады.
6.12-сурет - Жиілікті реттеу принципі
Бастапқыда өнеркәсіптік кернеу синусоидалы гармониканы алып
тастайтын, бірақ сигналдың пульсациясын қалдыратын қуатты диодтары бар
қуат түзеткіш блогына беріледі. Оларды жою үшін тұрақты, тегіс пішінді
түзетілген кернеуді қамтамасыз ететін индуктивтілігі бар конденсатор
батареясы (LC сүзгісі) қарастырылған.
Содан кейін сигнал жиілік түрлендіргішінің кірісіне түседі, ол IGBT
немесе MOSFET сериялы алты қуат транзисторының үш фазалы тізбегі, кері
полярлық кернеулердің бұзылуынан қорғайтын диодтары бар. Осы мақсаттар
үшін бұрын қолданылған тиристорлар жеткілікті жылдамдыққа ие емес және
үлкен кедергілермен жұмыс істейді.
Электр тізбегіне қозғалтқыштың "тежеу" режимін қосу үшін энергияны
тарататын қуатты резисторы бар басқарылатын транзисторды орнатуға
болады. Бұл әдіс сүзгі конденсаторларын қайта зарядтаудан және істен
шығудан қорғау үшін қозғалтқыш шығаратын кернеуді алып тастауға
мүмкіндік береді.
Түрлендіргіштің жиілігін векторлық басқару әдісі САР жүйелерімен
сигналды автоматты түрде реттейтін тізбектер құруға мүмкіндік береді. Ол
үшін басқару жүйесі қолданылады:
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1) амплитудалық;
2) PWM (ендік импульсті модельдеу).
Амплитудалық реттеу әдісі кіріс кернеуінің өзгеруіне негізделген, ал
PWM-тұрақты кіріс кернеуі бар транзисторлардың коммутация алгоритмі.

6.13-сурет - Кері байланысы бар жиілікті реттеу принципі
PWM реттеу кезінде статордың орамасы түзеткіштің оң және теріс
түйреуіштеріне қатаң тәртіппен қосылған кезде сигналды модуляциялау
кезеңі жасалады.
Генератордың жылдамдығы өте жоғары болғандықтан, индуктивті
кедергісі бар электр қозғалтқышының орамасында олар қалыпты
синусоидаға тегістеледі.
PWM басқару әдістері энергия шығынын барынша азайтуға мүмкіндік
береді және жиілік пен амплитуданы бір уақытта басқаруға байланысты
жоғары конверсиялық тиімділікті қамтамасыз етеді. Олар GTO сериялы
қуатты құлыпталатын тиристорларды немесе оқшауланған жапқышы бар
IGBT транзисторларының биполярлы маркаларын басқару технологияларын
дамыту арқылы қол жетімді болды. Үш фазалы қозғалтқышты басқаруға
арналған оларды қосу принциптері суретте көрсетілген. 6.15.
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6.14-сурет - Ендік импульстік модуляция (PWM)

6.15-сурет - Транзисторлық кілттерді қосу принципі
Алты IGBT транзисторларының әрқайсысы қарама-қарсы параллель
тізбек арқылы кері ток диодына қосылады. Бұл жағдайда асинхронды
қозғалтқыштың белсенді тогы әр транзистордың қуат тізбегі арқылы өтеді, ал
оның реактивті компоненті диодтар арқылы өтеді.
Сыртқы электр кедергілерінің инвертор мен қозғалтқыштың жұмысына
әсерін жою үшін жиілікті түрлендіргіш схемасының дизайнына шуды
болдырмайтын сүзгі қосылуы мүмкін:
 радиокедергілер;
 жұмыс істеп тұрған жабдықпен келтірілетін электр разрядтары.
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Олардың пайда болуын контроллер сигнал береді, ал әсерді азайту
үшін қозғалтқыш пен инвертордың шығыс терминалдары арасындағы
экрандалған сымдар қолданылады.
Асинхронды қозғалтқыштардың дәлдігін жақсарту үшін жиілікті
түрлендіргіштерді басқару тізбегіне мыналар кіреді:
 интерфейстің кеңейтілген мүмкіндіктерімен байланыс енгізу;
 кіріктірілген контроллер;
 жад картасы;
 бағдарламалық қамтамасыз ету;
 негізгі шығыс параметрлерін көрсететін ақпараттық Led дисплей;
 тежегіш ажыратқыш және кіріктірілген ЭМС сүзгі;
 жоғары ресурсты желдеткіштермен үрлеуге негізделген тізбекті
салқындату жүйесі;
 тұрақты ток арқылы қозғалтқышты жылыту функциясы және басқа да
мүмкіндіктер.
Қосылудың пайдалану схемалары 24.
Жиілік түрлендіргіштері бір фазалы немесе үш фазалы желілермен
жұмыс істеу үшін жасалады. Алайда, егер кернеуі 220 вольт болатын тұрақты
токтың өндірістік көздері болса, онда олардан инверторларды да қосуға
болады.

6.16-сурет - Жиілік түрлендіргішті қосу нұсқалары
Үш фазалы модельдер 380 вольтты желі кернеуіне есептеледі және оны
электр қозғалтқышына береді. Бір фазалы инверторлар 220 вольтпен
қоректенеді және шығу кезінде үш уақыт аралық фаза шығарылады.
Жиілік түрлендіргішін қозғалтқышқа қосу схемасы схемаларға сәйкес
орындалуы мүмкін:
 жұлдыздар (6.17-сурет);
 үшбұрыш (6.18-сурет).
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Қозғалтқыштың орамалары 380 вольтты үш фазалы желіден қуат
алатын түрлендіргіш үшін "жұлдызға" жиналады.
"Үшбұрыш" схемасы бойынша қозғалтқыш орамалары оны беретін
түрлендіргіш 220 вольтты бір фазалы желіге қосылған кезде жиналады.
Электр қозғалтқышын жиілік түрлендіргішіне қосу әдісін таңдағанда,
барлық режимдерде жұмыс істейтін қозғалтқыш жасай алатын қуаттың, оның
ішінде баяу, жүктелген стартердің инвертор мүмкіндіктерімен қатынасына
назар аудару керек.

6.17-сурет - Жиілік түрлендіргішті қосу схемасы
"жұлдыз" схемасы бойынша қозғалтқышқа»

6.18-сурет - Жиілік түрлендіргішті қосу схемасы
"Үшбұрыш" схемасы бойынша қозғалтқышқа»
Болмайды үнемі артық жүктемеу жиілік түрлендіргіш, ал кішігірім
қорын оның шығу қуатын қамтамасыз етеді, оған ұзақ және апатсыз жұмыс.
Жиілік түрлендіргіші стандартты жиілігі 50 Гц болатын үш немесе бір
фазалы желілік токты қажетті жиіліктегі электр тогына айналдырады, ол 1ден 800 Гц-ке дейін өзгереді, ток фазаларының саны өзгермейді.
Түрлендіргішті таңдауға əсер ететін параметрлер 24.
Жиілік түрлендіргішін таңдауға бағаның минималды мөлшерінен
басқа, ол орнатылған электр жетегінің бірқатар техникалық параметрлері
әсер етеді.
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Бұл параметрлер Бастапқы болып табылады және мыналарды қамтиды:
1. Қозғалтқыш білігіндегі механикалық қуат (тұтынылатын қуатпен
шатастырмау керек) – реципиент білігіне жүктеменің динамикалық өзгеру
мүмкіндігіне байланысты түрлендіргішті таңдау кезінде қателік береді.
2. Тұтынылатын токтың максималды мәні-түрлендіргішті таңдау
кезінде ең дәл нәтиже береді, төлқұжат мәні емес, толық өлшемді қажет
етеді.
3. Қуат желісінің кернеуі-220 В, 380 В немесе жоғары вольтты желіде
жұмыс істеу үшін жетектің қолданылуын анықтайды.
4. Жиілікті басқару диапазоны-егер бұрыштық жылдамдық 10% - дан
асатын болса, түрлендіргіштің функционалды параметрлерінің жиынтығын
анықтайды, қызып кетпес үшін қозғалтқыш орамасының температурасын
бақылау үшін нөлдік мәнге жақын жиіліктерде жұмыс істеу және кері
байланысты жүзеге асыру үшін қосымша шаралар қабылдау қажет.
5. Реципиентті тоқтату әдісі-әр түрлі әдістермен тиісті функцияның
орындалуын анықтайды:
желіні қалпына келтіру-электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді;
тежегіш кедергісін пайдалану-төмен шығындар;
қозғалтқышты тежеу-шығындарды қажет етпейді, бірақ тек шағын
қуаттылықтарда мүмкін.
1. Басқару ерекшеліктері – басқару схемасына байланысты қосымша
конфигурацияны
анықтайды-орнында
немесе
қашықтан,
қолмен,
автоматтандырылған немесе автоматты режимде. Басқарудың жайлылық
деңгейінің жоғарылауымен баға өседі.
2. Қорғау функциялары-стандартты қажетті жиынтықпен жүзеге
асырылады.
3. Орнату және техникалық қызмет көрсету шарттары мен
ерекшеліктері – қоршаған жұмыс кеңістігінің агрессивтілігінің артуымен
және орнату мен техникалық қызмет көрсету қиындықтарымен құрылғының
бірегейлігі және соның салдарынан оның бағасы өсуде.
Жиілік түрлендіргішін таңдау əдістері.
Жиілікті түрлендіретін құрылғыны таңдаудың төрт негізгі әдісі бар:
1.
Ең дәл-электр қозғалтқышымен тұтынылатын максималды
токтың мөлшерін таңдау, оған сәйкес токтың шығыс мәні білікке моменттің
өзгеруінің тұрақты немесе квадраттық сипатында осы мәнге тең немесе одан
асатын жиілік таңдалады. Ағымдағы жүктеменің максималды мәнін анықтау
үшін жұмыс параметрлері (температура, қысым, ортаның тығыздығы және
т.б.) кезінде агрегатты немесе механизмді 100% өнімділігіне жүктеу қажет.
2.
Қозғалтқыш тұтынатын және сәйкесінше шығыс параметрі
ретінде түрлендіргіш беретін толық қуат. Толық қуат кернеуге, ток күшіне
және реципиент сатыларының санына байланысты белгілі арақатынастар
бойынша есептеу әдісімен анықталады. Қозғалтқыш пен түрлендіргіш үшін
толық қуат параметрлерін салыстыру бірдей кернеу мәнімен жүзеге
асырылады.
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3.
Қозғалтқыш білігіндегі механикалық қуатқа сәйкес, әдіс
механикалық қуаттың функциясы, к.п. д. қозғалтқыш және қуат
коэффициенті (мұнда к. п. д. және қуат коэффициенті ұсыныстарға сәйкес
қабылданады) байланысты қате береді.
4.
Асинхронды электр қозғалтқыштарының сериясына сәйкес
келетін номиналды қуаты бойынша пайдаланудың нақты жағдайлары
ескерілмейтіндігіне байланысты іріктеудің ең аз дәлдігімен сипатталады.
Осылайша, таңдаудың дәлдігі бастапқы деректердің шынайылығына, ал
бағасы функциялар жиынтығы мен шығыс параметрлеріне байланысты
болады.
6.2. Лифттер мен эскалаторларды сынау
Лифтілерді тексеру3, 25-26. Лифт жабдықтарын қарау (тексеру)
тораптар мен бөлшектердің ақаулықтары мен жұмыс істемеуін және
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес олардың
пайдалануға дайындығын анықтау мақсатында лифт пен диспетчерлік
бақылау құралдарының жарамдылығын көзбен шолып айқындауды қамтиды.
Шахта мен кабина есіктерінің қауіпсіздігінің электрлік түйіспелерінің жайкүйін автоматты бақылаумен жабдықталған диспетчерлендірілген лифтілерді
тексеруді мердігер ай сайын орындайды және лифтілерге ай сайынғы
техникалық қызмет көрсетумен қатар жүреді.
Лифт жабдығына техникалық қызмет көрсету (ТҚ).
Лифт жабдығына ТҚК лифтінің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету
немесе қалпына келтіру үшін орындалатын регламенттік жұмыстарды
уақтылы жүргізуді, сондай-ақ алдын ала әзірленген кестеге сәйкес лифт
жабдығын майлауды, тазалауды, реттеуді, реттеуді тұрақты жүргізуден
тұратын оның пайдалану көрсеткіштерін ұстап тұруды қамтиды. Лифтілерге
ТҚК бойынша жұмыстардың түрлерін, құрамын және мерзімділігін
дайындаушы зауыт пайдалану жөніндегі нұсқаулықта белгілейді.
Лифтілерге ТҚК бойынша жұмыстар тізбесіне күрделі сипаттағы
жұмыстарға жатпайтын тозған немесе істен шыққан лифт элементтерін
ауыстыру немесе жөндеу кіреді.
Лифт жабдығына апаттық-техникалық қызмет көрсету.
Апаттық-техникалық қызмет көрсету-бұл жолаушыларды тоқтап
қалған лифтілерден босату, тоқтап қалған лифтілерді жұмысқа қосу
жөніндегі жұмыстарды жүргізуді, сондай-ақ екі жақты сөйлесу
байланысының және (немесе) лифт жұмысын диспетчерлік (операторлық)
бақылаудың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты, оның ішінде демалыс
және мереке күндері ақауларды жоюды қамтитын іс-шаралар кешені.
Лифт кабиналарынан жолаушыларды босатуды мердігер апаттық
қызметке өтінім түскен сәттен бастап 30 минут ішінде жүзеге асырады.
Тоқтатылған лифтілерді жедел іске қосуды, егер тоқтату себептерін
жою басқа құрылымдық бөлімшелердің немесе кәсіпорындардың
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қызметкерлерін тарта отырып, жабдықты жөндеуге немесе ауыстыруға
байланысты болмаса, мердігер тоқтатқан сәттен бастап 24 сағат ішінде
жүзеге асырады.
Лифтіні сынау кезінде шығырдың, кабинаның, шахта есіктерінің,
қарсы салмақтың, арқандардың, қауіпсіздік аспаптарының, электр
жабдықтарының,
жарықтандыру
және
сигнализация
ережелерінің
талаптарына сәйкестігіне назар аудару қажет. Бұл сәйкестік дайындалған
лифт түрін (жолаушы, жолсерігі бар жүк, жолсерігі жоқ жүк, аурухана, сығу;
тротуар), жүкшығыр түрін (барабанды, арқанды жүргізу тегершігімен),
кабинаның қозғалу жылдамдығын (1 м/сек дейін немесе одан жоғары) және
басқару жүйесін ескере отырып тексерілуі тиіс. Толық және мерзімді
куәландыру процесінде пайдаланудағы барлық лифтілер статикалық және
динамикалық сынақтардан өтеді. Көрсетілген сынақтар бағдарламаның,
толық және мерзімді куәландырудың құрамдас бөлігі болып табылады.
Жүк көтергіштерін статикалық сынау лифт механизмдерінің, оның
кабинасының, аспаның, кабина арқандарының беріктігін және олардың
бекітілуін, сондай-ақ Тежегіштің әрекетін тексеру мақсатында жүргізіледі.
Арқанды жүргізу тегершігі бар шығырмен жабдықталған лифтіде
тегершіктің ойықтарында арқандардың сырғуының болмауы тексерілуі тиіс.
Гидравликалық лифтіде бұдан басқа, гидрожүйенің герметикалығы
және сақтандырғыш клапанның іске қосылуы тексерілуге тиіс.
Статикалық сынақтар жүргізу кезінде кабина төменгі отырғызу (тиеу)
алаңының деңгейінде орнатылады және еден ауданы бойынша біркелкі
бөлінген жүкпен тиеледі. Бұл позицияда кабина төмен Қозғалмай 10 минут
тұруы керек.
Жүктелетін жүктің мөлшері лифттің мақсаты мен құрылымдық
ерекшеліктеріне байланысты:
 адамдарды тасымалдауға жол берілмейтін жүк шағын, сондай-ақ
барабанды шығырмен немесе жұлдызшасы бар шығырмен жабдықталған
лифтілер үшін жүктің шамасы номиналды жүк көтергіштіктен 50% - ға
асуы тиіс %;
 адамдарды тасымалдау үшін рұқсат етілетін арқанды жүргізу тегершігі
бар шығырмен жабдықталған лифтілер (шағын жүк көтергіштерден басқа)
үшін - 100%%;
 кабина еденінің пайдалы алаңы 3.2-тармақта көрсетілген ПОПБЭГМ-ден
асатын, өздігінен пайдаланылатын лифтілер (гидравликалық алаңнан
басқа) үшін кабинада арақабырғалар болмаған кезде жүктің шамасы
кабина еденінің нақты пайдалы ауданы бойынша айқындалған жүк
көтергіштігінен бір жарым есе, бірақ лифтінің жүк көтергіштігінен екі
еседен кем болмауы тиіс.
Электр қозғалтқыш сәті есебінен кабинаны қону алаңы деңгейінде
ұстап тұруға арналған құрылғымен жабдықталған тұрақты ток электр жетегі
бар лифтілерде төменгі және жоғарғы қону алаңдары деңгейлерінде ашық
механикалық тежеу кезінде электрлік тежеу сенімділігі тексеріледі. Мұндай
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тексеру уақыт бойынша ұзақтығы әр түрлі және жүктеме шамасы әр түрлі
болған кезде жүргізіледі: алаңдардың әрқайсысында ұзақтығы үш минут
болған кезде кабинаға лифтінің жүк көтергіштігіне тең жүк тиеледі; ұзақтығы
30 секунд болған кезде сынақ тек төменгі қону алаңында, лифтінің жүк
көтергіштігінен 1,5 есе асатын жүкпен жүргізіледі.
Бақылау жүктері мен гидравликалық лифтіні гидроцилиндр мен
құбырлардың беріктігі мен герметикалығына, конструкцияның беріктігі мен
сақтандыру клапанының дұрыс күйге келтірілуіне сынау кабинаның төменгі
отырғызу (тиеу) алаңы деңгейінде 60 минут ішінде лифтінің жүк
көтергіштігінен 50% асатын еден алаңы бойынша біркелкі бөлінген жүкпен
орналасқан кезде жүргізіледі. Бұл ретте кабинаны рұқсат етілген түсіру 30
мм-ден аспауы тиіс.
Өздігінен қолданылатын гидравликалық лифтіде, кабина еденінің
пайдалы ауданы оның жүк көтергіштігі үшін ПОПБЭГМ 3.2-тармағында
көрсетілген алаңнан артық болса, 3.6 ПОПБЭГМ тармағы бойынша кабинада
аралық болмаған жағдайда, бұл сынақ салмағы жүк көтергіштігінен 50%
асатын, бірақ кабина еденінің пайдалы алаңының нақты шамасы бойынша
есептелген кабинаны жүкпен тиеу кезінде жүргізіледі. Ал сақтандырғыш
клапанды сынау кабинаның еденінің ауданына қарамастан, салмағы
паспортта көрсетілген лифтінің жүк көтергіштігінен 50% - ға артық жүкпен
кабинаны тиеу кезінде жүргізіледі.
Динамикалық
сынақтардың
мақсаты-жетек
механизмдерінің,
буферлердің, ұстағыштардың, жылдамдықты шектегіштердің жұмысын, лифт
кезінде кабинаның тоқтау дәлдігін тексеру.
Динамикалық сынақтар, тоқтаудың дәлдігін тексеруді қоспағанда,
лифтінің жүк көтергіштігінен 10% асатын кабинаны тиеу кезінде жүргізіледі.
Кабинаның тоқтау дәлдігін тексеру бос және толық тиелген кабинасы
бар бағыттардың әрқайсысында қозғалу кезінде жүргізіледі.
Шеткі отырғызу (тиеу) алаңдарында аялдаманың дәлдігін тексеру лифт
осы алаңдар бағытында қозғалған кезде жүргізіледі. Тоқтаудың дәлдігін
тексерудің барлық жағдайларында шығырды ажырату автоматты режимде
жүргізіледі.
Гидравликалық буферді және бірқалыпты тежеу ұстағыштарын сынау
кезінде жүкшығыр тежегішінің әсері болмауы тиіс.
Гидравликалық лифтте ұстағыштарды сынау кезінде құрылғының
ПОПБЭГМ 7.3.3 т. бойынша әсері болмауы, ал жылдамдық реттегіші ең
жоғары түсіру жылдамдығына сәйкес келетін жағдайға орнатылуы тиіс.
Буферлерді сынау плунжердің толық жүрісі азайтылған гидравликалық
буферлерден басқа кабинаның (қарсы салмақтың) жұмыс жылдамдығы
кезінде жүргізіледі. Бұл буферлер үшін жылдамдық лифт паспортында
көрсетілген. Ол буферге қонудың есептелген жылдамдығынан 15% аз болуы
керек.
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Буферлерді сынау кезінде төменгі және жоғарғы қону алаңдарын
баяулату және дәл тоқтату құрылғыларының іс-әрекеті алынып тасталуы
тиіс.
Плунжердің толық жүрісі азайтылған гидравликалық буферлермен
жабдықталған лифтіде сынау процесінде кабинаның жоғарғы және төменгі
отырғызу (тиеу) алаңдарына жақындаған кезде жылдамдықты шектегіштің
апаттық құрылғысының әрекетіне жол беріледі.
Кабинаны немесе қарсы салмақты буферге отырғызу алдында электр
қозғалтқышын ажырату шеткі ажыратқышпен жүргізілуі тиіс.
Егер кабинаны (қарсы салмақты) буферге отырғызу процесінде
серіппенің сынуынан немесе оның толық қысылуынан соққы болса; немесе
жүкті отырғызу процесінде немесе плунжерді бастапқы қалпына қайтару
кезінде плунжердің кептелуі орын алса, буферді сынау нәтижелері
қанағаттанарлықсыз болып саналады.
Ұстағыштарды сынау процесінде олар салмағы лифтінің жүк
көтергіштігінен 10% асатын жүгі бар төмен қозғалатын кабинаны (қарсы
салмақты) тоқтатып, бағыттағыштарда ұстауы тиіс.
Жылдамдықты шектегіштен іске қосылатын ұстағыштар кабина
номиналды жылдамдықпен қозғалған кезде арқандардың (шынжырлардың)
үзілуін имитациясыз сыналады.
Кабина қозғалысының жылдамдығы 1 м/с асатын лифтілерде
дайындаушы кәсіпорынның шешімі бойынша төмен жылдамдықта, бірақ 1
м/с кем емес сынақ жүргізуге рұқсат етіледі.
Барлық тарту арқандары (тізбектері) үзілген немесе әлсіз болған кезде
іске қосылатын құрылғымен іске қосылатын ұстағыштар осы құрылғының
әрекетінен сыналуы тиіс. Бұл ретте кабина шахтаның төменгі бөлігінде
орналасады және ол құлаудың басынан ұстағыштарға отырғызуға дейін
өтетін жол 100 мм-ден аспауы тиіс. Ұстағыштардың ақаулығы жағдайында
уақытша шектегіштерді қолдану есебінен кабинаның 200 мм астам шамаға
құлауын болдырмайтын шаралар көзделеді.
Жылдамдықты шектегіштен және барлық тарту арқандары (тізбектері)
үзілген немесе әлсіреген кезде іске қосылатын құрылғыдан іске қосылатын
ұстағыштар келтірілген құрылғылардың әрқайсысынан сыналуы тиіс.
Бірқалыпты тежеу ұстағыштарын сынау ПОПБЭГМ-нің 5.7.5 және
5.7.9-тармақтарына, сондай-ақ лифт паспортындағы нұсқауларға сәйкес
жүргізіледі. Бақылау жүктеріне қойылатын талаптар және сынақ нәтижелері
тежеудің өлшенген жолының шамасы бойынша, яғни кабинамен (қарсы
салмақпен) ұстағыштардың жұмыс беттерімен бағыттағышты қысу сәтінен
кабинаның (қарсы салмақтың) тоқтауына дейінгі қашықтық бойынша
бағаланады.
Жылдамдықты шектегішті сынау кезінде іске қосылу жылдамдығының
ПОПБЭГМ 5.8.1 т.талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ жұмыс тегершігінде
жылдамдықты шектегіштің арқаны болған кезде ұстағыштарды іске қосу
қабілеті тексеріледі.
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Кабина еденінің пайдалы ауданы оның жүк көтергіштігі үшін
ПОПБЭГМ-нің 3.2-тармағында көрсетілген алаңнан асатын дербес
пайдаланылатын лифтіні динамикалық сынау процесінде және кабинада
попбэгм-нің 3.6-тармағында арақабырғасы болмаған кезде кабинаның
шамадан тыс жүктелуін шектейтін құрылғының жұмысы тексеріледі.
Жаттықтыру. Жөндеуден кейін қалыпты жұмыс режимінде
номиналды жүктемесі бар лифт шығарылады. Кабинаның жоғары және төмен
қозғалысы кезінде барлық қабаттарда, сондай-ақ шеткі аялдамалар
арасындағы транзиттік қозғалыс кезінде аялдамалар жүргізіледі. Жұмыстың
үздіксіздігі 2-3 минут үзіліспен 8-10 минут болуы керек.
13-15 ауыспалы циклды орындау кезінде лифттің жұмысын, электр
жабдықтарының жұмысын, жүкшығыр жұмысынан діріл мен шудың
болмауын және т. б. тексеріңіз.
Жоғары жылдамдықты лифтілердің электр жабдықтарын сынау
Сынақтарға мыналар жатады: жылдамдықты шектегіш; ұстағыштар;
буферлер; тежеу жүйесі; электр жетегі; арқанды жүргізу тегершігі;
қорғаныстық нөлдеу (жерге тұйықтау), электр желілері мен электр жабдығын
оқшаулау, жерге тұйықталған бейтарабы бар желілерде қорғау.
Жылдамдықты шектегішті сынау. Жылдамдықты шектегішті сынау
кезінде осы Қағидалармен регламенттелген шектерде айналу жылдамдығын
арттыру кезінде оның іске қосылуын тексеру және ұстағыштарды іс-қимылға
келтіру жүргізіледі.
Жылдамдықты шектегішті сынау кезінде арқанның жұмыс
тегершігімен ілінуі және ұстағыштарды іске қосу тетігінің жұмысы
тексерілуі, сондай-ақ жылдамдықты шектегіштің іске қосылу жылдамдығы
тексерілуі тиіс.
Жылдамдықты шектегіш арқанының жұмыс тегершігімен ілінісуін
тексеру және ұстағыштарды іске қосу тетігінің жұмысы, әдетте,
ұстағыштарды сынаумен бір мезгілде орындалады және жылдамдықты
шектегіштің жұмыс механизмін мәжбүрлі іске қосудан тұрады.
Машиналық орынжайсыз лифт үшін кабинаны ұстағыштардан алу,
кабинаны жоғарғы аялдама деңгейіне дейін көтеру, электр механигі
кабинаның төбесіне кіру, жылдамдықты шектегіштің түйіспесін қосу,
кабинаның төбесінен ревизия режиміне ауысу, ұстағыштардың түйіспесі
бастапқы жағдайға оралғанын тексеру - кабинаның ревизия пультінен
қозғалуы тиіс, қажет болған жағдайда ұстағыштардың жұмыс органдарын
бастапқы қалыпқа келтіру үшін жылдамдықты шектегіштің арқанын жоғарытөмен тарту; осыдан кейін ойыққа түсу, тоқта батырмасын басу,
жылдамдықты шектегіштің керме құрылғысының алынған жүгін орнына
шұңқырдан тоқтату түймесін өшіріп, шахта есігінің жабылғанын тексеріңіз.
Лифт жылдамдығын шектегішті (сынақ тегершігінсіз) машиналық
орынжайсыз тексеру:
- кабинаның төбесіндегі басқару пультінен кабинада барынша мүмкін
жоғарғы жағдайға дейін көтерілу. Кіріспе құрылғыны өшіріңіз;
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- керу құрылғысының жүгін дайындалған тірекке көтеру және орнату,
шұңқырдан шығу, шахталық есіктің жабылғанын тексеру;
- жылдамдықты шектегішті сынауға арналған арнайы жиынтықтан
қысқыш пен қосалқы пластинаны алу, жылдамдықты шектегіштің тросын
керу құрылғысы жағынан жылдамдықты шектегіштің жұмыс тегершігіне
тимейтін жағдайға дейін тарту. Жылдамдық шектегішінің кабина
элементтеріне немесе бағыттаушы кронштейнге орналастырып, кабина мен
қосалқы пластинаның көмегімен тросты қысыңыз және бекітіңіз;
- жұмыс тегершігінің еркін айналуына кедергі келтірмейтіндей етіп,
жылдамдықты шектегіштің әлсіреген арқанын бүйіріне алып, оны сыммен
байлау;
- қажет болған жағдайда жылдамдықты шектегіштің жұмыс
тегершігінің ойығын тазалау; айналу жылдамдығын өлшеу құрылғысын
алып, оның үдету датчигін жылдамдықты шектегіштің корпусының тік
бөлігіне бекіту тетігінің тербелгіш осін бекіту орнынан алыс емес (бергішке
орнатылған магнит көмегімен));
- жылдамдықты өлшеу құрылғысының сымсыз бұрғылауына жетек
дискісін жылдамдық шектегіш кабелінің диаметріне сәйкес орнатыңыз;
- жылдамдықты өлшеу құрылғысын қосыңыз және түймесін басыңыз
ЅТАРТ оны өлшеу режиміне ауыстыру үшін. Бұл жағдайда қызыл жарық
диоды жануы керек, ал индикаторда жоғары сезімталдық режимінің белгісі
(НІ әріптері) 2 секундқа жанады. Осылайша, жылдамдықты шектейтін
құлыптау механизмінің іске қосылуынан туындаған дірілді бекітетін үдеу
сенсоры жоғары сезімталдық режиміне орнатылады;
- кабинаның төмен қарай жылжуына ұқсас жылдамдықты шектегіштің
жұмыс тегершігін айналдыру үшін аккумуляторлық бұрғылауға ауыстырыпқосқышты қажетті қалыпқа (сағат немесе сағат тіліне қарсы) орнату;
- жылдамдықты өлшеу құрылғысының дискісін жылдамдықты
шектегіштің жұмыс тегершігінің ойығына мықтап басыңыз және сонымен
бірге сымсыз бұрғылау қосқышын толығымен басыңыз. Бұл жағдайда
жылдамдықты шектегіштің шкафы құлыптау механизмі іске қосылғанға
дейін жеделдетіледі;
- құлыптау механизмі іске қосылғаннан кейін жылдамдықты өлшеу
құрылғысындағы қызыл жарық диоды сөніп қалады, ал индикаторда
жылдамдықты шектегіштің жылдамдығы пайда болады. Егер индикаторда
жылдамдықтың жыпылықтайтын мәні пайда болса, өлшеуді қайталау керек;
- осылайша, жылдамдық шектегішінің жұмыс жылдамдығын 3 өлшеу
керек және соңғы мән үшін орташа мәнді алу керек;
- өлшеу аяқталғаннан кейін құлыптау механизмін ілмектен босатыңыз,
жылдамдықты шектегіштің кабелін босатыңыз, кабельден қысқышты
алыңыз, кабельдің жұмыс доңғалағының ойығына сенімді екеніне көз
жеткізіңіз, механикалық ажыратқыштар мен жылдамдықты шектегіштің
контактілерін жұмыс жағдайына келтіріңіз;
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- сынақтарды аяқтау: ойыққа түсу, керу құрылғысын тұғырдан түсіру,
керу құрылғысының жанасуын тексеру, ойықтан шығу, шахталық есіктің
жабылғанын тексеру.
Ұстағыштарды сынау. Ұстағыштарды сынау кезінде олардың іске
қосылуы, тоқтауы және бағыттаушы жылжымалы кабинада ұсталуы (қарсы
салмақ, кабинаның теңдестіру құрылғысы) тексеріледі.
Жылдамдықты шектегіштен және тарту элементтерінің үзілуінен
немесе әлсізденуінен іске қосылатын құрылғыдан іске қосылатын
ұстағыштар осы құрылғылардың әрқайсысынан сыналады.
Толық техникалық куәландыру кезінде және оларды ауыстырғаннан
кейін кабина ұстағыштарын сынау салмағы бар жүк кабинада болған кезде
жүргізіледі:
- бірқалыпты тежеу ұстағыштары үшін лифттің номиналды жүк
көтергіштігінен 25% -дан асады;
- лездік әрекетті ұстағыштар немесе амортизациясы бар лездік әрекетті
ұстағыштар үшін номиналды жүк көтергіштікке тең.
Мерзімді техникалық куәландыру кезінде ұстағыштарды сынау
тиелмеген кабинада жүргізіледі.
Кабинаның қарсы салмақ ұстағыштарын және теңгеру құрылғысын
сынау тиелмеген кабинада жүргізіледі. Ұстағыштар лифтінің жұмыс
жылдамдығы кезінде сыналады. Мерзімді техникалық куәландыру кезінде,
номиналды жылдамдығы 1,0 м/с асатын лифтілерде төмен жылдамдық
кезінде, бірақ кемінде 1,0 м/с сынақ жүргізуге рұқсат етіледі.
Буферлерді сынау. Кабинаның энергия жинақтағыш буферлерін толық
техникалық куәландыру кезінде және оларды ауыстырғаннан кейін сынау
кабинада салмағы лифтінің номиналды жүк көтергіштігіне тең жүк болған
кезде жүргізіледі. Кабина жұмыс жылдамдығында буферге түсіріледі.
Мерзімді техникалық куәландыру кезінде энергия жинақтайтын
буферлерді, кабинаның амортизацияланған кері жүрісімен буферлерді және
қарсы салмақты сынау талап етілмейді. Олардың жай-күйін және
регламенттелген өлшемдердің монтаждық сызбаға сәйкестігін көзбен шолу
және өлшеу бақылауы жүргізіледі.
Толық техникалық куәландыру кезінде және оларды ауыстырғаннан
кейін амортизацияланған кері жүріспен кабинаның энергия жинақтайтын
буферлерін және энергия жинақтайтын буферлерді сынау массасы жұмыс
жылдамдығында немесе қысқартылған жүріспен буферлерді қолданған
жағдайда буферлердің жүрісі есептелген жылдамдықта номиналды жүк
көтергіштікке тең жүк кабинасында болған кезде жүргізіледі.
Мерзімді техникалық куәландыру кезінде энергия шашырататын
буферлерді сынау тиелмеген кабинада 0,71 м/с аспайтын жылдамдықта
жүргізіледі.
Тежегіш жүйесін сынау. Толық техникалық куәландыру кезінде және
оны ауыстырғаннан кейін Тежегіш жүйесін сынау салмағы лифтінің
номиналды жүк көтергіштігінен 25% асатын жүгі бар кабинаның жұмыс
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жылдамдығында
кабинаның
төмен
қозғалысы
кезінде
электр
қозғалтқышының және Тежегіштің қоректенуін ажырату арқылы жүргізіледі.
Тежегіш жетекті тоқтатуы керек. Бұл ретте кабинаның баяулауын жеделдету
9,81 м/с2 аспауы тиіс.
Мерзімді техникалық куәландыру кезінде Тежегіш жүйесін сынау жүк
тиелмеген кабинаның жоғары қозғалысы кезінде электр қозғалтқышының
және Тежегіштің қоректенуін ажырату арқылы жүргізіледі. Тежегіш жетекті
тоқтатуы керек. Ұстағыштарды, буферлерді және тежегіш жүйесін сынақтан
өткізгеннен кейін кабинаның аспа бөлшектері, кабинаның тепе-теңдік
құрылғысы мен қарсы салмақ, ұстағыштар мен буфердің зақымдануының
жоқтығына көзбен шолып бақылануы тиіс.
Электр қозғалтқышын басқарылатын түрлендіргіштен қоректендірген
кезде Лифттің электр жетегі, егер ол лифт конструкциясында көзделген
болса, электрлік тежеу (ұстап қалу) сенімділігіне сыналады.
Электрлік тежеуді (ұстап қалуды) сынау 3 минут бойы ашық тежегіші
бар жоғарғы қону алаңы деңгейінде жүктелмеген кабинаның болуы кезінде
жүргізіледі. Кабинаны тоқтатудың (нивелирлеу) дәлдік деңгейі шегінде
автоматты түрде жылжытуға, кейіннен оны ұстап тұруға жол беріледі.
Арқан тартушы тегершік пен үйкеліс барабанын сынау. Толық
техникалық куәландыру кезінде арқандардың арқанды жүргізу тегершігімен
немесе үйкелу барабанымен ілінісуін сынау шахтаның төменгі бөлігінде
орналасқан, салмағы лифтінің номиналды жүк көтергіштігінен 25% асатын
жүгі бар кабинаны түсіру кезінде жүргізіледі. Бұл ретте төменгі қабатта
кабинаның буферлермен жанасуына дейін толық тоқтауы тиіс.
Мерзімді техникалық куәландыру кезінде іліністі сынау шахтаның
жоғарғы бөлігінде орналасқан тиелмеген кабинаны көтеру кезінде
жүргізіледі. Бұл жағдайда кабинаның жоғарғы қабаттың дәл тоқтау
аймағында толық тоқтауы керек.
Кері салмақ сығылған буферде болған кезде тиелмеген кабинаны
көтеру мүмкін еместігін сынау ашық тежегіш кезінде кабинаны штурвалдан
немесе электр қозғалтқыштан төмен жылдамдықта қолмен жоғары жылжыту
арқылы жүргізіледі. Бұл ретте кабинаны көтеру (тарту) болмауы тиіс.
Қорғаныш нөлденуін (жерге тұйықтау), электр желілері мен электр
жабдығының оқшаулауын, Жерге тұйықталған бейтарабы бар желілердегі
қорғанысты сынау монтаждаудан, жаңғыртудан кейін, белгіленген қызмет
мерзімі өткен лифтіні тексеру жүргізу кезінде, сондай - ақ пайдалану кезіндебелгіленген мерзімде кезең-кезеңімен жүргізіледі.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Негізгі жетектің жиілік түрлендіргішінің параметрлерін өзгерту
арқылы лифттің үдеуі мен тежелу параметрлерін өзгерту.
Жұмыстың мақсаты: негізгі жетектің жиілік түрлендіргішінің
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параметрлерін өзгерту.
Бақылау сұрақтары:
1.Үдеу мен тежелудің жайлылығы дегеніміз не?
Жұмыс барысы.
1.Жиілік түрлендіргішінің параметрлерін өзгерту арқылы лифт
кабинасын жылдамдату және баяулату ыңғайлылығына қол жеткізіңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Номиналды жылдамдығы 1,0 м/с лифт жылдамдығын шектегіштің іске
қосылуын сынау.
Жұмыстың мақсаты. 1,0 м/с номиналды жылдамдықпен лифт
жылдамдығын шектегіштің жұмысын зерттеу.
Бақылау сұрақтары.
1. Лифттің номиналды жылдамдығынан асып кету кезінде кабинаның
ұстағыштарын іске қосатын жылдамдық шектегіші іске қосылуы тиіс?
2. Ұстағыштар мен жылдамдықты шектегіштің соңғы қосқышы қауіпсіздік
тізбегін ашады ма?
3. Жұмыстың реттілігін түсіндіріңіз.
Жұмыс барысы.
1. Кабинаны лифтінің номиналды жүк көтергіштігінен 10% асатын жүкпен
жүктеу.
2. Кіріспе Ажыратқышты қосыңыз және машина бөлмесіндегі басқару
аппараттарының көмегімен кабинаны жылжытыңыз және оны шахтаның
ортасына орнатыңыз.
3. Кіріспе айырғышты ажыратып, арнайы ілгектер немесе арқан көмегімен
жұмыс тегершігінен бақылау бұлағына арқан тарту керек.
4. Кіріспе Ажыратқышты қосу және машиналық орынжайда орнатылған
лифтіні басқару аппараттарының көмегімен кабинаны ұстағыштарға
отырғызғанға дейін төмен қарай жылжытады.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.Іске қосу-жөндеу жұмыстары.
2.Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық жабдықтарын реттеу.
3.Лифттің электр бөлігін қосу.
4.Негізгі тақтаның және жиілік түрлендіргіштің жұмыс параметрлерін реттеу.
5.Лифтілер мен эскалаторларды сынау.
6.Барлық лифтілер қандай сынақтарға ұшырайды?
7.Статикалық сынақтар қандай мақсатта өткізіледі?
8.Динамикалық сынақтар қандай мақсатта өткізіледі?
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9.Қандай жағдайда буферді сынау нәтижелері қанағаттанарлықсыз болып
саналады?
Қысқаша қорытынды
1. Осы бөлімде лифтілер мен эскалаторларды іске қосу-жөндеу
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидалары түсіндірілді, олардың
сақталуы нормативтік құжаттарда белгіленген қауіпсіздікке қойылатын ең аз
қажетті талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді.
2. Бөлімде лифтілер мен эскалаторлардың механикалық жабдықтарын
реттеу мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылған.
3.
Лифтілердің
электр
жабдықтарының
құрамына
электр
қозғалтқыштары, тежегіш электромагниттер, басқару шкафтары, енгізу
құрылғысы, басқару аппараттары, қабатты ажыратқыштар, электромагниттік
қабат, соңғы ажыратқыштар және құлыптау байланыстары, қауіпсіздік
құрылғылары, лифт қондырғыларында қолданылатын сымдар кіреді. Лифттің
қауіпсіз жұмысы электр жабдықтарының жағдайына, оны дұрыс
пайдалануға, қызмет көрсететін персоналдың құрылғыны жақсы білуіне,
машиналар мен аппараттардың жұмыс істеу принципіне және оларға күтім
жасау ережелеріне байланысты.
4. Жиілік түрлендіргіштерін бағдарламалау құрылғыны электр
қозғалтқышының техникалық параметрлеріне бейімдеу, электр жетегін
автоматты реттеу және диспетчерлеу жүйесіне енгізу, оны басқа жетектердің
жұмысымен синхрондау үшін қажет. Ол түрлендіргішті орнатқаннан кейін,
барлық қосылыстарды схемаға сәйкес орындағаннан кейін, электр және
басқару тізбегінің электр қосылыстарының дұрыстығын тексергеннен кейін
жүзеге асырылады.
5. Кез-келген жиілік түрлендіргішінде электр қозғалтқышының үдеуі
мен тежелуінің қажетті режимін орнатуға мүмкіндік беретін бірқатар
параметрлер бар. Бұл бөлімде осы параметрлерді басқару және оңтайландыру
мәселелері, сондай-ақ жабдықтың бұзылуын болдырмау жолдары
қарастырылған.
6. Толық және мерзімді куәландыру процесінде пайдаланудағы барлық
лифтілер статикалық және динамикалық сынақтардан өтеді. Статикалық
сынақтар лифт механизмдерінің, оның кабинасының, аспасының, кабина
арқандарының беріктігін және олардың бекітілуін, сондай-ақ Тежегіштің
әрекетін тексеру мақсатында жүргізіледі. Динамикалық сынақтардың
мақсаты-жетек
механизмдерінің,
буферлердің,
ұстағыштардың,
жылдамдықты шектегіштердің жұмысын, лифт кезінде кабинаның тоқтау
дәлдігін тексеру.
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7-БӨЛІМ. ЛИФТ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ
Оқыту мақсаты: лифт жабдықтарының жұмыс режимдерін зерделеу
және оңтайлы жұмыс режимін орнату; лифтілердің ақауларын жою бойынша
тәжірибелік дағдыларды игеру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Лифт жабдықтарының жұмыс режимдерін білу.
2. Оңтайлы жұмыс режимін орнатуды біліңіз.
3. Жарықтандыру және дабыл тізбектеріндегі ақауларды жою.
4. Лифт жетегін басқару тізбектеріндегі ақауларды жою.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері
бойынша)

КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының
жай-күйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау
кезінде қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу»;
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 2-бөлім "метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
 3-бөлім " Электротехника және автоматтандырылған электр жетегі»;
 4-бөлім "лифтілер мен эскалаторларды монтаждауға арналған құралдар
мен материалдар»;
 5-бөлім " лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау,
демонтаждау және техникалық пайдалану»;
 6-бөлім "лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр
жабдықтарын баптау, реттеу және сынау".
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
"Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)" мамандығы
бойынша Техникалық және кәсіби білім беру үлгілік оқу жоспарының "Лифт
жабдығы жұмысының оңтайлы режимін таңдау және орнату" КМ097 кәсіби
модуліне сәйкес келеді.
Бөлімде сипатталған: лифт жабдықтарының жұмыс режимдері,
оңтайлы жұмыс режимін орнату, жарықтандыру тізбектеріндегі ақауларды
жою, дабыл және лифт жетегін басқару. Бөлімнің соңында материалды сәтті
игеруге және келесі модульді үйренуге көшуге ықпал ететін тәуелсіз өзін-өзі
бақылауға арналған сұрақтар берілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша) "мамандығы," Лифт электрмеханигі
"біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде КМ07 Модулінің
мазмұны сипатталған.
Бұл модуль келесі модульді зерделеу үшін қажет болып табылады,
өйткені білім алушылар бергіштер мен жабдықтар арқылы ақаулықтарды
жою үшін қажетті құзыреттерді алады.
Қажетті оқу материалдары:
1. Жеке қорғаныс құралдары.
2. Бақылау-өлшеу аспаптары.
7.1. Лифт жабдықтарының жұмыс режимдері
Лифттің негізгі жұмыс режимдері: сипаттамалары мен ерекшеліктері.
Жолаушылардың талаптарына қызмет көрсете отырып, лифтті басқару
жүйесі тағайындалған қабатқа, кабинаның орналасуына байланысты дұрыс
бағытты таңдауды қамтамасыз ететін бірқатар логикалық міндеттерді
шешеді. Басқару жүйесі ауыстырып қосқыштың арқасында "Қалыпты
жұмыс" (ҚЖ") режимінен "машиналық орынжайдан басқаруға" ("МО"),
"Ревизия", "Тиеу" режиміне көшу жүзеге асырылады. "Өрт қауіптілігі"
арнайы режимдеріне көшу "тиеу", "НР" 2,3,22 режимдерінен автоматты
түрде жүргізіледі.
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Қалыпты жұмыс
Жүк көтергіш машинаның сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін
Лифттің әртүрлі режимдері қолданылады. Күнделікті жолаушылар тасымалы
"НР"режимінде жүзеге асырылады. Қозғалысты жолаушы бақылайды.
Қоңырау батырманы басу арқылы тіркеледі. Егер жүк көтергіш аппарат
талап етілетін қабатта болса, жармалар ашылады. Орналасқан жері қоңырау
қабатына сәйкес келмеген кезде, Егер жолаушылар 5-6 секунд ішінде
бұйрықты тіркемеген болса, адамдармен бірге бос кабина немесе лифт сұрау
салуды орындауға жіберіледі.
Бірнеше шақыртулар болған кезде көтергіш аппарат жол жүру
бойынша қалған бұйрықтарды рет-ретімен орындай отырып, бірінші келіп
түскен бұйрыққа сәйкес қозғалыс бағытын таңдайды.
Егер кабинада қозғалу кезінде "болдырмау" батырмасы басылса,
барлық тіркелген бұйрықтар қалпына келтіріледі, жүк көтергіш тоқтайды.
Есіктер ашылғанға дейін жаңа бұйрықтарды тіркеуге тыйым салынады.
"Қалыпты жұмыс" опциясын іске қосу келесідей:
 бұғаттағыш ревизия тумблері (Т) – қосылған;
 автоматты ажыратқыш (В) – ажыратылған;
 жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш (П) – қалыпты жұмыс;
 дәл тоқтату датчигі (Д) - жұмыс саңылауындағы индексі бар шунт.
Ревизия
"Ревизия" режимі Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеруге,
кабинаның төбесінен шахтаны тексеруге мүмкіндік береді. Арнайы режим
көбінесе кабинаның үстінде орналасқан қосқыштың тұтқасымен қосылады,
ауыстырып қосқыш "тексеру"күйіне ауыстырылады.
Опцияны қосу қосқыштарды келесі күйге орнатуға мүмкіндік береді:
 Т-ажыратылған;
 В-ажыратылған;
 П-МП;
 Д-шунтқа қарама-қарсы 1 қабатты орналастыру.
Басқару шатырдан жасалады. Жылжыту үшін "жоғары"/"төмен"
батырмалары қолданылады. Қысым элементтерін босату дереу тоқтауға
әкеледі, шұғыл тоқтату "тоқтату"түймесін басу арқылы жүзеге асырылады.
Арнайы режимнен шығу шахтаның есіктері жабылғаннан және машина
орынжайында, лифтіде немесе көтергіштің төбесінде ажыратқышты
ажыратқаннан кейін орындалады.
Машина бөлмесінен басқару
Басқару басқару тақтасында орнатылған қысым элементтерімен жүзеге
асырылады. "Төмен", "жоғары", "дәл тоқтату" және "тоқтату" түймелері
қолданылады. МП "МП1" және "МП2" лифтінің жұмыс режимдерін
пайдалануға мүмкіндік береді.
Опцияны қосу келесі қосқыштардың орналасуына мүмкіндік береді:
 Т-қосылған;
 В-ажыратылған;
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П-МП;
 D-бірінші қабаттың шунтына қарама-қарсы жылжытыңыз.
"МП1 "егер" төмен "/"жоғары" батырмалары іске қосылса, кабинаның
жылдам қозғалуына мүмкіндік береді. Лифт қозғалысы қысым элементін
босатқан кезде жалғасады, аялдама келесі жағдайларда қарастырылған:
 "тоқтату" басқаннан кейін бірден”;
 "Точная остановка" батырмасы іске қосылған кезде жақын қабатта
тоқтайды”;
 автоматты түрде тоқтау жабдық төтенше деңгейге жеткенде пайда
болады.
"МП2 "машина бөлмесінен қозғалысты "жоғары" және "төмен" қысым
элементтерімен басқара отырып, төмен жылдамдықпен қозғалуға мүмкіндік
береді. Қозғалыс тек батырманы басқан кезде жасалады.
Тиеу
Лифт тиеу режимі белдіктерді ашық ұстауға мүмкіндік береді.
Есіктерді жабу және қозғалысты қалпына келтіру тиісті бұйрық тіркелгеннен
кейін орын алады, кіріс қоңыраулар еленбейді.
Егер лифтіні "жүктеу" режиміне ауыстыру қажет болса,
"болдырмау"батырмасы қолданылады. Опцияны қосу үшін оны 4-6 секунд
ұстап тұру керек.
Жүк тәртібі (жүктеу/жүктеу) аяқталған кезде, лифт автоматты түрде
режимнен шығарылады, еденді босату көмектеседі. Бес минуттан кейін
белдіктер жабылады, лифт қону деңгейіне шығады.
Өрт қаупі сақталады
"Өрт қауіптілігі" арнайы режимін автоматты түрде іске қосу "тиеу",
"НР"режимдерінен жүзеге асырылады. Лифт бірінші қабатқа жіберіледі,
есіктерді ашады, содан кейін жұмысын тоқтатады. Өрт сөндіру
бөлімшелерінің келуін күтіп, жармалар ашық қалады.
Көтергіш "Ревизия" және "МП" режимдерінде жұмыс істеген кезде
лифтілерде "өрт қауіптілігі" арнайы режимін қосу болмайды, жүйе дыбыстық
хабарландыруды іске қосады.
Өрт режимі көтергіш жабдықты төмен/жоғары жылжытқанда, лифтке
қону қабатына машинаны жіберу арқылы ілеспе қоңырауларға жауап беруге
тыйым салады.
Егер жүк көтергіш аралық қабатта болса, есіктер автоматты түрде
жабылады, машина қалған командаларды елемей, қону деңгейіне жіберіледі.
Күнделікті тасымалдауды қалпына келтіру өрттен қорғауды өшіруге
және "желі"қосқышының бастапқы күйіне оралуға мүмкіндік береді.
Өрт сөндіру бөлімшелерін тасымалдау
Өрт сөндіру бөлімшелерін (АӨП) тасымалдаудың арнайы режимін қосу
арнайы қосумен жүзеге асырылады. Кабинадан түсетіндерден басқа кезкелген команда еленбейді.
Клапандардың автоматты түрде ашылуы бұғатталады, есіктер тек
батырманы басқаннан ашылады, сонымен қатар, белдіктер баяу бөлініп,
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жағдайды бағалауға және қажет болған жағдайда есікті тез жабуға мүмкіндік
береді.
Өрт сөндіру есептоптарын (өтт) тасымалдау белгілі бір параметрлерді
орындау міндеттілігін білдіреді. Көтергіште пайдаланылатын лифт қосалқы
бөлшектерінің орташа жанғыштық тобы болуға міндетті, жану кезеңі 30
секундтан аз, 35 кВт/м2 тең жылу ағынына төтеп бере алатын орташа
жанғыштық, уыттылық сыныбы - орташа қауіпті. Негізгі талаптар төменде
келтірілген.
7.2. Оңтайлы жұмыс режимін орнату
Лифт кабинасының оңтайлы қозғалыс диаграммасы.
Бір жағынан, үдеулер мен серпілістерді шектеу қажеттілігі, екінші
жағынан, лифттің максималды өнімділігін қамтамасыз ету қажеттілігі өтпелі
кезеңдерде электр жетегінің үдеу мен жылдамдаудың максималды рұқсат
етілген мәндерімен кабинаның үдеуі мен баяулауын қамтамасыз етуді талап
етеді. Осы Шарттың орындалуына сәйкес келетін суретте көрсетілген
кабинаның қозғалыс кестесі. 7.1, әдетте оңтайлы деп саналады, өйткені бұл
үдеткіш режимдерінің минималды ұзақтығын қамтамасыз етеді-кабинаны
тежеу.

7.1 – сурет - Лифт кабинасы қозғалысының оңтайлы диаграммасы
Осы кестеге сәйкес өтпелі процестің белгілі бір аралықтарында серпіліс
пен үдеу мәндері тұрақты және шекті рұқсат етілген мәндерге тең болады.
Жоғарыда келтірілген формулалар кабинаның оңтайлы қозғалыс
графигін құруға және белгіленген жылдамдықтың берілген мәндерімен және
үдеулер мен серпілістердің рұқсат етілген мәндерімен қозғалыстың барлық
кезеңдерінің жылдамдығын, жолын және ұзақтығын анықтауға мүмкіндік
береді. Бұл оңтайлы график және одан алынған қозғалысты сандық бағалау
шекті деп саналуы керек, Электр жетегінің түрін және оның басқару жүйесін
таңдағанда оларға ұмтылу керек.
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Алайда, кабинаның қозғалыс кестесін оңтайлы деңгейге жақындату
талабы маңызды, бірақ лифттің электр жетегі сапасының жалғыз көрсеткіші
емес екенін есте ұстаған жөн. Көбінесе ол басқа, ең алдымен экономикалық
көрсеткіштерге қайшы келеді, өйткені электр жетегінің реттеу
сипаттамаларына қатаң талаптар қойып, оның күрделенуіне және
қымбаттауына әкеледі. Оңтайлы қозғалыс кестесіне жеткілікті жақындауды
салыстырмалы түрде қымбат, күрделі және көлемді реттелетін тұрақты және
айнымалы ток жетегі арқылы қамтамасыз етуге болады. Әрине, лифтілерде
кеңінен қолданылатын асинхронды қозғалтқышы бар қарапайым және арзан
реттелмейтін дискіні пайдалану ниеті, алайда, төменде көрсетілгендей,
жетектің қозғалыс графигінің оңтайлыдан айтарлықтай ауытқуы, демек, лифт
өнімділігінің
төмендеуі,
бұл
жолаушылар
ағынының
төмен
қарқындылығында және сирек қолданылатын лифтілер үшін экономикалық
тұрғыдан ақталуы мүмкін.
Іс
жүзінде
реттелмейтін
айнымалы
жетектер
лифтілердің
жылдамдығын 1,4 м/с дейін қамтиды, ал жоғары жылдамдықтар үшін
тұрақты электр жетектері қолданылады. Қазіргі уақытта лифтілерге арналған
айнымалы ток электр жетектерін 2 м/с дейін кеңейту үрдісі байқалады, бұл
лифтілердің ең көп таралған түрлерінде қарапайым және арзан электр
жетегін пайдалану ниетімен анықталады. Бұл жағдайда нақты қозғалыс
диаграммасының оңтайлыдан ауытқуын азайту үшін арнайы қосымша
шараларды қолдану қажет. Алайда, бұл реттелетін асинхронды дискілерге
көшу, егер олардың құнын төмендету үрдісі ескерілсе, мәселені шешудің ең
радикалды әдісі болып табылады.
Лифт басқару жүйелерінің жалпы сипаттамасы.
Лифтіні басқару жүйесі жолаушылардың талаптарына қызмет
көрсетуді қамтамасыз етеді (кабинадан бұйрықтар немесе еден посттарынан
қоңыраулар), бұл ретте, ең алдымен кабина мен қабаттың орналасқан
қабатының өзара жағдайына байланысты қозғалыс бағытын дұрыс таңдаумен
және тағайындалған қабатта кабинаны тоқтатумен, бұйрықтар мен
шақыруларды орындау шарттарының айырмашылығымен, лифт жұмысы
кезінде жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігімен,
сондай-ақ лифт жұмысының ерекшеліктерімен байланысты бірқатар
логикалық міндеттерді шеше отырып (машина орынжайында режимдерді
ауыстырып қосқыш бар).
"Қалыпты жұмыс" режимінде кабинаның шақыру қабатына келуі және
тоқтауы, есіктердің ашылуы және жолаушы кабинаға кіргеннен кейін
бұйрықтар бойынша одан әрі қозғалыс қамтамасыз етіледі. Тағайындалған
қабаттағы кабинаны босатқаннан кейін есіктер жабылады, лифт қоңыраулар
бойынша жұмысқа қайтадан дайын болады (кейде жылжымалы кабинаны
ілеспе қоңыраулар бойынша да тоқтатуға болады).
"Машиналық орынжайдан басқару" режимінде оператор лифтінің
негізгі агрегаттары мен құрылғыларының жұмыс істеу қабілетін оны
машиналық орынжайдан басқара отырып бақылай алады. Бұл режимде
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қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында шақырулар мен бұйрықтар
бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі және есіктерді ашу мүмкіндігі (бұйрықтар
мен шақырулар түймелерінің қоректену тізбегі және есіктерді ашу релесінің
қоректену тізбегі үзіледі) болмауы тиіс.
"Ревизия" режимінде шахтаның жабдықтарын бақылау және алдын алу
мақсатында оператордың кабинаның төбесіне инспекциялық сапары жүзеге
асырылуы мүмкін. Бұл ретте номиналды Жылдамдығы 0,71 м/с жоғары
лифтілер үшін қозғалыс жылдамдығы осы режимде 0,4 м/с аспауы тиіс, яғни
екі жылдамдықты лифтілер үшін қозғалыс "аз" жылдамдықпен жүзеге
асырылуы тиіс, ал "үлкен" жылдамдықпен жұмыс істеу мүмкіндігі алынып
тасталуы тиіс. Кабинада (бұйрықтарда), отырғызу алаңдарында (шақырулар)
және машина орынжайында орнатылған батырма аппараттарынан басқару
командалары бойынша қозғалу мүмкіндігі болмайды. "Жоғары" және
"төмен" қозғалысын басқару кабинаның төбесіне Орнатылатын қосымша
батырма постының көмегімен жүзеге асырылады, бұл ретте қозғалыс
батырманы басқан кезде ғана мүмкін болады (мысалы, жабысатын
батырмаларды пайдалануға жол берілмейді).
Соңғы уақытта міндетті режимдер "өрт қаупі" режимі және "өрт
сөндіру командаларын тасымалдау"режимі болды. Олардың біріншісі өрт
қаупі жүйесі іске қосылған кезде ілеспе қоңыраулар бойынша тоқтаусыз
кабинаның негізгі (әдетте - бірінші) қабатқа мәжбүрлі қозғалысын
қамтамасыз етеді, ал екіншісі өрт командасы өкілдерінің тиісті кілттері
болған кезде кабинаны басқаруға мүмкіндік береді.
Кейде "тиеу" режимі де қолданылады (әсіресе жүк-жолаушылар
лифтілерінде), онда шақырулар бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі жоққа
шығарылады, уақыт ұсталуы аяқталғаннан кейін есіктерді автоматты түрде
жабу мүмкіндігі жоққа шығарылады, ал басқару тек бұйрықтар бойынша
жүзеге асырылады.
Қазіргі заманғы лифтілерде "Апат" режимі де қолданылады, онда
оператор лифт кейбір апаттық жағдайларда болған кезде оның жұмысқа
қабілеттілігін қалпына келтіруге мүмкіндігі бар (кабинаны ұстағыштардан
алу немесе одан апаттық шығу кезінде оны жұмыс аймағына шығару).
"Қалыпты жұмыс" режиміндегі лифт жұмысының маңызды
сипаттамасы ілеспе қоңыраулар бойынша кабинаның тоқтауын орындау
бойынша басқару жүйесінің әртүрлі мүмкіндіктері болып табылады.
Ұжымдық басқарусыз, бір жақты ұжымдық басқарумен (кабинаның төмен
қозғалысы кезінде) және толық ұжымдық басқарумен (кабинаның жоғары
және төмен қозғалысы кезінде) басқару жүйелері бар.
Жинақты басқарусыз жүйені пайдалану кезінде кабина келіп түскен
шақырулардың ішінен бірінші (уақыт бойынша) жіберіледі, ал кейін келіп
түскен шақырулар қабылданбайды және орындалмайды. Жаңа қоңырауды
тіркеу және орындау мүмкіндігі кабинаны босатқаннан кейін ғана пайда
болады, тіпті жаңа қоңыраулар болса да. Бұл шешім басқару схемасын
қарапайым жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, бірақ лифттің өткізу қабілеті
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аз. Ол жүк және аурухана лифтілерінде, сондай-ақ шағын және орта қабатты
ғимараттарға арналған жолаушылар лифтілерінде қолданылады.
Бір жақты ұжымдық басқарылатын лифтілер барлық қабаттардан
қоңырауларды тіркейді. Егер кабина шақырту қабаттарынан төмен қабатта
орналасқан болса, онда кабина ең жоғары шақырту қабатына бағытталады,
содан кейін бұйрық бойынша төмен қарай қозғала отырып, осы қабаттардан
жолаушыларды ала отырып, ілеспе шақырту қабаттарында тоқтайды (егер
кабина толық жүктелмесе және қосымша жолаушыларды қабылдай алатын
болса). Мұндай басқару ықтималдығы жоғары дәрежеде тұрғын үй
ғимараттарындағы жолаушылар қозғалысының сипатына сәйкес келеді,
сондықтан ол осы ғимараттардың жоғары қабаттарында қолданылады.
Толық ұжымдық басқаруды қолданған кезде әр қабатта екі батырма
орнатылады ("жоғары" және "төмен"), олардың көмегімен жолаушы басқару
жүйесіне қажетті қозғалыс бағыты туралы ақпаратты енгізе алады. Осы
қабаттың жанынан бұрын басқа қабаттан келіп түскен шақыру бойынша
немесе бұйрық бойынша қозғалатын Кабина, егер оның қозғалыс бағыты осы
аралық қабаттан жолаушы үшін талап етілетінге сәйкес келсе, тоқтатылады.
Схеманың күрделенуі лифттің өткізу қабілеттілігінің жоғарылауымен
негізделген. Қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың жолаушылар
лифтілерінде қолданылады.
Жолаушылар ағыны қауырт көп қабатты ғимараттарда бірнеше лифт
орнатылады. Бұл ретте негізгі міндеттері лифтілердің өнімділігін арттыру,
бос жүрістерді азайту және олармен байланысты энергия шығынын және
лифтілердің тозуын азайту, жолаушылар кабинасын күтудің орташа уақытын
азайту болып табылатын шақырулар бойынша осы лифтілердің жұмысын
келісу талап етіледі. Бұл міндеттер топтық басқару жүйелерімен шешіледі,
олардың жалпы жағдайы екі лифтке арналған жұптық басқару жүйелері
болып табылады. Бұл жүйелерді басқару және іске асыру алгоритмі
ғимараттың түріне және жолаушылар ағынының сипатына байланысты және
әр түрлі лифт фирмаларында айтарлықтай ерекшеленеді, бірақ кеңінен
қолданылатын бірқатар нақты шешімдер бар (атап айтқанда, отандық
жүйелерде):
 болмайды бағыт-қабат шақыру бір кабина;
 белгілі бір қабатқа шақыруды орындау дұрыс бағытта келе жатқан толық
тиелмеген кабинаға немесе егер ондай болмаса, жақын орналасқан бос
кабинаға тағайындалады.;
 босатылған кабиналардың біріншісі автоматты түрде ең көп сұранысқа ие
қабатқа (әдетте бірінші) жіберіледі, ал қалған кабиналар босатылғаннан
кейін олар бұйрық бойынша келген қабаттарда қалады.
Әкімшілік ғимараттарда топтық басқару кезінде жұмыс уақыты
басталар алдында және ол аяқталғаннан кейін жолаушылар қозғалысының
тиімділігін арттыру үшін "таңғы" және "кешкі" режимдер де пайдаланылуы
мүмкін. "Таңғы" режимде бірінші қабаттан басқа барлық шақырулар
өшіріледі, кабиналар жолаушыларды бұйрық бойынша бірінші қабаттан
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басқа қабаттарға апарады, ал босаған кабиналар автоматты түрде бірінші
қабатқа жіберіледі. "Кешкі" режимде кабиналар аралық қабаттарда тоқтаусыз
ең жоғары шақыру қабатына жылжиды, содан кейін аралық қабаттарда
тоқтаумен бұйрық бойынша төмен жылжиды, яғни бір жақты ұжымдық
басқару режимі іске асырылады.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
"Ревизия"лифтінің жұмыс режимін зерттеу.
Жұмыстың мақсаты. "Ревизия" режимінде лифт жұмысының
принципін зерттеу.
Бақылау сұрақтары:
1."Қайта қарау"режимінде лифттің номиналды жылдамдығын атаңыз.
2.Лифт жұмысының осы режимінің функцияларын атаңыз.
Жұмыс барысы.
1.Лифтіні коммутатормен "Тексеру" режиміне ауыстырыңыз.
2. Осы режимде лифт кабинасының төбесінде жүру.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
"Тиеу" режимінде лифттің жұмыс істеу принципі.
Жұмыстың мақсаты. "Тиеу" режимінде лифт жұмысының принципін
зерттеу.
Бақылау сұрақтары.
1.Бұл режим қалай қосылады?
2.Бұл режимді қалай өшіруге болады.
3. Жұмыстың реттілігін түсіндіріңіз.
Жұмыс барысы.
Бұл режимді қосу үшін басқару станциясында немесе бұйрық постында
тиісті қосқышты қосу керек. Ажырату кері тәртіпте жүргізіледі
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Қысқаша қорытынды
1. Негізгі пайдалану режимі "қалыпты жұмыс" режимі болып
табылады, онда лифт жолаушыларды тасымалдау үшін пайдаланылады.
"Ревизия" және "машиналық орынжайдан басқару" режимдерінде жөндеу
кезінде монтаждаушылар және техникалық тексерулер мен ағымдағы
жөндеулерді жүргізу кезінде қызмет көрсетуші персонал жұмыс істейді.
2. Бір жағынан, үдеулер мен серпілістерді шектеу қажеттілігі, екінші
жағынан, лифттің максималды өнімділігін қамтамасыз ету қажеттілігі өтпелі
кезеңдерде электр жетегінің үдеу мен жылдамдаудың максималды рұқсат
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етілген мәндерімен кабинаның үдеуі мен баяулауын қамтамасыз етуді талап
етеді.
3. Іс жүзінде реттелмейтін айнымалы жетектер лифтілердің
жылдамдығын 1,4 м/с дейін қамтиды, ал жоғары жылдамдықтар үшін
тұрақты электр жетектері қолданылады. Қазіргі уақытта лифтілерге арналған
айнымалы ток электр жетектерін 2 м/с дейін кеңейту үрдісі байқалады, бұл
лифтілердің ең көп таралған түрлерінде қарапайым және арзан электр
жетегін пайдалану ниетімен анықталады. Бұл жағдайда нақты қозғалыс
диаграммасының оңтайлыдан ауытқуын азайту үшін арнайы қосымша
шараларды қолдану қажет. Алайда, бұл реттелетін асинхронды дискілерге
көшу, егер олардың құнын төмендету үрдісі ескерілсе, мәселені шешудің ең
радикалды әдісі болып табылады.
4. Бөлімде жарықтандыру, сигнал беру және лифт жетегін басқару
тізбектеріндегі ақауларды жою алгоритмдері қарастырылған.
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8-БӨЛІМ. ЛИФТТЕР МЕН ЭСКАЛАТОРЛАР
ЖАБДЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫН ТЕКСЕРУ
Оқыту мақсаты: лифтілер мен эскалаторлардың құрамдас
бөліктерінің жай-күйін тексеру; лифтілер мен эскалаторлардың
жұмысындағы ақауларды анықтау бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Лифтілер мен эскалаторлардың құрамдас бөліктерінің жай-күйін тексеру.
2. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық жабдықтарын білу.
3. Лифтілер мен эскалаторлардың электрлік схемаларын білу.
4. Заманауи лифттер мен эскалаторларды басқару жүйелерін біліңіз.
5. Лифт механизмінің ақауларын және олардың себептерін дұрыс
анықтаңыз.
6. Шахтаны, кабинаны және машиналық орынжайды, лифтілер мен
эскалаторлардың электр тізбектерін жарықтандырудың дұрыстығын
тексеру.
7. Шахта және кабина қоршауларының жарамдылығын тексеру.
8. Лифт және эскалатор электрмеханигіне арналған негізгі ұсыныстарды
біліңіз.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі түрлерін орындау
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КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр
жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау,
демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін таңдау және
орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін бақылап
тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау кезінде қажетті
құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр жетегінің
жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың жоғалуын анықтау; әртүрлі
күшейткіш тізбектермен жұмыс істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен сертификаттаудың негізгі
ережелерін сақтай отырып, схемалар мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу»;
 2-бөлім "Метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
 3-бөлім " Электротехника және автоматтандырылған электр жетегі»;
 4-бөлім "Лифтілер мен эскалаторларды монтаждауға арналған құралдар
мен материалдар»;
 5-бөлім "Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау,
демонтаждау және техникалық пайдалану»;
 6-бөлім "Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр
жабдықтарын баптау, реттеу және сынау»;
 7-бөлім "Лифт жабдықтарының жұмыс режимдері".
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
"Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)" мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының
"Лифтілер мен эскалаторлар жабдығының жай-күйін бақылап тексеру" КМ05
кәсіби модуліне сәйкес келеді.
Бөлімде лифтілер мен эскалаторлардың құрамдас бөліктері мен электр
тізбектерінің жай-күйін тексеру рәсімдері сипатталған. Бөлімнің соңында
материалды сәтті игеруге және келесі модульді үйренуге көшуге ықпал
ететін өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар мен тапсырмалар берілген.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша) "мамандығы," Лифт электрмеханигі
"біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 5 модульдің
мазмұны сипатталған.
Қажетті оқу материалдары:
1. Жеке қорғаныс құралдары.
2. Бақылау-өлшеу аспаптары.
8.1. Жаңа буын лифттері және эскалаторларын басқару жүйелері
Лифт жұмысының сипаттамасы және оларды орнату әдістері
Лифтілер мен эскалаторларды басқару жүйелері әр өндірушінің өзіндік
ерекшелігі бар, бірақ сонымен бірге олардың ұқсастықтары мен жалпы
функциялары бар. Мысал ретінде STEP Electric Corporation өндірушісінің
AS380 моделінің бір корпусында жиілік түрлендіргіші мен негізгі лифт
басқару тақтасын қолдануды қарастырыңыз. Сыртқы түрі 3,6 төмендегі
суретте көрсетілген.
202

Стандартты функциялардың сипаттамасы
1. Таңдалған қабатты бақылау.
Автоматты режимде немесе машинист басқаратын лифт жұмыс
барысында кабинаның ішіндегі командалық сигналға жауап бере отырып, бір
уақытта "жоғары-төмен" шақыру түймесінің сигналына автоматты түрде
жауап береді, осылайша жолаушы кез келген қабатта болған кезде "жоғарытөмен" батырмасын басу арқылы лифтіні шақыра алады.
2. "Тексеру-жөндеу" режиміндегі жұмыс.
Бұл лифтті тексеру, жөндеу немесе іске қосу кезінде қолданылатын
жұмыс функциясы. Жұмыс жағдайларына сәйкес болу үшін лифтті жоғары
немесе төмен баяу, "тексеру-жөндеу" режиміне сәйкес жылдамдықты лифтті
жоғары немесе төмен жіберетін түймелерді басу арқылы бастауға болады.
Батырманы басқанда және ұстап тұрғанда лифт қозғалысты сақтайды,
батырманы босатқан кезде ол бірден тоқтайды.
3. "Қол жеткізу" режимінде шағын жүрісте жұмыс істеу.
"Тексеру-жөндеу" режимінен тыс Лифт дәл қажетті қабатты алаңда
тоқтаған жоқ. Мұндай жағдайда қауіпсіздік талаптарына сәйкес лифт
автоматты түрде шағын жүрісте қабат алаңына қатысты дұрыс жағдайға дейін
жеткізіледі, есіктерді ашады, жолаушыларды шығарады.
4. Тестілік режимде жұмыс істеу.
Бұл жаңа лифтті сынауға немесе сертификаттауға арналған жобаланған
функция. Сынақ режимінде жұмыс істеуге арналған құрылғы параметрлерін
орнатқаннан кейін лифт автоматты түрде қозғала бастайды. Автоматты
қозғалыс саны мен әр уақыт арасындағы уақыт аралықтарын параметрлерді
орнату арқылы реттеуге болады.
5. Сағат механизмі.
Жүйенің ішінде нақты уақыт сағаттары бар, сондықтан ақаулықтарды
тіркеген кезде әр ақаулықтың нақты уақытын жазуға болады; сонымен қатар,
уақытты басқаруға байланысты кейбір функциялар үшін бұл сағаттар негізгі
өлшем болып табылады.
6. Есіктердің ашық күйде болу уақытын автоматты бақылау.
Толық автоматты жұмыс кезінде лифт еденге жетіп, есіктерді автоматты
түрде ашады, содан кейін реттелетін кідіріс уақытынан кейін есіктерді
автоматты түрде жабады.
7. Еден алаңынан есіктерді ашу.
Егер осы қабаттың алаңындағы шақыру түймесі басылса, онда
кабинаның есіктері автоматты түрде ашылады. Егер қоңырау түймесі басылса
және ұсталса, есіктер ашық күйінде қалады.
8. "Есіктерді жабу"батырмасын басу арқылы есіктерді мерзімінен
бұрын жабу.
"Есіктерді жабу" батырмасын басу арқылы толық автоматты жұмыс
режимінде есіктерді ашық күйде ұстау функциясының әрекетін тоқтатуға
болады, еденге келіп, есіктерді ашқаннан кейін есіктерді бірден жабуға
болады.
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9. "Есіктерді ашу"батырмасын басу арқылы есіктерді ашу.
Алаңда лифт тоқтаған кезде кабинаның ішінен "есіктерді ашу"
батырмасын басу арқылы лифттің жабылған немесе дерлік жабылған
есіктерін қайта ашуға болады.
10. Есік түрін таңдау.
Параметрлік реттеу арқылы есік жетегінің бірнеше түрін таңдауға
болады. Олар ашылу сәтін қолдайтын, жабылу сәтін қолдайтын, сонымен
қатар ашылу/жабылу сәтін қолдайтын болып бөлінеді.
11. Сайтты ауыстыру.
Егер есіктерді ашық күйінде ұстаудың белгіленген уақытынан асқан
соң лифт қозғалмаса, онда есіктер жабылады, лифт автоматты түрде көрші
алаңға жылжиды және есіктерді ашады.
12. Қате пәрменді жою.
Егер пәрмен түймесін басқаннан кейін жолаушы оны қате басқанын
білсе, ол сол батырманы қатарынан екінші рет басу арқылы пәрмен
сигналынан бас тартуы мүмкін, бұл функция параметрлерді енгізу арқылы
қосылуы мүмкін.
13. Кері қозғалыс кезінде командаларды автоматты түрде жою.
Лифт ең шеткі қабатқа жеткенде және кері қозғалысты бастамас бұрын,
барлық алдыңғы қабылданған командалар толығымен жойылады.
14. Лифт кабинасының алаңға "тікелей жақындауы".
Лифт қашықтыққа сәйкес жылдамдықты төмендетеді, сайтқа
жақындаған кезде баяу қозғалыс болмайды.
15. Толық жүктеу кезінде" тікелей жүру".
Автоматты жұмыс режимінде, егер кабина толығымен жүктелген болса
(әдетте толық жүктеме нормасы жобалық жүктеменің 80% құрайды), лифт
алаңдардағы командаларды елемей, кабинадан қабылданған командаларға
сәйкес келеді.
16. Күту режимінде кабинаның жарықтандыруы мен желдетуін
автоматты түрде өшіру.
Автоматты жұмыс режимінде, егер лифт 3 минуттан көп болса,
кабинадан немесе платформалардан сыртқы сигналдардан командалық
сигналдар алынбайды (3 минут – бұл әдепкі мән, бұл уақытты параметрлерді
реттеу арқылы реттеуге болады), онда кабинаның жарығы мен желдеткіші
автоматты түрде өшіріледі. Алайда, бұл жүйелерге қуат автоматты түрде
кабинадан командалық сигнал немесе алаңдардан шақыру сигналы түскеннен
кейін беріледі.
17. Базалық алаңға автоматты түрде оралу.
Автоматты жұмыс режимінде, егер "базалық алаңға автоматты түрде
оралу" функциясы қосылған болса, онда белгіленген кідіріс уақыты
аяқталғаннан кейін (уақытты параметрлер баптауымен реттеуге болады) лифт
тобында командалық немесе шақыру сигналы болмаған жағдайда, лифт
автоматты түрде базалық болып саналатын қабатқа қайтарылады.
18. Есіктерді қайта жабу.
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Бұл функция есіктердің жетек жүйесінің кездейсоқ істен шығуына
немесе есіктердің арасында бөтен заттың тұрып қалуына байланысты
есіктерді жабудың мүмкін еместігін болдырмауға арналған. Функция
жоғарыда аталған жағдайда есіктерді тағы бір рет жабуға мүмкіндік береді.
19. Ақаулық тарихын жазу.
Сіз соңғы 20 ақаулықты, оның ішінде оқиға уақытын, еденді, кодты
жаза аласыз.
20. Ғимарат шахтасының деректерін өздігінен зерттеу.
Тұрақты жұмысты бастамас бұрын, іске қосу жүйесінің шахтасының
өзін-өзі оқыту функциясы шахтаның барлық деректерін зерттейді және ұзақ
уақыт сақтайды.
21. Қызмет көрсетілетін еденді еркін орнату.
Қолмен манипулятор арқылы сіз өз қалауыңыз бойынша лифт қай
қабатты алаңға берілетінін, ал қайсысына берілмейтінін орната аласыз.
22. Дисплейде еден таңбаларын орнату.
Қолмен манипулятор арқылы әр қабат үшін дисплейде таңбаларды
орнатуға болады, мысалы, бірінші жер асты қабаты үшін дисплейде "В"
таңбасын орнатуға болады және т.б.
23. "Лифтерді басқару"режиміндегі жұмыс.
Бұйрық
постының
қосқышын
пайдаланып,
"көтергішті
басқару"режимін таңдауға болады. Бұл режимде лифт есіктері автоматты
түрде жабыла алмайды, лифт "есіктерді жабу"түймесін ұзақ басқан кезде
есіктер жабылады. Сонымен қатар, бұл режимде әлі де белгілі бір бағытты
көтергішті таңдау және батырманы басқан кезде "тікелей бақылау"
функциялары бар.
24. Тәуелсіз жұмыс.
Тәуелсіз жұмыс режимі-бұл лифт алаңдардан сыртқы қоңырау
сигналдарын қабылдамайтын, оның есіктері автоматты түрде жабылмайтын
арнайы режим, бұл жұмыс режимі "лифтілерді басқару"режиміне ұқсас.
25. Дисплей.
Алаңдардағы және кабиналардағы дисплейлер арқылы басқару жүйесі
еден нөмірі, қозғалыс бағыты, лифт күйі сияқты ақпаратты көрсете алады.
26. Өрт кезінде шұғыл оралу.
Өрт шыққан кезде қайта оралу ажыратқышын бекіткеннен кейін лифт
кабинаның барлық командаларын және алаңдардан шақыруларды дереу
жояды, өртке қарсы базалық алаңға барынша тез шығады, есіктерді ашады
және жұмысты тоқтатады.
27. Лифт орналасқан жер туралы сигналды автоматты түрде реттеу.
Жүйенің жұмысы барысында соңғы ажыратқыштың әрбір жұмыс
нүктесінде және дәл тоқтату ажыратқышының әрбір жұмыс нүктесінде оның
орналасқан жері туралы алынған деректерді автоматты түрде зерттеу арқылы
Лифттің орналасқан жері туралы сигналды түзету жүргізіледі.
28. Лифт қызметін бұғаттау.
Толық автоматты жұмыс режимінде немесе "лифтіні басқару"
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режимінде лифтіні бұғаттау ажыратқышын бекіткеннен кейін алаңдардан
Барлық шақырушы командалар жойылады, тек кабина командалары толық
орындалғанға дейін орындалады. Содан кейін лифт базалық алаңға оралады,
есіктерді автоматты түрде ашқаннан кейін кабинаның жарығы мен
желдеткіші сөнеді, есіктерді ашу түймесі жанады, 10 секундтық кідірістен
кейін есіктер автоматты түрде жабылады, содан кейін лифт өз жұмысын
тоқтатады. Лифт құлпының қосқышы бастапқы қалпына келтірілгеннен
кейін, лифт қайтадан қалыпты жұмысын бастайды.
29. Есіктерді сыртынан ашуға қарсы қорғаныс шаралары.
Қауіпсіздік мақсатында басқару жүйесі есіктерді сыртынан ашуға
мүмкіндік бермейді.
30. Есіктің Жарық пердесінің қорғаныс функциясы.
Лифт есіктерінің арасында жарық пердесінің немесе сенсорлық
қауіпсіздік пластинасының ауытқуына әкелетін заттар түскен кезде лифт
дереу есіктерді ашады. Жарық пердесінің қорғау функциясы өрт
сөндірушілерді басқару жұмысының режимінде жұмыс істемейді.
31. Шамадан тыс жүктемеден қорғау.
Шамадан тыс жүктеме сенсоры қосылған кезде лифт есіктерді
жаппайды, сонымен бірге дыбыстық сигнал береді.
32. Төмен жүктеме кезінде бұзақылықтан қорғау функциясы.
Кабина командаларының саны белгіленген мәнге жеткен немесе асып
кеткен жағдайда лифт шамалы жүктеме жағдайында жұмыс істеген кезде
жүйе барлық командаларды жояды.
33. Кері қозғалыстан қорғау.
Басқару жүйесі лифтіні үздіксіз тексереді, егер бұл ретте лифт
қозғалысының нақты бағыты берілген командамен сәйкес келмейтіні
анықталса, онда лифт дереу тоқтатылады, жүйе ақаулық туралы сигнал
береді.
34. Жұмыс уақытын шектегіш.
Лифт жұмысы барысында, егер ол жұмыс уақытының шектеуішінде
белгіленген уақыт ішінде үздіксіз жұмыс істеген болса (ең көбі – 45 с) және
бұл ретте дәл тоқтату ажыратқышы қозғалмағаны анықталса, лифт кабинасы
барлық орын ауыстыруды тоқтатады.
35. Баяу жылдамдықты ажыратқыштың сынуынан қорғау.
Жылдамдықты бәсеңдету ажыратқышы істен шыққан жағдайда лифт
кабинаны тоқтатқан кезде жоғары немесе төмен күрт жұлқуды болдырмау
үшін алаңда шұғыл тоқтатылады.
36. Лифт шетінің белгіленген шектерден шығуын болдырмайтын
қорғаныс.
Лифт ұшының белгіленген шектерден шығып кетуіне жол бермеу үшін
оның жоғарғы және төменгі ұштарында баяулататын соңғы ажыратқыштар
мен шектеуші соңғы ажыратқыштар орнатылған.
37. Сақтандырғыш Контакторды және релелік контактіні тексеру және
қорғау.
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Басқару жүйесі қорғаныс контакторы мен релелік контактіні жұмыстың
сенімділігіне тексереді, Егер байланыс қозғалысы соленоидтың
позициясымен сәйкес келмесе, онда лифт кабинасының барлық қозғалысы
тоқтатылады.
38. Сақтандырғыш контурдың сынуынан қорғау.
Қауіпсіздік контурының ақаулығы туралы сигнал алғаннан кейін
басқару жүйесі лифтті шұғыл түрде тоқтатады, бұл ретте Лифттің ақаулық
болған уақытта кез келген орын ауыстыруына кедергі жасайды.
39. WDT-процессордың бас менеджерін қорғау.
Негізгі басқару тақтасында WDT қорғанысы орнатылған, Егер
процессордың немесе WDT бағдарламасының ақаулығы анықталса, тізбек
процессорды қайта жүктеу кезінде негізгі контроллердің шығу нүктесін
мәжбүрлі түрде ажыратады.
40. Жылдамдықты қорғау.
Қауіпсіздік техникасын бұзған кезде жұмыс жылдамдығының
белгіленген шегінен асып кетеді.
41. Тым төмен жылдамдықтан қорғау.
Қорғау лифт қозғалысының қауіпсіздік техникасын белгіленген
шектерден төмен жылдамдықпен бұзуын болдырмау үшін орнатылған.
42. Ажыратқышты дәл тоқтату бұзылуынан қорғау.
Ажыратқыштың дәл тоқтауынан туындаған төтенше жағдайдың алдын
алу үшін қолданылатын қорғаныс.
43. Can ақпарат беру желісінің бұзылуынан қорғау.
Ақпаратты беру желісінде ақаулар туындаған кезде CAN қауіпті жағдай
туғызуы мүмкін лифтіні одан әрі жылжытуға кедергі келтіреді.
44. Қауіпсіздік сенсорлық тақта қорғау.
Лифт есіктері әлі жабылмаған жағдайда, есіктің сенсорлық қауіпсіздік
тақтасының қосқышы іске қосылған кезде, лифт есіктерді автоматты түрде
ашады немесе оларды ашық күйде ұстайды, осылайша жолаушының
есіктерінің қысылуына жол бермейді.
45. Таспалы тежегіш қосқышының байланысын тексеру және қорғау.
Таспа тежегішінің ажыратқышы арқылы басқару жүйесі оның
жұмысының сенімділігін тексереді, таспа тежегішінің жұмысының
сенімсіздігі анықталған жағдайда қорғаныс іске қосылады.
46. Шахтаның өздігінен оқуының істен шығу фактісі.
Шахта туралы деректер жедел лифт жұмысын басқару жүйесін
жүргізудің негізі болып табылатындықтан, шахта туралы нақты
мәліметтердің болмауы лифттің қалыпты жұмыс істеуінің мүмкін еместігіне
алып келеді, сондықтан шахтаны өз бетінше оқуды дұрыс аяқтау мүмкін
болмаған кезде шахтаның өз бетінше оқуының істен шығу фактісі
анықталады.
47. Қозғалтқыштың қызып кетуінен қорғау.
Қауіпті жағдайға әкелетін қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу
үшін қорғаныс функциясы орнатылған.
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48. Есік құлпының бұзылуынан қорғау.
Есіктің бұғатталуын тексеру барысында басқару жүйесі нормадан
ауытқуларды анықтаған кезде лифтіні одан әрі ауыстыру тоқтатылады,
осылайша қауіпсіздік қамтамасыз етіледі.
49. Қозғалыс кезінде есікті құлыптауды ажыратудан қорғау.
Егер қозғалыс кезінде есіктің құлпы ажыратылса, лифт қозғалысы
тоқтатылады.
50. Параллель режимде жұмыс.
Алаңдардан қоңырау шалған кезде екі Лифттің келісілген жұмысын
жүзеге асыру үшін осы лифтілердің деректерін CAN - шина көмегімен беру
жүзеге асырылады, осылайша лифт жұмысының тиімділігі артады.
51. Дәл баптау теңестіру қабатында.
Бағдарламалық жасақтаманың көмегімен әр қабат үшін дәл тоқтату
қосқышының орны нақты тоқтату тақтасының орнын түзетудің күрделі
процесін болдырмас үшін кішкене диапазонда түзетіледі.
52. Есіктерді мәжбүрлеп жабу.
Есіктерді мәжбүрлеп жабу функциясы қосылғаннан кейін лифт, егер
жарық шымылдығының тербелісі немесе басқа себептер лифт есіктерін ұзақ
уақыт бойы ашық күйінде ұстап тұрса және есіктерді жабу сигналы келіп
түспесе, есіктерді мәжбүрлеп жабу сигналы берілсе, есіктерді мәжбүрлеп
жабады.
53. Есіктері ашық базалық алаңда күту режимі.
Параметрлік баптау арқылы лифт базалық алаңда болған кезде ашық
есіктері бар күту режимі таңдалады.
54. Уақытша қабатты құлыптау функциясы.
Белгілі бір уақытта белгілі бір қабатты арнайы құлыптау жүзеге
асырылады. Арнайы құлыптау сыртқы қоңырау командаларын жеке блоктау
немесе кабина командаларын бөлек бұғаттау немесе сыртқы командалар мен
кабина командаларын блоктау мүмкіндігін білдіреді.
55. Сыртқы қоңырау тақтасын тексеру функциясы.
Манипулятор арқылы әр қабаттың сыртқы қоңырау тақтасының
қалыпты жұмысы тексеріледі.
56. CAN ақпарат беру желісіндегі кедергілерді бағалау.
Манипулятор арқылы CAN ақпарат беру желісінің сапасы тексеріледі.
57. Кодтаушының кедергісін бағалау.
Манипулятор арқылы кодтаушы сигналының кедергісіне қатысты
жағдай тексеріледі.
58. Кабинаны іске қосу-баптау.
Лифтіні іске қосу-жөндеудің революциялық тәсілі ұсынылады:
реттеуші кабинада бола отырып, лифтіні іске қосуды, оның жұмысын
бақылауды тікелей жүзеге асыра алады; адам факторын пайдалану қабаттағы
теңестіру және сапардың жайлылығы сияқты функцияларды неғұрлым
сапалы реттеуді қамтамасыз етеді.
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Опциялардың сипаттамасы 3, 22.
1. Есіктердің мерзімінен бұрын ашылуы.
Осы опцияны қосқаннан кейін лифт әр қабатта теңестіру процесінде
есіктерді мерзімінен бұрын ашады, осылайша лифт жұмысының тиімділігі
артады.
2. Есіктерді ашқаннан кейін қайта туралау.
Лифт салыстырмалы түрде жоғары қабаттарда болған кезде, болат
кабельдің созылуы мен қысылуына байланысты жолаушылар кабинаға кіру
және шығу процесінде кабинаның жоғары және төмен қозғалыстарын жасай
алады, осылайша лифттің сайтқа қатысты стандартты емес орналасуын
тудырады; мұндай жағдай анықталғаннан кейін басқару жүйесі шағын
жүрісте ашық есіктер кабинаны еденге туралайды.
3. Өрт сөндірушілерді басқару режимі.
Өрт кезінде сөндіргіш өртке қарсы режимде бекітілгеннен кейін лифт
кабинаның барлық командаларын және алаңдардан шақыруларды дереу
жояды, өртке қарсы базалық алаңға оралады, содан кейін өрт сөндірушілерді
басқарудың жұмыс режиміне кіреді.
4. Қосалқы бұйрық бекетінің жұмысы.
Егер сізде негізгі бұйрық посты болса, қосымша көмекшіні қосуға
болады. Көмекші бұйрық бекетінің көмегімен жолаушы кабинадан
командалар беріп, есіктерді басқара алады.
5. Артқы есіктердің командалық бекетінің жұмысы.
Лифт кабинасында алдыңғы және артқы есіктер болған жағдайда,
артқы есіктердің бұйрықтық постын қосымша қосуға болады. Артқы
есіктердің командалық бекетінің көмегімен жолаушы кабинадан командалар
беріп, есіктерді басқара алады.
6. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған бұйрық бекетінің жұмысы.
Лифтте мүмкіндігі шектеулі адамдарға лифтіні басқаруға мүмкіндік
бере отырып, бұйрық постын қосуға болады.
7. Топтық басқару режиміндегі жұмыс.
Лифт тобындағы топтық басқару контроллерінің көмегімен еден
алаңдарынан қоңырау шалу функциясы үйлестіріледі, осылайша лифт
жұмысының тиімділігі артады, сондай-ақ "қарбалас сағат" және лифтілердің
таратылған күтуі сияқты функциялар қолжетімді болуы мүмкін. Бұл жүйе
сегіз лифтіден аспайтын топты басқара алады.
8. Тұрғын үй кешенін (немесе ғимаратты) диспетчерлік басқару.
Басқару жүйесі компьютерге can-шинамен қосылады, компьютерде
Лифттің орналасқан жерін, қозғалыс бағытын, ақаулардың болуын және т. б.
байқауға болады.
9. Жер сілкінісі кезіндегі жұмыс функциясы.
Жер сілкінісі кезіндегі жұмыс функциясы қосылған кезде жер сілкінісін
бақылау құрылғысы іске қосылады, оның контактілерінен сигнал басқару
жүйесіне беріледі, басқару жүйесі лифтіні жақын маңдағы алаңға жеткізеді,
содан кейін есіктерді ашады, жолаушыларды шығарады, лифт жұмысын
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тоқтатады.
10. Лифттің алаңға келуі туралы кабинаның сигналдық құрылғысы.
Лифтімен жылдамдықты төмендету және қабатта теңестіру сәтінде
кабинаның жоғарғы жағында немесе түбінің астында орнатылған алаңға
келудің сигналдық құрылғысы кабинаның жолаушыларын және алаңдағы
лифт күтушілерді лифт кіретіні туралы ескерту үшін дыбыстық сигнал
береді.
11. Лифттің келуін көрсететін сыртқы палубаның шамы.
Осы опцияны қосқан кезде әр қабаттың холы лифттің келуін көрсететін
"жоғары" және "төмен" шамдарымен жабдықталады. Бұл опция
жолаушыларды лифттің жақында келгені туралы хабардар ету үшін
қолданылады, сонымен қатар лифт өзінің қозғалысын қай бағытта
жалғастыратынын білуге болады.
12. Лифттің келуі туралы сыртқы алаңның сигналдық құрылғысы.
Осы опцияны қосқан кезде әрбір қабаттың холы лифттің жоғарыдан
немесе төменнен келгені туралы хабарлайтын сигнал беру құрылғысымен
жабдықталады. Бұл опция жолаушыларды лифттің жақында келгені туралы
хабардар ету үшін қолданылады.
13. Алдыңғы және артқы есіктерді тәуелсіз басқару.
Қажет болған жағдайда жолаушы алдыңғы және артқы есіктерді
тәуелсіз басқара алады, есіктерді бөлек ашып, жаба алады.
14. "VIP қонақ қабаты"функциясы.
VIP жолаушыларға арналған арнайы функция қажетті қабатқа
мүмкіндігінше тез жетуге мүмкіндік береді.
15. Электр қуаты ажыратылған жағдайда қабаттағы шұғыл теңестіру.
Жолаушылардың кабинадан шығуына кедергі келтіруі мүмкін
ғимаратта электр қуаты ажыратылған кезде, егер ол алаңға жетпесе, электр
қуаты ажыратылған кезде қабаттағы шұғыл теңестіру құрылғысы қосылады,
шағын жүрісті лифт жақын маңдағы алаңға жеткізіледі, есіктер ашылады,
жолаушылар шығарылады.
16. Еденді коммутатормен ауыстыру.
Тағайындалған қабат кабинадағы ажыратқышпен өзгереді.
17. Келу туралы дауыстық ескерту функциясы.
Осы опция жүйеге қосылған кезде қабаттағы лифтіні әрбір теңестіру
кезінде келу туралы дауыстық хабарландыру құрылғысы лифт жақын арада
алаңға жететіні туралы хабарлайды; есіктерді әрбір жабу алдында
хабарландыру құрылғысы лифттің одан әрі қозғалысының бағыты туралы
хабарлайды.
18. Салмақты өтеу.
Салмақты өлшейтін құрылғыдан алынған кабинаның жүктемесі туралы
мәліметтер негізінде қозғалыс басталған кезде жүктеме өтемақысының
мөлшері анықталады, осылайша лифт кабинасын іске қосудың тегістігі
жақсарады.
19. Есіктің ашылу түймесін басу және ұстап тұру функциясы.
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Есіктерді ашу батырмасын басу және ұстап тұру арқылы лифт
есіктерінің жабылу уақытын кешіктіру қамтамасыз етіледі.
20. Дисплейдің шығу функциясы уақытша тоқтата тұру туралы
хабарлайды.
Лифтіні қалыпты пайдалану мүмкін болмаған кезде жолаушыларды
хабардар ететін дисплей режимі.
21. IC картасы арқылы лифт кабинасынан еденге кіруді бақылау.
Бұл опцияны қосқан кезде кабинаның командалық посты оқу
құрылғысымен жабдықталған, тек қолында картасы бар, жолаушы арнайы
рұқсатты қажет ететін еденге өту командасын бере алады.
22. IC-карта көмегімен лифт кабинасының алаңнан шақырылуын
бақылау.
Бұл опцияны қосқан кезде әр қабаттың қоңырау тақтасы оқу
құрылғысымен жабдықталған, тек қолында картасы бар, жолаушы осы
қабаттан лифт шақыра алады.
Жетекті және контроллерді басқару
Бір AS380 сериялы корпустағы жетек пен контроллер жарықдиодты
индикатор шамдары және жеті сегменттік дисплейі бар манипулятормен бірге
келеді; оның бағдарламаланатын жарықдиодты индикатор шамдары кіріс,
шығыс және басқа да негізгі лифт режимдерін көрсете алады, жеті сегменттік
дисплей арқылы құрылғы параметрлері мен ақаулық кодтарын тексеруге
болады. Сонымен қатар, AS380 сериялы бір корпустағы жетек пен
контроллер сұйық кристалды дисплейдің қолмен манипуляторын басқаруды
қолдайды, ол жоғары дәлдіктегі лифт күйін келтіруді жүзеге асыра алады.
Жеті сегменттік дисплейі бар манипулятор
Суретте түсіндірмелері бар жеті сегментті дисплейі бар
манипулятордың көрінісі көрсетілген.8.1, кестеде. 8.1 оның негізгі жұмыс
функциялары егжей-тегжейлі сипатталған.
Жарықдиодты индикатор шамдары
Жеті сегменттік дисплейі бар манипулятордың жоғарғы жағында 27
жарықдиодты шам бар; сол жақта орналасқан тоғыз шам, l19-L27 деп
белгіленген, шамдар бекітілген, олар кестеде көрсетілген. 8.1; L1-L18 деп
белгіленген басқа он сегіздің шамалары ауыспалы, олар 8.2-кестеде
көрсетілген.
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Жарықдиодты
индикатор
шамдары
Сұйық кристалды қол
манипуляторының
қосқышы

Жеті сегменттік
белгі
көрсеткіштері
Функционалды
түймелер

8.1-сурет - Жеті сегментті дисплейі бар манипулятор бөліктерінің
сипаттамасы
8.1-кесте - L19-L27 мәндері

Код
Белгі
Мәні
1
2
3
L19 MONITOR Диспетчерлік
тұрғын үй
кешенімен
байланыс
L20
STATE Орталық
процессордың
жұмыс режимдері

L21

CAN

L22

GROUP

L23

INS/NOR

L24

ENCODE

L25

SAFETY

L26

DL

L27

HDL
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Кабинамен /
шахтамен байланыс
Параллель / топтық
басқару байланысы
Қарау және жөндеу
режимі / автоматты
режим
Айналмалы
кодтаушы
Қауіпсіздік контуры
Жалпы есік құлпы
Алаң есіктерін
бұғаттау

Ескертпелер
4
Жылтылдау байланыстың болуын
көрсетеді
Жылдам жыпылықтау - қалыпты жұмыс
режимі / орташа жылдамдықпен
жыпылықтау-өзін-өзі оқыту режимі / баяу
жыпылықтау-лифт ақаулығы /
жыпылықтаған жағдайда-өндіруші
зауытқа хабарласыңыз
Жылтылдау байланыстың болуын
көрсетеді
Жылтылдау байланыстың болуын
көрсетеді
Жанып тұрған шам-автоматты режим /
жанбайтын шам-тексеру және жөндеу
режимі
Жанып тұрған шам-бұрыштық
жылдамдықпен кері байланыс бар
Жанып тұрған шам - қауіпсіздік тізбегі
қосылған
Жанып тұрған шам-есіктің жалпы
құлыптау тізбегі қосылған
Жанып тұрған шам – платформалардың
есіктерін құлыптау тізбегі қосылған

Кесте 8.2 - Батырмалардың функциялары
Батырман
Батырма
ың атауы
1

Функциялар

2

3

"Жоғары»

1.Мәзірді қарау кезінде бір тармаққа жоғары
2.Деректерді енгізу кезінде ағымдағы 1 санға ұлғайту

"Төмен»

1. Мәзірді қарау кезінде бір тармаққа төмен
2. Деректерді енгізу кезінде ағымдағы 1 санға азайту

"Солға»

1.Функцияларды таңдау кезінде мәзірден солға
2.Деректерді енгізу кезінде курсорды солға
жылжытыңыз

"Оң»

1. Функцияларды таңдау кезінде мәзірден оңға
2. Деректерді енгізу кезінде курсорды
жылжытыңыз

ESC

«Esc»

1.Деректерді енгізу кезінде енгізуді болдырмау

ENTER

«Enter»

MENU

оңға

1.Параметрді оларды қарау кезінде түзету
2.Деректерді енгізу кезінде сақтау

1.Жарықдиодты
индикатор
шамдарының
«MENU» функцияларын таңдау интерфейсіне кіру
2.Есіктерді ашу/жабуды басқару интерфейсіне кіру

F1

«F1»

Осы батырманы басу арқылы есіктерді ашу/жабуды
басқару интерфейсінде есіктер ашылады

F2

«F2»

Есіктерді ашу/жабуды басқару интерфейсінде осы
батырманы басу арқылы есіктер жабылады

Манипулятордың жұмысы (қызмет көрсету құралы)
Мәзір құрылымы
Негізгі мәзір құрылымы жеті сегмент пен батырманың құрылымдық
шектеулеріне байланысты жұмыс интерфейсі бір деңгейлі мәзір құрылымын
қолданады. "Солға", "оңға" батырмаларын басу арқылы мәзір арқылы
қозғалуға болады. "MENU" түймесін басу арқылы сіз жарықдиодты
шамдардың функцияларын таңдап, есіктерді ашу/жабуды басқару
интерфейсіне кіре аласыз.
Бір деңгейлі негізгі мәзірдің интерфейсінде сіз "солға", "оңға"
батырмаларын қолдана отырып, оның бөлімдері бойынша қозғала аласыз; әр
уақытта, қуат беру кезінде лифт режимінің интерфейсі ерекшеленеді.
Мәзірдің әр бөлімінің толық сипаттамасы төменде келтірілген:
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Лифт жұмысының режимі (Бұл бөлім қуат берілгеннен кейін
көрсетіледі)

Есіктің орналасуы
Қабат
Жұмыс тәртібі
Бұл бөлімде лифттің негізгі жұмыс жағдайы көрсетіледі, оның ішінде:
жұмыс режимі, қабаттағы орналасуы, есіктердің орналасуы.
Жұмыс режимдері

Лифт қозғалысы

Лифт қозғалысы төмен

Лифтті тоқтату.

Қабаттағы орналасу ондық есептеу жүйесінде екі санмен көрсетіледі.
Есік позициялары

Ашылды

Қабаттағы есіктердің ашылуы

Жабық

Қабаттағы есіктердің жабылуы

Лифт жылдамдығы

Бұл бөлімде лифттің ағымдағы жұмыс жылдамдығы көрсетіледі, өлшем
бірлігі-м/с. ағымдағы жылдамдық-1,75 м / с.
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Ақаулық коды

Ақаулық коды
Кодтың реттік нөмірі
ақаулар
Құрылғы 20 ақаулық кодын жадта сақтай алады. Соңғы ақаулық
кодының реттік нөмірі-00. "Жоғары", "төмен" батырмаларын қолдана
отырып, сіз осы кодтарды көре аласыз. "Enter" батырмасын басқан кезде
ақаулықтың пайда болу күні көрсетіледі, "солға", "оңға" батырмаларын басу
арқылы ақаулықтың пайда болу уақыты мен қабатын көруге, "ESC"
батырмасын басу арқылы – бөлімнен кетуге болады.
Жыл

Жоғарыдағы суретте көрсетілген – 2010 жыл. Y-year қысқартылған
емлесі (жыл). Түзету қажет болса, "Enter" түймесін басыңыз, соңғы Сан
өлшенеді. "Солға", "оңға" батырмаларын қолдана отырып, түзетілетін сандар
таңдалады, таңдау кезінде сан жыпылықтай бастайды. "Жоғары", "төмен"
батырмаларының көмегімен "Enter" батырмасын басу арқылы санға қажетті
түзетулер енгізіңіз.
Күні

Жоғарыдағы суретте көрсетілген – 12 тамыз. d-қысқартылған күн (күн).
Түзету қажет болса, "Enter" түймесін басыңыз, соңғы Сан өлшенеді. "Солға",
"оңға" батырмаларын қолдана отырып, түзетілетін сандар таңдалады, таңдау
кезінде сан жыпылықтай бастайды. "Жоғары", "төмен" батырмаларының
көмегімен "Enter" батырмасын басу арқылы санға қажетті түзетулер енгізіңіз.
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Уақыты

Жоғарыдағы суретте көрсетілген – 15 сағат 36 минут. T-уақыттың
қысқартылған емлесі (уақыт). Назар аударыңыз: жеті сегменттің
шектеулеріне байланысты құрылғы экранындағы T әрпі жоғарыдағы суретте
көрсетілгендей болады. Түзету қажет болса, "Enter" түймесін басыңыз, соңғы
Сан өлшенеді. "Солға", "оңға" батырмаларын қолдана отырып, түзетілетін
сандар таңдалады, таңдау кезінде сан жыпылықтай бастайды. "Жоғары",
"төмен" батырмаларының көмегімен "Enter" батырмасын басу арқылы санға
қажетті түзетулер енгізіңіз.
Шахта параметрлері

Бұл параметрлер белгілі бір қабатқа сәйкес келетін шахта учаскесінің
деректерін, сондай-ақ дәл тоқтату қосқышының ұзындығын, дәл тоқтату
қосқышына дейінгі қашықтықты, жылдамдықты төмендету қосқышының
орналасуын көрсетеді. Жұмыс принципі келесідей: "жоғары", "төмен"
батырмаларын пайдаланып, көру үшін қажетті параметрлерді таңдаңыз.
Мысалы, P02. Экранда p-02 жоғарғы суретте көрсетілгендей жарқырайды;
содан кейін 1 с өткеннен кейін экранда P02 – 03.000 параметрінің сандық
мәні көрсетіледі, суретте сіз 03.000 көре аласыз. Әрі қарай, P-02 және 03.000
жазбалары бір-бірін шамамен 1 с кідіріспен алмастырады; бұл параметр
екінші қабаттың биіктігі 3 м екенін көрсетеді. Барлық параметрлердің
мәндері төменде келтірілген.
Тіркеу ("Login»)
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8.3-кесте - Шахта параметрлерінің мәндері
№
Мәні
P01-P64
1-ден 64-ке дейінгі белгілі бір қабатқа сәйкес келетін шахта
учаскесінің деректері
P65
Дәл тоқтату plate ұзындығы
P66
Дәл тоқтату қосқыштарын орнату қадамы
P67
Жоғарғы қабаттағы жылдамдықты төмендету қосқышына
дейінгі қашықтық
P68
Жоғарғы қабаттың алдындағы қабаттағы жылдамдықты
төмендету ажыратқышына дейінгі қашықтық
P69
Жоғарғы қабатқа дейін екі қабаттан төмен жылдамдықты
ажыратқышқа дейінгі қашықтық
P70
Үш қабаттан жоғарыға дейін жылдамдықты төмендететін
қосқышқа дейінгі қашықтық
P71
Төменгі қабаттағы жылдамдықты төмендететін қосқышқа
дейінгі қашықтық
P72
Төменгі қабаттың алдындағы қабаттағы жылдамдықты
төмендету ажыратқышына дейінгі қашықтық
P73
Төменгі қабатқа екі қабаттан төмен жылдамдықты
ажыратқышқа дейінгі қашықтық
P74
Үш қабаттан төменге дейін жылдамдықты төмендететін
қосқышқа дейінгі қашықтық
"Enter" түймесін басып, осы бөлімге кіргеннен кейін келесі сурет
көрсетіледі:

Кіру паролі. Суретте көрсетілген пароль – 149.
Бөлімге кірген кезде сіз "кіру"деген жазуды көресіз. "Enter" түймесін
басыңыз, ең соңғы Сан өлшенеді, "жоғары", "төмен" көмегімен қажетті санды
таңдаңыз. "Солға", "Оңға" дегенді қолдана отырып орнының санын енгізу
үшін қажеттісін таңдаңыз, бұл ретте таңдалған сандар енгізуге дайын екенін
білдіріп жыпылықтайды. Тағы да, "жоғары", "төмен" көмегімен қажетті
санды таңдаңыз. Құпиясөзді енгізу аяқталғаннан кейін "Enter" батырмасын
басыңыз, растауды жүзеге асырыңыз. Егер енгізілген пароль дұрыс болса,
"Enter" пернесін басқаннан кейін "login" деген жазу шығады; егер пароль
дұрыс болмаса, "Enter" пернесін басқаннан кейін экранда парольді енгізу
орны сақталады; егер сіз шыққыңыз келсе, "ESC"түймесін басыңыз.
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Назар аударыңыз: жүйеде тіркеусіз тек лифт күйі мен параметрлерін
көруге болады. Тіркелгеннен кейін ғана параметрлерді реттеуге болады.
Диагностика

Күй коды
Бұл бөлім лифттің ағымдағы жағдайын көрсетеді. Ақпарат екі таңбалы
күй коды түрінде беріледі. Бұл кодтардың мәндері 8.4-кестеде келтірілген.
Кесте 8.4 - Күй кодтарының мәндері
№
Мәні
1
2
0
Қауіпсіздік тізбегін өшіру
1
Лифт ақаулығы
2
Қозғалтқыштың қызып кетуі
3
Лифт кептелісі
4
Сенсорлық қауіпсіздік тақтасын қосу
5
Есіктерді ашу батырмасын қосу (есіктерді ашу батырмасын қосу
немесе сол бағытта қозғалу кезінде осы қабаттағы алаңды шақыру
батырмасын қосу))
6
Есікті құлыптаудың қысқа тұйықталуы / есіктерді ашудағы шекті
жағдай
7
Лифт есіктері ашық
8
Лифт есіктері жабық
9
Есіктерді жабу кезіндегі шекті жағдай
10
Жоғары қозғалыс кезіндегі шекті жағдай
11
Төмен қозғалу кезіндегі шекті жағдай
12
Есіктің тұйықталуы жұмыс жағдайына сәйкес келеді
13
Kmy байланысын тексеру
14
KMB байланысын тексеру
15
Нөлдік серво жылдамдығы
16
Лифтпен тікелей жүру
17
Жұмыс істеу процесінде лифт
18
Лифт есіктерінің құлпын өшіру
19
Шахтаны зерттеу аяқталған жоқ
20
Жиілік түрлендіргішін пайдалану мүмкіндігін тексеру
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Сұйық кристалды қолмен манипулятор
Сұйық кристалды қол манипуляторы туралы жалпы мәліметтер
Сұйық кристалды қолмен манипулятор - бұл жүйені жөндеуге және
техникалық қызмет көрсетуге арналған арнайы құрал. Ол екі бөліктен
тұрады: сұйық кристалды дисплей және мембраналық пернетақта.
Негізгі бақылау интерфейсі
Сұйық кристалды дисплей арқылы лифттің келесі күйлерін байқауға
болады:
A.Лифтіні автоматты жұмыс, қарау және жөндеу, лифтіні басқару, өртке
қарсы;
B. Лифт жұмысының саны;
C. Лифттің қабаттық жағдайы;
D.Лифт қозғалысының бағыты.
Жай-күйін қадағалау
A. Жетек жағдайы: лифт жылдамдығы, кері байланыс жылдамдығы, жеткізу
желісінің кернеуі, шығу тогы, шығу моменті, бастапқы момент
тексеріледі;
B. Лифт шақыру функциясы: алаңдардан және кабина командаларынан лифт
қоңырауларын бақылау және тіркеу. Қолмен манипулятордың көмегімен
лифтті еденге шақыру пәрмені немесе кабинадан еденге әр қабат бойынша
бару туралы пәрмені бар-жоғын бақылауға болады, сонымен қатар қолмен
манипулятор арқылы кез-келген қабатқа шақыру сигналын немесе кезкелген қабатқа бару сигналын тіркеуге болады;
C. Жылдамдық қисығы: лифттің жұмыс жылдамдығы және жылдамдық
қисығы;
D. Кіріс, шығыс: кіріс, шығыс және барлық қосқыштардың сипаттамасы;
E. Ақаулықтарды жазу: лифт жұмысының жазбалары және ақаулық кодтары,
сондай-ақ ақаулық кодының пайда болу қабаты мен уақыты;
F. Шахта деректері: лифт білігінің деректері;
G. Өзін-өзі диагностикалау: can-шиналар мен кодтағыштардың кедергісін
бағалауды тексеру, әр қабаттың шақыру тақтасындағы ақаулардың
жағдайы;
H. Бағдарлама нұсқасы: манипулятор және негізгі тақта бағдарламаларының
нұсқасы туралы ақпарат.
Параметрлердің жіктелуі
Қол манипуляторының көмегімен функцияларды таңдау мәзірінде лифт
параметрлерін көруге және орнатуға болады:
A. Негізгі параметрлер: бұл мәзірде лифтті іске қосу кезінде жиі
қолданылатын F параметрлерін көруге және орнатуға болады;
B. Тегіс стартерді жөндеу: Лифт қозғалысының тегістігіне қатысты s
қисығының параметрлерін және PID реттеу параметрлерін көруге және
орнатуға болады;
C. Лифт сипаттамалары: бұл мәзір лифт сипаттамаларын жіктеу мәзірі болып
табылады, лифт сипаттамаларына байланысты параметрлерді көруге және
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орнатуға болады;
D. Қозғалтқыш сипаттамалары: қозғалтқыштың жіктеу параметрлерін көруге
және орнатуға болады;
E. Реттеу теңестіру қабатында: көруге болады және орнатуға шамасы реттеу
және қателік реттеу қамтитын теңестіру қабатында және жоғарғы және
төменгі;
F. Дәл реттеу теңестіру қабатында: қаралады және белгіленеді мәні дәл
түзету теңестіру қабатында әрбір қабат;
G. Кіру түрі: негізгі тақтаның кіріс нүктелерінің және кабинаның үстіңгі
тақтайының кіріс нүктелерінің қалыпты жабылуы және қалыпты ашылуы
көрінеді және орнатылады, әр кіріс нүктесі өте жақсы жұмыс істейді;
H. Еденнің индикациясы: еденнің индикация кодын орнатуға болады;
I. Тестілік режимде жұмыс істеу;
J. Есікті басқару: есіктерді ашу және есіктерді ашу/жабу уақытын кешіктіру
функциясының параметрлерін көруге және орнатуға болады;
K. Есіктерді ашуға рұқсат: алдыңғы/артқы есіктерді ашуға рұқсат ету
жағдайы белгіленеді;
L. Қызмет көрсетілетін қабат: жұмыс процесінде қызмет көрсетілетін
қабаттар және жұмысты тоқтата тұру функциясы бар қабаттар қаралады
және орнатылады;
M. IC картасын басқару қондырғылары: IC картасын басқару кезінде лифт
нөмірі мен қызмет көрсету қабатының параметрлері белгіленеді;
N. Уақытша қызмет көрсетілетін қабат: әрбір қабатқа қызмет көрсетуге
рұқсат берілетін уақыт аралықтары белгіленеді;
O. Жалпы параметрлер: бұл мәзірде барлық F параметрлерін көруге және
орнатуға болады;
P. Басқару параметрлерін қалпына келтіру: F0-F199 лифтінің басқару
параметрлерін қалпына келтіруге болады, қате мен қажетсіз зақымдануды
болдырмау үшін қалпына келтірмес бұрын дұрыс басқару кодын енгізу
керек, тек осы жағдайда параметрлерді қалпына келтіруге болады;
Q. Диск параметрлерін қалпына келтіру: F200-F255 лифт жетегінің
параметрлерін қалпына келтіруге болады, қате мен қажетсіз зақым
келтірмеу үшін қалпына келтірмес бұрын дұрыс басқару кодын енгізу
керек, тек осы жағдайда параметрлерді қалпына келтіруге болады;
R. Параметрлерді көшіру: негізгі тақтада орнатылған параметрлерді
манипуляторға жүктеуге және сақтауға болады; сонымен қатар
манипуляторда сақталған параметрлерді лифттің негізгі тақтасына
жүктеуге болады
Іске қосу-жөндеу жұмыстары
A. Асинхронды қозғалтқышты зерттеу: асинхронды қозғалтқышты
Автоматты зерттеу қажет болған жағдайда оның параметрлерін зерттеу
жүзеге асырылады;
B. Шахтаны Автоматты зерттеу: шахтаны зерттеу жүргізіледі, басқару жүйесі
әр қабаттағы лифттің стандартты жағдайын зерттейді, мәліметтер
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жазылады.
C. Соңғы алаңға лифт шақыру: соңғы жоғарғы/төменгі платформаға лифт
шақыру командасын беруге болады;
D. Тестілік режимдегі жұмыс: автоматты режимде лифт жұмысының саны
және олардың арасындағы уақыт аралықтары белгіленеді;
E. Есіктердің жұмысы: лифт есіктерін ашуға рұқсат беру функциясы
орнатылады;
F. Өлшеуді жөндеу: массаны анықтау құралымен өлшеу процесі автоматты
түрде зерттеледі және бақыланады.
Команда ағызу
Көмегімен қолмен манипулятор жаңартуға барлық параметрлері лифт
кодтарды қоса алғанда, ақауларды саны мен рет жұмыс істеуін лифт. Қате мен
қажетсіз зақымдардың алдын алу үшін қалпына келтірмес бұрын дұрыс
бақылау кодын енгізу керек, тек осы жағдайда параметрлерді қалпына
келтіруге болады.
Мәнді қосу функциясы
Қолмен манипулятордың көмегімен сіз аналық платаның уақыты,
қабатты ауыстыру, базалық платформаны орнату, өрт режимі сияқты
функцияларды реттей аласыз.
Жүйеге қайта кіру
Қолмен манипулятордан кіру паролін енгізу арқылы аналық платаға
қайта кіру.
Құпиясөзді өзгерту
Аналық платаның кіру паролін манипулятордан өзгертуге болады,
ағымдағы деңгейдің паролін төменгі деңгейдегі парольге немесе ағымдағы
деңгейдің басқа пароліне өзгертуге болады.
Қолмен манипуляторды қосу әдісі
Қол манипуляторы мен құрылғының қосылымы стандартты RS232
қосылымы болып табылады; манипулятордың жоғарғы жағындағы қосқыш
ұшы USB коннекторы болып табылады, құрылғының қосылатын ұшы жеті
сегментті экраны бар манипуляторда орналасқан тоғыз істікшелі D-типті
қосқыш болып табылады, бұл манипулятор құрылғыға қосылған; қосылу
сызығы – SM-08E/USB.
Төмендегі схемада құрылғы мен қол манипуляторының қосылуы
көрсетілген.

8.2-сурет - Құрылғы мен қолмен
манипуляторды қосу схемасы
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Қол манипуляторының функциялары
Қолмен манипулятордың сыртқы түрі 8.3.суретте көрсетілген.

8.3-сурет - Қол манипуляторының сыртқы түрінің бейнесі
8.2. Лифттерді топтық басқару жүйесі
Лифтілерді топтық басқару жүйесінің құрылымы
Топтық басқарудың стандартты режимінде әр лифт тобы үшін жеке
Басқару шкафтарын пайдалану қажет – негізгі элемент-SM-GC компьютерлік
тақтасы. Бұл тақта CAN шинасы арқылы басқару шкафтарының
әрқайсысында біріктірілген контроллер мен лифт жетегіне қосылады,
осылайша 3,22 ағымдағы жағдайға сәйкес лифттер арасында шақыру
сигналдарын таратады.
Негізгі ерекшеліктері
Smart ComII топтық басқару жүйесінде орталықтандырылған топтық
басқару технологиялары қолданылады. Жүйе едендерден лифт шақыру
түймелерінен сигналдарды алуға және таратуға жауап беретін топтық
басқарудың бір компьютерін қамтиды. Жүйе шахталарда лифт
кабиналарының ағымдағы орналасуын және олардың шақыру орнына дейінгі
қашықтығын, оларды пайдалану қарқындылығын, шамадан тыс
жүктелуді/шамадан тыс жүктелуді, лифтілер қозғалысының бағытын және
басқа да факторларды ескере отырып, сигнал берудің ең жоғары
жылдамдығын қамтамасыз ететіндей етіп жобаланған. Мұндай басқару
жүйесі лифттің шақыруға барынша жылдам жауап беруіне және сол арқылы
оның тасымалдау мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік
береді.
Smart ComII топтық басқару жүйесі 8 лифтіге дейінгі және 48 қабатқа
дейінгі объектілерде пайдалану үшін жобаланған, бұл оны қолдану аясын
барынша кең етеді.
Топтық басқару компьютері мен лифт компьютерінің негізгі менеджері
арасында сигнал беру CAN-BUS сериялық байланыс әдісі арқылы
қамтамасыз етіледі, бұл деректерді берудің жоғары жылдамдығы мен
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сенімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Топтық басқару жүйесінде резервтік функция бар. Топтық басқару
компьютері істен шыққан, оны жөндеу немесе қызмет көрсету, топтық
басқару компьютеріне электр қуатын беру тоқтатылған жағдайда, барлық
лифтілер резервтік жұмыс режимінде жұмыс істейтін болады. Бұл жұмыс
режимінде лифттердің әрқайсысы офлайн режимде жұмыс істейді, ал топтық
басқару компьютерінің жұмысы қалпына келтірілгеннен кейін жүйе топтық
режимде жұмысты автоматты түрде қалпына келтіреді.
Топтық басқару жүйесінің функциялары лифт топтарындағы жұмыстан
жеке лифтілерді уақытша "алып тастауға" мүмкіндік береді. Егер лифтілердің
бірі сигнал алғаннан кейін ұзақ кідірісті көрсетсе (есіктер ұзақ уақыт
жабылмайды және қозғалыс басталмайды), мұндай жағдайда топтық басқару
жүйесі лифтіні басқару жүйесінен уақытша "алып тастайды" және
қабаттардан келіп түсетін сигналдарды штаттық жұмыс істейтін лифтілерге
қайта бөледі. Бұл жолаушылар лифтін күту кезінде үлкен кідірістердің алдын
алуға мүмкіндік береді.
Қуат көзі бас басқару компьютеріне қосылған кезде, әр лифттің басқару
компьютеріне кіретін еден түймелерінің барлық сигналдары топтық басқару
компьютеріне жіберіледі. Осыдан кейін топтық басқару компьютері лифттің
тіркелген қоңырау сигналын лифттің басқару компьютеріне жібереді, сол
жерден сигнал әр қабаттың қоңырау түймелерінің шамдарына жіберіледі.
Егер лифттердің кез-келгенінің басқару компьютеріне электр қуаты тоқтаса,
топтық басқару компьютері әр қабаттың осы лифтінің шақыру түймелеріне
тікелей сигнал жібереді, бұл лифттің топтық басқару жүйесінде үздіксіз
жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Топтық басқару компьютерінде жарықдиодты (LED) дисплей бар, оның
көмегімен топтық басқару компьютері мен лифт басқару компьютерлері
арасында сигнал алмасу қалыпты режимде жүретінін тексеруге болады.
Топтық басқару компьютерінің әр кіру нүктесін оған сәйкес келетін
жарықдиодты (LED) дисплей арқылы тексеруге болады.
Негізгі функциялары
1. Негізгі қабатқа оралу функциясы. Бұл функция қосымша
конфигурациядан кейін іске қосылуы мүмкін. Ол іске қосылған кезде, егер
базалық қабатта лифт болмаса және ол осы қабатқа шақырылмаса, онда
базалық қабатқа ең жақын орналасқан лифтке сигнал беріледі және ол жабық
есік режимінде күту үшін осы қабатқа жіберіледі. Бұл мүмкіндік базалық
қабаттың өткізу қабілетін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Негізгі қабатқа
оралу функциясында екі режим бар. Стандартты жұмыс режимінде
жүйеден сигнал түскен кезде бір лифт негізгі қабатқа жіберіледі. Реттелетін
жұмыс режимінде базалық қабатқа бір уақытта 4 лифтке дейін жеткізуді
тағайындауға болады. Кідіріс уақыты, содан кейін жүйеге базалық қабатта
лифт жоқ екендігі туралы сигнал түседі, сіз қосымша орната аласыз. Бұл
жұмыс режимі лифтті базалық қабатқа жіберу үшін стандартты
бағдарламалық жасақтаманы ғана емес, сонымен қатар базалық қабатқа
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жіберу үшін лифт санын және кешіктіру уақытын реттеуге мүмкіндік беретін
қосымша бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады, бұл жүйеге оларды
жіберу үшін сигнал түседі.
2. Шашыраңқы күту функциясы. Бұл функция қосымша
конфигурациядан кейін іске қосылуы мүмкін және екі жұмыс режимі бар.
Стандартты режимде, егер бір минут ішінде барлық лифтілер күту
режимінде болса, топтық басқару жүйесі лифтілерді одан әрі шақыруды күту
үшін қабаттар бойынша бөледі: а) егер базалық қабатта және оның астындағы
қабаттарда бірде-бір лифт болмаса, жүйе лифтілердің біреуін жабық есіктер
режимінде күту үшін базалық қабатқа жібереді; б) егер лифтілерді топтық
басқару жүйесінде 2-ден астам лифт қалыпты режимде жұмыс істесе, ал орта
және жоғары қабаттарда бірде-бір лифт болмаса, онда жүйе лифтілердің
біреуін жоғары қабаттарға оңай жабық есік режимінде. Реттелетін жұмыс
режимінде, егер белгілі бір уақыт ішінде барлық лифттер күту режимінде
болса (қосымша конфигурацияланған) және күтуге болатын едендердің
бірінде (4-ке дейін) лифт болмаса, топтық басқару жүйесі лифтілердің біреуін
жабық есік режимінде күтуге жібереді. Бұл жұмыс режимінде лифттерді күту
үшін едендерге тарататын стандартты бағдарламалық жасақтама ғана емес,
сонымен қатар лифттер күтуге болатын едендерді конфигурациялауға
мүмкіндік беретін қосымша бағдарламалық жасақтама, сондай-ақ лифттер
осы қабаттарға күту үшін жіберілетін кідіріс уақыты қолданылады.
3. Жұмыс күнінің басталу уақытының шыңы. Бұл жұмыс режимінде
(Параметрлер Қосымша конфигурацияланған) жұмыс күнінің басталуының
шыңы сағаттарында (реле уақыт кідірісімен іске қосылған кезде іске
қосылады және қолмен қосылады-өшіріледі) лифт базалық қабаттан
жоғарыға қарай қозғалған кезде, үш немесе одан да көп қабатты басқан кезде
жүйе "жұмыс күнінің басталуының шыңы"режимін автоматты түрде іске
қосады. Осы уақытта жолаушыларды соңғы таңдалған қабатқа жеткізгеннен
кейін лифт жолаушыларды күту үшін автоматты түрде базалық қабатқа
оралады. Сағат уақыты өткеннен кейін жұмыс күні басталуының шыңы (реле
уақыт ұстамымен іске қосылған кезде анықталады және қолмен қосыладысөндіріледі), лифтілер қалыпты жұмыс режиміне қайтарылады.
4. Жұмыс күнінің соңындағы сағат шыңы режимі. Бұл жұмыс
режимінде (Параметрлер Қосымша конфигурацияланған) жұмыс күнінің
шыңы сағаттарында (реле уақыт кідірісімен іске қосылған кезде іске
қосылады және қолмен қосылады-өшіріледі) лифтілердің жоғарғы
қабаттардан базалық қабатқа төмен бағытта қозғалысы кезінде, олардың
толық жүктелу белгілері пайда болған кезде жүйе "жұмыс күнінің
шыңы"режимін автоматты түрде іске қосады. Осы уақытта жолаушыларды
соңғы таңдалған қабатқа жеткізгеннен кейін лифт жабық есік режимінде күту
үшін автоматты түрде жоғарғы қабатқа оралады. Сағат уақыты аяқталғаннан
кейін жұмыс күнінің шыңы (реле уақыт кідірісімен іске қосылған кезде
анықталады және қолмен қосылады-өшіріледі), лифтілер қалыпты жұмыс
режиміне оралады.
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5. Белгілі бір қабаттардағы қоңырауды шектеу функциясы. Smart ComII
топтық басқару жүйесінде едендердегі лифтілерді тоқтату режимдерінің екі
жиынтығы бар, олар екі сәйкес қосқышпен басқарылады (екі орнатылған
уақыт аралығы реле көмегімен іске қосылуы мүмкін). Коммутаторлардың
әрқайсысын іске қосқан кезде лифт таңдалған параметрлер жиынтығына
сәйкес келетін едендерде ғана тоқтайды. Егер қосқыштар да қосылмаса,
лифттер қалыпты режимде жұмыс істейді. Параметрлердің әр жиынтығы
алдын – ала конфигурациялануы керек-лифт қай қабаттарда тоқтай алады,
қай қабаттардан жоғары қоңырау қабылдай алады және қай қабаттан төмен
қоңырау қабылдай алады.
6. Лифтілердің стандартты бөлімшесін топтарға бөлу функциясы. Осы
режимдегі Ажыратқышты іске қосқаннан кейін 0 мәні бойынша топтарды
бөлуді орнатқан кезде, жүйе берілген параметрлерге сәйкес (қай лифттер X
тобына, ал қайсысы Y тобына жатады) лифтілердің екі тобы топтық
басқарудың бөлек жүйелерінде жұмыс істейді. Режимді өшіру кезінде
лифттер стандартты жұмыс режиміне оралады.
7. Лифтілерді топтарға ішінара бөлу функциясы. Егер лифтілерді
топтық басқару кезінде соңғы төменгі қабаттар сәйкес келмесе, лифтілерді
лифтілердің ішінара бөлінуінің "1 режиміне" топтарға ауыстыруға болады. Ең
төменгі қабатқа жететін лифтілер Y тобына, ал ең төменгі деңгейге жете
алмайтын лифтілер х тобына жатады. Осылайша, лифтілерді топтарға ішінара
бөлу функциясы іске қосылғаннан кейін, лифтілерді төмен қарай шақырған
кезде, жүйе лифтілерді топтарға ішінара бөлу режимінде жұмыс істейді. Осы
уақытта жоғарғы қабаттарда орналасқан және ең төменгі қабаттарға түскісі
келетін жолаушылар лифтілерді осы қабаттарға дейін жеткізе алады. Бұл
жағдайда лифтілерді топтарға ішінара бөлу режимі іске қосылғандықтан,
жүйе лифтті көрсетілген қабатқа жібере алады. Егер шақырылған лифт
жолаушының шақыру сигналына сәйкес ең төменгі қабатқа бара алмаса, онда
жүйе топтық бөлуді жүзеге асырмайды және жолаушы орналасқан жердің
қабатына ең жылдам жету мүмкіндігі бар лифтті оны қажетті қабатқа жеткізу
үшін жібереді. Лифтті жоғарыға шақыруға келетін болсақ, топтық басқару
жүйесі лифттерді топтарға бөлмейді.
Сол сияқты, егер лифтілерді топтық басқару кезінде төменгі қабаттар
сәйкес келмесе, жүйе лифтілердің ішінара бөлінуінің "2 режимі"
параметрлерін топтарға таңдай алады, ең жоғарғы қабатқа келе алатын лифт
Y тобына тағайындалады, ал жоғарғы қабатқа жету мүмкіндігі жоқ. лифтілер
x тобына тағайындалады. Лифтілерді топтық бөлу ажыратқышын іске
қосқаннан кейін топтық басқару жүйесі лифтілерді топтарға ішінара бөлу
режиміне өтеді. Қазіргі уақытта төменгі қабаттарда орналасқан және ең
жоғары қабаттарға көтерілгісі келетін жолаушылар лифттерді осы қабаттарға
дейін көтере алады. Қазіргі уақытта лифтілерді топтарға ішінара бөлу режимі
қолданылатындықтан, топтық басқару жүйесі жоғарғы қабаттарға жететін
лифтілердің біреуін ғана шақыруға бағыттайды. Егер лифт жоғарғы
қабаттарға жете алмайтын лифт тобына жататын болса, онда жүйе
225

көрсетілген қабатқа оңай жетуге болатын басқа топтан лифт жібереді.
Лифтілерді төмен бағытта шақыруға қатысты топтық басқару жүйесі
лифтілерді топтарға бөлмейді. Бұл функцияны қолдана отырып, сіз арнайы
қабаттарға баратын жолаушылардың қажеттілігін қанағаттандыра аласыз
және топтық басқару жүйесінің тиімділігін барынша сақтай аласыз.
1. Ерекше жағдайларда лифттің автономды қозғалысы. Топтық басқару
жүйесі жұмыс істеген кезде сигналдың үзілуі немесе топтық басқару жүйесі
мен лифтілердің әрқайсысы арасындағы байланыс жоғалған жағдайда,
мұндай лифт автоматты түрде топтық басқару режимінен автономды жұмыс
режиміне өтеді.
2. Электрмен қоректендіру апаттық жағдайда берілген жағдайда. Бұл
функция резервтік қуат көзімен жабдықталған ғимараттарда лифтілерді
пайдалану кезінде, негізгі қуат көзін тоқтату және қосалқы қуат көзіне ауысу
кезінде қажет. Мұндай жағдайда алдын-ала белгіленген параметрлерге сәйкес
резервтік қуат көзіне жүктемені азайту үшін жүйе лифттерді базалық қабатқа
есік ашық тұрған кезде күту режиміне біртіндеп қайтарады. Барлық лифттер
негізгі қабатқа келгеннен кейін, топтық басқару жүйесі алдын-ала
белгіленген параметрлерге сәйкес лифттердің қайсысы қалыпты режимде
қолданылатынын және қайсысы уақытша тоқтатылатынын анықтайды.
Осылайша, резервтік қуат көзінің шамадан тыс жүктелуіне жол берілмейді.
Шақыру сигналын беру (шақыру батырмасын басу) және шақыру
батырмасының жарық индикаторын басқару
Қалыпты жұмыс режимінде басқару панеліне қуат қосылады, реле
қосулы күйге ауысады, контроллер мен жетектің байланыс арнасы бір
корпуста және SM-GC қалыпты жұмыс істейді. SM-04 тақтасы қоңырау
түймесінен алынған сигналды біріктірілген контроллер мен жетекке жібереді,
біріктірілген контроллер мен жетек бұл сигналды өңдеу үшін басқа CAN
(CAN1) қосқышы арқылы SM-GC-ге жібереді. Сигнал өңделгеннен кейін,
SM-GC алдымен қоңырау түймесінің жарық индикаторының сигналын
біріктірілген контроллер мен жетекке жібереді, содан кейін біріктірілген
контроллер мен лифт жетегі бұл сигналды SM-04-тегі CAN қосқышы арқылы
жібереді, ал SM-04 сигнал алғаннан кейін қабаттағы қоңырау түймесіндегі
Жарық индикаторын іске қосады немесе өшіреді. Егер лифттердің бірінің
басқару тақтасына қуат берілмесе, басқару тақтасының коммутациялық
релесі can-автобус арқылы SM-GC және осы лифттің SM-04 тақтасын тікелей
қосады – осылайша SM-GC тақтасы SM-04 сигналын жібере алады және SM04-тен қоңырау түймесінің жарық индикаторының сигналын алады.
Жүйе лифттері арасында қоңырау сигналдарын таратудың жалпы
принциптері
Топтық басқару жүйесінде шақыру сигналын тіркеу және қоңырау
сигналын аяқтау SM-GC тақтасы арқылы өңделеді. SM-GC әр лифттің жұмыс
мәртебесі мен орналасқан жерін ескере отырып, төмендегі қағидаларға
сәйкес сигналдарды таратады және осы мәліметтер негізінде нақты уақыт
режимінде қоңырау түймесін басуға тиімді жауап бере алатын лифтті
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анықтайды.
Сигналдарды таратудың төменде көрсетілген қағидаттарының негізгі
мақсаты жолаушы шақыру батырмасын басқаннан кейін лифтті барынша
қысқа күту уақытын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бүгінгі таңда лифт
трафигін алдын ала жоспарлаудың ең заманауи жүйесінде көрініс тапты. Сіз
лифт кабинасына кірмес бұрын лифт залында тағайындалған қабат нөмірін
енгізесіз.
Осыдан кейін лифт нөмірі панельде көрсетіледі, ол сізді қажетті
қабатқа апарады. Жолаушы үшін бағдарламалық қамтамасыз ету оны
жолдағы аялдамалардың ең аз санымен жеткізетін лифтіні таңдайды. Осы
жүйенің арқасында ғимаратта лифтілердің аз санын орнатуға, келушілердің
көптігін болдырмауға және техникалық қызмет көрсетуді үнемдеуге болады.
Мұндай жүйе, әдетте, биіктігі 15 қабаттан бастап, кемінде төрт лифт тобы
бар ғимараттарда орнатылады. Трафикті алдын-ала жоспарлау лифтілердің
өнімділігін 30-40% арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай жүйе, мысалы,
"Tower 2000" кеңсе кешенінде (Mmdc МоскваСити) жұмыс істейді және көп
ұзамай жақын жерде салынып жатқан "Астаналар қаласы" кешенінде пайда
болады. Бірақ жүйенің кемшілігі бар. Ол ақылды адамдарға арналған. Егер
сіз кездейсоқ дұрыс емес лифтке отырсаңыз, ештеңені өзгерте алмайсыз –
Лифттің ішінде Басқару тақтасы жоқ.
Дәлірек айтқанда, ол бар, бірақ кілтпен жабылған және тек көтергішке
қол жетімді. Жақын қабатқа барып, алаңға шығып, лифтті қайта шақыруға
тура келеді. Сондықтан кеңсе ғимараттарында лифтілер жиі қолданылады,
оларда тек қозғалыс бағыты белгіленеді. Бұл лифтке қоңырауға жауап беру
үшін қажетті уақыт есептелген кезде тағы бір жүйе бар. Басқару жүйесі
кабинаны анықтайды, ол ең аз уақыт ішінде қоңырауға жауап береді.
Кабинаның сандық индексі оның негізгі параметрлерін (жағдайы, қозғалыс
бағыты, жүктелуі), сондай-ақ жолаушылардан алынған сұраныстарды
(кабинадан бұйрықтар және қабаттардан шақырулар) талдау процесінде
анықталады.
Ең жақсы индексі бар Кабина қоңырау түскен қабатқа барады.
Жапондық өнертапқыштар одан әрі қарай жүрді. Осылайша, Mitsubishi
Electric корпорациясы жақында AI Supervisory Control 2200 деп аталатын
көтергіштер тобын (3-тен 8 лифтке дейін) басқарудың озық жүйесін ұсынды.
AI аббревиатурасы бұл жағдайда "жасанды интеллект" деп түсіндірілуі керек
және бұл сөздер кездейсоқ қолданылмайды: компьютер лифттерді оларды
шақырған жолаушыларға жіберіп қана қоймайды, сонымен қатар жүйеге
фрагменттелген деректерді қолдана отырып шешім қабылдауға мүмкіндік
беретін анық емес логика деп аталатын икемді ережелер жиынтығын қолдана
отырып кабиналарды басқарады. Бағдарламаның басты мақсаты - әрбір адам
өзіне қажетті лифтіні барынша аз уақыт күтуі, ал барлық жолаушылар
тұтастай алғанда қажетті қабаттарға барынша тез жетуі.
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8.3. Лифт механизмінің ақаулары және олардың себептері
Кез-келген механизмнің (құрылғының) ақаулығы оның жұмыс
режимінің нормасынан ауытқуды білдіреді. Лифт–бұл барлық режимдерде
Берілген бағдарламаға сәйкес командаларды орындайтын электрмеханикалық
құрылғы. Егер ол берілген бағдарламаға сәйкес жұмыс істемесе немесе
мүлдем жұмыс істемесе, лифт 4-7, 25-26 ақаулы деп саналады.
Кез-келген механизмнің (құрылғының) дұрыс жұмыс істемеуінің себебі
оның құрамдас бөліктерінің жұмыс режимінің нормасынан ауытқуды
білдіреді. Мысалы, лифт кабинасы кез-келген қабатқа төменнен жоғары
немесе жоғарыдан төмен қарай қозғалмайды – лифт ақаулы. Ақаулықтың
мүмкін себептері: аспалы кабель өзегінің үзілуі, шынжыр үзілген, қауіпсіздік
түйіспелері және т. б. Дәл осындай ұғымдарды механизмнің (құрылғының)
құрамдас бөліктеріне де таратуға болады. Сонымен, қабатты реле немесе
қоңырауларды Басқару тақтасы, егер ол өз функцияларын орындамаса,
ақаулы болып саналады. Ақаулықтың себептері әртүрлі, контактілердің
ластануы немесе жануы, катушканың сымының үзілуі, арматураның
магниттік жабысуы және т. б.
Лифттердегі ақаулардың себептері. Лифтілердің механикалық және
электрлік жабдықтары нашар орындалады, сондықтан олардың жұмысының
сенімділігі жеткілікті жоғары емес. Мұндай лифтілерді пайдалану кезінде
сапасыз дайындалған немесе монтаждалған тораптардың параметрлері
нашарлайды, бұл лифтілердің жоспарланбаған тоқтауына әкеледі. Лифттерде
ақаулардың пайда болуына себеп болатын себептер болуы мүмкін: құлыптау
контактілерінің
байланыс
топтарының
параметрлерінің
өзгеруі,
электромагниттік релелер мен контакторлар, қабатты қосқыштар және басқа
да электр аппараттары, механикалық жабдықтың реттеу параметрлерінің
өзгеруі, лифт схемаларында апаттық режимдердің пайда болуы (қысқа
тұйықталу, корпусқа тұйықталу, электр аппараттары мен электр
машиналарының катушкаларындағы катушкалардың тұйықталуы және т. б.);
электрлік схемаларының электр тізбектеріндегі үзілістер; механикалық
жабдық элементтерінің бұзылуы немесе реттелуі және т. б. Ақаулық
туындаған кезде лифттің жұмыс уақытын азайту үшін Ақаулықтың себебін
тез тауып, оны білікті түрде жою керек.
8.4. Шахтаны, кабинаны және машиналық
жарықтандырудың жарамдылығын тексеру

орынжайды

Лифтілердің барлық түрлері өздерінің техникалық ерекшеліктеріне
байланысты қауіптілігі жоғары механизмдер санатына жатады. Осыған
байланысты оларды пайдалану көптеген ережелер мен нұсқаулармен
шектеледі. Жолаушылар мен қызмет көрсететін персонал үшін қауіпсіз
пайдалануды қамтамасыз ететін лифтіні жарықтандыру үлкен рөл атқарады
27.
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Шахталарды, шұңқырларды және техникалық орынжайларды
жарықтандыру
Стационарлық электр жарығы шахталар мен шұңқырларда, машина
және блок орынжайларында, сондай-ақ осы техникалық орынжайларға
апаратын есіктер, дәліздер мен өту жолдары ауданында жабдықталады.
Шағын жүк лифтілерінде шұңқыр жарығының болмауына жол беріледі.
Қосалқы және техникалық орынжайларды жарықтандыруды қоректендіру
лифт орнатылған объектінің жарықтандыру желісінен жүзеге асырылады.
Шахтадағы жарық тұрақты болмауы мүмкін. Алайда, белгілі бір жағдайларда
Жарық міндетті түрде қосылады. Шахтада жарықтың қажеттілігі келесі
жағдайлармен анықталады: Кабина қону алаңымен бір деңгейде, ал
шахтаның есіктері ашық күйде. Кабина отырғызу немесе тиеу алаңдарының
арасында орналасқан, кабинаның немесе шахтаның есіктері ашық. Кабинада
адамдар болмаса немесе шахтаның есіктері жабық жағдайда болса, жарықты
қосуға болмайды. Шахтада жоспарлы жұмыстар немесе тексерулер
жүргізіледі. Шахтада жарықты қосу және ажырату автоматты режимде
немесе машина бөлімшесімен немесе құлыпқа жабылатын арнайы шкафпен
Орнатылатын қолмен ажыратқышпен жүргізілуі мүмкін. Машина және блок
бөлімшесіндегі Жарық осы орынжайларға тікелей жақын орналасқан
ажыратқыштардың көмегімен қосылады және сөндіріледі. Жарықтандыру
құрылғыларында қыздыру шамдары қолданылады. Лифт кабинасының
төбесінде және барлық техникалық және қосалқы орынжайларда кем дегенде
бір штепсельді розетка орнатылады, оған кернеуі 42 Вольттан аспайтын
тасымалды шамдар қосылады.
Лифт кабиналарын жарықтандыру
Лифтілердің барлық кабиналары жұмыс жарығымен, ал жекелеген
жағдайларда қосымша жарықпен жабдықталады. Шағын жүк және тротуар
лифтілерінде кабиналардағы жарықтандыруды жабдықтауға болмайды.
Адамдарды тасымалдау кезінде жарықтандыру қыздыру шамдары үшін 30
люкс және флуоресцентті шамдар үшін 75 люкс болуы керек. Егер
адамдарды тасымалдау көзделмеген болса, онда бұл көрсеткіштер тиісінше
20 және 50 люкс болады. Кабинада орнатылған жарықтандыру аспаптары
автоматты түрде немесе қолмен ажыратқыштың көмегімен қосылуы және
өшірілуі мүмкін. Шахтаның есіктері ашық немесе кабинада адамдар болған
кезде жұмыс жарығы міндетті түрде қосылады. Адамдар тасымалданатын
кабинаны жұмыстық жарықтандыру үшін 27 параллель қосылған кемінде
екі шам пайдаланылуы тиіс.
Егер лифттің қосалқы жарығы үнемі қосылып тұрса, онда жұмыс
жарығы үшін тек бір шамды пайдалануға болады. Кабинаны
жарықтандыруды басқаратын ажыратқыштар машина бөлімінде, сондай-ақ
құлыппен жабдықталған шкафта орнатылады. Қалыпты қосу мен ажыратуды
қамтамасыз ету үшін техникалық және қосалқы орынжайларда
жарықтандыруды қамтамасыз ету үшін орнатылған Ажыратқышты қолдануға
жол беріледі. Мұндай жағдайларда кабинадағы және лифттегі Жарық бір
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уақытта қосылады. Кабинада орнатылатын барлық стационарлық
жарықтандыру аспаптары плафондармен, шағылыстырғыштармен және
жанбайтын материалдардан жасалған басқа да элементтермен жабдықталуы
тиіс. Жүк лифтілерінің кабиналарында пайдалануға арналған шырақтар тиеу
және түсіру кезінде зақымдануға жол бермейтін қорғаныс қоршауымен
жабдықталуы тиіс. Лифтілерді дұрыс орындалған жарықтандыру
құрылғының өзін және онда тасымалданатын адамдар мен жүктерді қауіпсіз
пайдалануға кепілдік береді.
Кабинаның жарықтандыру шамдарын тексеру көзбен шолып қарау
арқылы, ал шахтаны жарықтандыру шахтада көзбен шолып қарау арқылы
жүргізіледі. Бұл ретте кабинаның жарықтандыру шамдары жылжымайтын
едені бар лифтілерде жануы тиіс. Кабинаның жарықтандыруы машиналық
орынжайда орнатылған ажыратқышпен қосылады. Кабинаның, шахтаның
және лифт жабдығын орналастыруға арналған кеңістіктің, сондай-ақ құралды
қосуға арналған розеткалардың электр жарығын қоректендіру ғимараттың
(құрылыстың) жарықтандыру желісінен жүзеге асырылуы мүмкін.
8.5. Лифттер мен
жарамдылығын тексеру

эскалаторлардың

электр

тізбектерінің

Пайдалануға беру алдында, жөндеуден кейін және пайдалану
жағдайларында кезең-кезеңімен лифтілерде электр желілері мен
жабдықтардың оқшауламасы мен жерге тұйықталуының жай-күйін тексереді.
Электр өлшемдерінің көлемі, мерзімдері мен нормалары «Электр
қондырғыларын орнату қағидаларымен» (ЭОҚ), «Тұтынушылардың электр
қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларымен» (ТЭҚТПҚ),
«Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік
техникасы қағидаларымен» (ҚТҚ) және 3,7өндірістік нұсқаулықтармен
айқындалады.
Электр жабдығын қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу кезінде ЭҚЕ
басшылыққа алу қажет. Профилактикалық және басқа да пайдалану
сынақтары ПТЭП және ПТБ талаптарына және өндірістік нұсқаулықтарға
сәйкес орындалады.
Лифтілердегі электр өлшеу жұмыстары мынадай операциялардан
тұрады: лифт электр схемасының барлық учаскелеріндегі оқшаулау
жағдайын тексеру, лифтілердегі «фаза – нөл» ілмегінің толық кедергісін
тексеру, жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеу, жерге
тұйықтағыштар, Жерге тұйықталған нөлдік сым және жерге тұйықталатын
элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру, оның сенімділігі мен
конструктивтік орындалуының дұрыстығын анықтау үшін қорғаныш жерге
тұйықтау желісін тексеру.
Оқшаулау кедергісін өлшеу және жерге қосу құрылғыларын сынау
лифтілерді электр энергиясымен үздіксіз жабдықтаудың бұзылуын, берілген
жұмыс режимінен ауытқуларды ескертеді, пайдаланудың қауіпсіз
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жағдайларын қамтамасыз етеді.
Электр өлшеу жұмыстарының әрбір түрі бойынша хаттамалар
жасалады. Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу, лифтілердің
қорғаныс жерге тұйықтау құрылғыларын тексеру Қауіпсіздік техникасы
бойынша біліктілік тобы III төмен емес кемінде екі тұлғамен орындалуы тиіс,
ал жоғары кернеумен оқшаулауды сынауды құрамында кемінде екі адам бар
бригадалар жүргізеді, олардың ішінде топ жетекшісінің (жұмыс
жүргізушінің) біліктілік тобы IV төмен емес, ал қалғандары III төмен емес
болуы тиіс.
Электр жабдықтары мен лифт желілерінің оқшаулау кедергісін
өлшеу
Қоршаған орта, механикалық кернеулер, ылғал, шаң, температура және
басқа факторлардың әсерінен оқшаулау үнемі бұзылады. Оқшаулаудың
бұзылуын, демек, адамдардың электр тогымен зақымдану қаупінің пайда
болуын болдырмау, қондырғының ажыратылуын немесе оның істен шығуын
ескерту - электр тізбектері мен лифт жабдықтарының оқшаулау кедергісін
өлшеудің негізгі мақсаты.
Оқшаулау жаңадан салынатын және қайта жаңартылатын лифтілерде,
күрделі жөндеу кезінде және пайдалану жағдайында жылына кемінде 1 рет
сыналады. Тексеруге электр қозғалтқыштарының, электр аппаратурасының
орамдары мен лифт тізбегінің барлық учаскелері оқшауланады.
Лифт электр жабдықтарының оқшаулауын сынау үшін екі әдіс
қолданылады: оқшаулау кедергісін өлшеу және оқшаулауды жоғары
кернеумен сынау. Бірінші әдіс барлық тексерулерде қолданылады, екіншісі сыналатын учаскенің оқшаулау кедергісі нормаларда қарастырылған мәннен
аз болған жағдайда қолданылады.
Оқшаулау кедергісі жұмыс кернеуі 500 және 1000 В болатын М-1101
портативті магнитоэлектрлік мегомметрмен өлшенеді. Лифтілерде жоғары
кернеумен оқшаулауды 2500 В-да МС-05 мегомметрімен сынау ыңғайлы.
Кез келген электр кедергісі, оның ішінде оқшаулау кедергісі оммен
(мегомамен) өлшенеді. Суық күйдегі электр қозғалтқыштарында
орамалардың оқшаулау кедергісі +60° с жоғары температурада кемінде 1
МОм - 0,5 МОм болуы тиіс. Электр аппаратурасы мен өткізгіштердің
оқшаулау кедергісі кемінде 0,5 МОм, ал басқару тізбегінің оқшаулау
кедергісі кемінде 1 МОм болуы тиіс. Оқшаулау кедергісі - лифттің
техникалық жағдайы мен оның қауіпсіздігінің басты көрсеткіштерінің бірі.
Оқшаулауды мерзімді тексеру, оның жарамдылығын бақылау міндетті болып
табылады. Оқшаулау күйін тексермей, лифтті жұмысқа қосу мүмкін емес.
Лифтілерде оқшаулау кедергісін өлшеуді орындау әдістемесі
Лифт электр жабдығының оқшаулау кедергісін өлшеу басталғанға
дейін кірмедегі қондырғыны ажыратады және плакаттар ілінеді, қауіпсіздік
техникасы жөніндегі қағидалардың талаптарына сәйкес кернеудің болмауын
және сыйымды токтардан жерге разрядтауды тексереді. Сондай-ақ,
мегомметр мен оған сымдарды тексеріңіз.
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Сымдар икемді, қимасы 1,5 - 2 мм2, оқшаулау кедергісі кемінде 100
МОм болуы тиіс. Мегомметрді тексеру үшін бір сым «жер» қысқышына,
екіншісі - "сызық" қысқышына бекітіліп, ұштары қысқа тұйықталып,
құрылғының тұтқасын айналдырады. Бұл жағдайда көрсеткі нөлге
орнатылуы керек. Сымдардың ашық ұштарында мегомметрдің көрсеткі
«шексіздікті» көрсетуі керек.
Мегомметрмен жұмыс кезінде құрылғы көлденең орнатылады. Өлшеу
кезінде Мегомметр тұтқасының айналу жиілігі шамамен 120 айн/мин
құрайды. Оқшаулау кедергісінің нақты мәнін анықтау үшін құрылғының
көрсеткіштері кернеу қолданылғаннан кейін 1 минуттан кейін, құрылғының
көрсеткі тұрақты күйде болған кезде алынады.
Электр қозғалтқыштарының статор орамаларының, тежегіш магнит
катушкаларының, күш және жарық беру тізбектерінің оқшаулауы фазалар
арасында және «жерге» (корпусқа) қатысты тексеріледі. Басқару тізбектері
мен электр қозғалтқыш роторының оқшаулауы «жерге» қатысты тексеріледі.
Трансформаторда «жерге» қатысты және бастапқы және қайталама
орамалар арасындағы әр ораманың оқшаулау кедергісі өлшенеді. Төмен
вольтты трансформатор орамаларының оқшаулауын тексеру кезінде
бастапқы ораманың «жерге» қатысты және бастапқы және қайталама
орамалар арасында өлшеулер жүргізіледі. Соңғы жағдайда төмен кернеу
орамасын «жерден» ажырату керек.
Электр тізбектеріндегі оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде электр
қабылдағыштар, сондай - ақ құрылғылар, Құрылғылар және т.б. ажыратылуы
керек. Басқару тізбектерінің оқшаулау кедергісі барлық қосылған
құрылғылармен өлшенеді.
Барлық жағдайларда оқшаулау кедергісін балқымалы ендірмелер
алынған кезде өлшейді. Жеке тексеру әрбір учаскедегі сымдардың саны мен
ұзындығына қарамастан жүргізіледі.
Лифтідегі оқшаулау кедергісін тексеруге арналған учаскелердің типтік
тізбесі:
1. Учаскені кіріспе құрылғылары, қоректендіргіш лифт дейін автоматтың
(сақтандырғыштар).
2. Автоматтан (сақтандырғыштардан) соңғы ажыратқышқа дейінгі учаске.
3. Учаскесі шеткі ажыратқыш дейін контакторлық панельдер.
4. Контактор панелінен сызықтық контакторға дейінгі бөлім.
5. Желілік контактордан электр қозғалтқышына дейінгі бөлім.
6. Электромагниттік тежегішке көз контурлағыш.
7. Селен түзеткіш құрылғы.
8. Электр қозғалтқыш орамалары.
9. Электромагниттік тежегішті орау.
10. Приставканың трансформатор орамалары.
11. Сақтандырғыштардан кабинаның магниттік қабатына дейінгі бөлім.
12. Магниттік қабатты орау.
13. Сақтандырғыштардан 380/220 В трансформаторға дейінгі бөлім.
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14. Трансформатор орамалары 380/220 В.
15. Сақтандырғыштардан 380/24 в, 220/24/36 в трансформаторға дейінгі
бөлім.
16. Трансформатордың орамасы 380/24 В, 220/24/36 в.
17. Есік механизмінің электр қозғалтқышын қоректендіретін контакторлық
панельден 380/220 В трансформаторға дейінгі бөлім (қуат кернеуі 380 В).
18. Есік механизмінің электр қозғалтқышын беретін 380/220 В
трансформатор орамалары.
19. 380/220 В трансформаторынан есік механизмінің электр қозғалтқышын
қосатын автоматқа дейін.
20. Автоматтан есік механизмінің электр қозғалтқышына дейін.
21. Есік механизмінің электр қозғалтқышының статор орамалары.
22. Сигнал беру және жарықтандыру тізбектері (жерге қатысты өлшеулер).
23. Байланыс желісі (басқару тізбегі).
24. Электр қозғалтқыш роторының орамасы.
25. Электр қозғалтқыш роторынан іске қосу реостатына дейінгі учаске.
26. Іске қосу реостаты.
27. Басқару, жарықтандыру және сигнализация тізбектерінің арасындағы
бөлім.
Мегомметрмен өлшеуді екі жұмысшы жүргізуі тиіс (біреуі Мегомметр
тұтқасын айналдырады және шкала бойынша көрсеткіштерді есептейді,
екіншісі - сымдарды тексерілетін тізбекке қысқыштармен сенімді жалғайды).
Желі кернеуі 60 - тан 380 В - қа дейін болған кезде оқшаулау кедергісі 1000
В-қа мегомметрмен, желі кернеуі 60 В-қа дейін-500 В-қа мегомметрмен
өлшенеді.
«Жерге» қатысты оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде «жер»
қысымынан сым жерге тұйықтау контурына (нөлдік сымға) немесе
тексерілетін жабдықтың корпусына, ал «желі» қысымынан сым оның
фазасына немесе орамасына қосылуы тиіс. Фазалар (орамалар) арасындағы
оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде аспаптан екі сым да тексерілетін
фазалардың (орамалардың) ток өткізгіш өзектеріне қосылады.
М-1101 типті мегомметрлерде үшінші қысқыш («Экран») бар, ол
оқшаулау кедергісін өлшеу нәтижесіне ағып кетудің беткі токтарының әсерін
болдырмау үшін қолданылады. Ол өлшенген оқшаулау аймағының беті қатты
ылғалданған жағдайларда қолданылады. Бұл жағдайда «Экран» қысқышынан
сым кабельдің қабығына, электр қозғалтқышының корпусына және т. б.
қосылады.
«Жерге» қатысты оқшаулау кедергісін тексеру кезінде мегомметрдің
қосылу схемалары, жер бетіндегі ағып кетуді болдырмайтын фазалар
арасында суретте көрсетілген. 8.4.
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8.4-сурет - Оқшаулау кедергісін мегомметрмен өлшеу схемалары:
а-жерге қатысты, б-фазалар арасында, в - жер бетіндегі ағуды болдырмайтын
жерге қатысты
Оқшаулауды жоғары кернеумен сынау кезінде ол 1 минут ішінде қоса
берілуі тиіс. Электр қабылдағыштың тізбегі немесе орамасы оқшаулаудың
электрлік беріктігіне сынақтан өткен болып саналады және егер сынақ
кезінде ақаулық болмаса, одан әрі пайдалануға рұқсат етілуі мүмкін.
Жоғары кернеулі оқшаулау сынақтарын жүргізу кезінде МС-0,5
мегомметрін қосу схемасы суретте көрсетілген. 8.5.
Лифт электр жабдығы мен тізбектерінің оқшауламасының жай-күйі
туралы жалпы қорытындыны әрбір учаске бойынша өлшеу деректері және
барлық қондырғыны сыртқы тексеру негізінде береді.
Лифттің жерге қосу құрылғыларын сынау
Оқшаулаудың бұзылуы салдарынан кернеуде болуы мүмкін лифтінің
барлық металл бөліктері сенімді жерге тұйықталуы тиіс. Пайдалану
жағдайында жылына кемінде 1 рет жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін
өлшейді және жерге тұйықтағыштар (Жерге тұйықталған нөлдік сым) мен
жабдықтың жерге тұйықталатын элементтері (түйіспелердегі өтпелі кедергіні
тексеру) арасында тізбектің болуын тексереді және 5 жылда кемінде 1 рет
"фаза-нөл"ілмегінің толық кедергісі өлшенуі тиіс.
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8.5-сурет - Жоғары кернеулі МС-0,5 мегомметрімен оқшаулауды сынау
схемасы: а-жерге қатысты, б – жерге қатысты, жер бетіндегі ағуларды
қоспағанда, в-фазалар арасында
Жерге қосу құрылғыларын тексеру адамдардың электр тогымен
зақымдану мүмкіндігін болдырмау үшін қажет. Оқшауланған бейтарабы бар
қондырғылардағы қорғаныстық жерге тұйықтау оқшаулама зақымданған
кезде электр жабдығының корпустарында пайда болатын жанасу кернеуін 40
В - тан төмен деңгейге дейін төмендетеді.
Өтпелі байланыстардың кедергісі 0-50 Ом шкаласы бар М-372
омметрімен өлшенеді. Лифттің жерге қосу құрылғысының кедергісі М-416
типті жерге қосу өлшегішімен ең ыңғайлы. Қорғайтын жерге тұйықтау
кедергісі 4 Ом-нан аспауы тиіс.
Жерге қосу құрылғысы-жерге қосу және жерге қосу өткізгіштерінің
жиынтығы. Жерге тұйықтағыштар-бұл металл өткізгіштер немесе жермен
тікелей байланыста болатын өткізгіштер тобы. Жерге қосу өткізгіштері
электр қондырғысының Жерге тұйықталған бөліктерін жерге тұйықтағышпен
байланыстыратын металл өткізгіштер деп аталады. Кедергісі 0,05 Ом
аспайтын өтпелі байланыс қанағаттанарлық деп саналады.
Аспаптармен тексерумен қатар, оның конструктивті орындалуының
дұрыстығын анықтау үшін жерге тұйықтау сымдарын көзбен шолып қарау
қажет. Ашық төсемде мыс жалаң жерге тұйықтау өткізгіштерінің қимасы
кемінде 4 мм2, жерге тұйықтау үшін пайдаланылатын оқшауланған мыс
сымдары кемінде 1,5 мм2 болуы тиіс.
Алюминийден жасалған жерге тұйықтау өткізгіштерінің тиісінше б
және 2,5 мм2 қимасы болуы тиіс. Дөңгелек пішінді болат жерге тұйықтау
өткізгіштерінің диаметрі кемінде 5 мм, ал тік бұрышты профильдің
қалыңдығы кемінде 3 мм болған кезде кемінде 24 мм2 алуы тиіс.
Тасымалды (жылжымалы) электр қабылдағыштардың жерге тұйықтау
өткізгіші - бұл қимасы бірдей, бірақ кемінде 1,5 мм2 фазалық өткізгіштері бар
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жалпы қабықшадағы жеке өзек. Өткізгіш мыс, икемді болуы керек.
Жерге қосу өткізгіштері бір - бірімен дәнекерлеу арқылы, ал
жабдықтың жерге қосу элементтерімен-дәнекерлеу немесе болттармен
қосылады. Жерге қосу құрылғыларын топырақтың ең көп кебуі мен қатып
қалуы кезінде кезекпен сынау ұсынылады. Ылғалды ауа райында өлшеу
жүргізуге жол берілмейді.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Лифт параметрлерін бағдарламалау үшін қызмет көрсету құралын
зерттеу.
Жұмыстың мақсаты. Лифт параметрлерін бағдарламалау үшін қызмет
көрсету құралын зерттеу.
Бақылау сұрақтары:
1.Лифт бағдарламасында қандай параметрлерді өзгертуге болады?
2.Атау функциясын сервистік аспап.
Жұмыс барысы.
1. Қосу сервистік аспап төлемге басқару.
2. Қызмет көрсету құрылғысының көмегімен лифт қателіктерінің тарихын
қараңыз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Қос басқару режимінде лифттің жұмыс принципі.
Жұмыстың мақсаты. Қос басқару режимінде лифт жұмысының
принципін зерттеу.
Бақылау сұрақтары.
1.Бұл режим қалай қосылады?
2.Бұл режимді қалай өшіруге болады.
3. Командалардың орындалу ретін түсіндіріңіз.
Жұмыс барысы.
Бұл режимді қосу үшін схемаға сәйкес сымдарды басқару
станцияларын бір-бірімен қосу керек, бағдарламада қай лифт жетекші және
қай құл екенін көрсету керек.
Лифтілердің дұрыс қызмет көрсетуін тексеріңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Лифт басқару жүйелеріне жалпы сипаттама беріңіз.
2. Лифттің жұмыс функцияларын және оларды қалай орнату керектігін
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сипаттаңыз.
3. Адам факторын пайдалану қандай функцияларды жақсырақ орнатуды
қамтамасыз етеді?
4. Лифтті басқарудың негізгі нұсқаларын сипаттаңыз.
5. L19-L27 жарықдиодты индикатор шамдарының кодталуын сипаттаңыз.
6. Манипулятордың төменгі жағында орналасқан функционалды түймелерді
сипаттаңыз.
7. Манипулятордың негізгі мәзірінің құрылымын, оларды кодтауды
сипаттаңыз.
8. Сұйық кристалды қолмен манипулятордың мақсаты?
9. Қолмен манипуляторды қосу әдісі.
10. Қол манипуляторының негізгі функциялары.
11. Қолмен манипулятордың дисплей интерфейстерінің кейбір түрлерін
сипаттаңыз.
12. Қуат беруден лифттің жай-күйін көрсету жағдайына дейінгі жұмыс
операциялары.
13. Лифт күйін тексеру әдістерін сипаттаңыз.
14. Параметрлерді орнату әдістері.
15. Топтық лифт басқару жүйесінің құрылымын сипаттаңыз.
16. Smart ComII топтық басқару жүйесі.
17. Негізгі функциялары Smart ComII топтық басқару жүйесі.
Қысқаша қорытынды
1. Лифтілер мен эскалаторларды пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз
етуде жабдықтың жай-күйін уақтылы бағалау және жұмыстағы ақауларды
анықтау тұрғысынан оны техникалық тексеру маңызды рөл атқарады.
2. Бөлімде механикалық жабдықтардың жұмысы, лифтілер мен
эскалаторлардың электрлік схемалары, лифтілер мен жаңа буын
эскалаторларын басқару жүйелері қарастырылған.
3. Бөлімде лифт механизмінің негізгі ақаулары және олардың пайда
болу себептері көрсетілген, сондай-ақ жарамдылықты тексеру алгоритмдері
қарастырылған: шахтаны, кабинаны және машиналық орынжайды
жарықтандыру; лифтілер мен эскалаторлардың электр тізбектері; шахта мен
кабина қоршауының жай-күйі.
4. Лифтілердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етудің маңызды және
міндетті шарты лифтілерде ақаулықтардың туындауына себеп болған
себептерді уақтылы және білікті анықтау және білікті жою және алдын алу
жұмыстарын жүргізу болып табылады.
5. Қысқа тұйықталу және корпусқа тұйықталу орындарын анықтау
кезінде жұмысты электр жабдықтары мен механикалық зақымдануға,
температура әсеріне, судың немесе электр жабдықтары бөліктерінің
оқшаулағыш жабынын зақымдайтын басқа агрессивті сұйықтықтар мен
газдардың әсеріне ұшыраған машиналарды қамтитын электр тізбектерінің
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бөліктерін тексеруден бастау керек.
6. Бөлімде лифт және эскалатор электрмеханигіне арналған негізгі
ұсыныстар бар.
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9-БӨЛІМ. БЕРГІШТЕР МЕН ЖАБДЫҚТАР АРҚЫЛЫ
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
Оқыту мақсаты: бергіштерді зерттеу және олардың лифтілер мен
эскалаторлардың жұмысына әсері; бергіштер мен жабдықтар арқылы
ақауларды жою; лифтілер мен эскалаторлардың тораптарын, жүйелері мен
жабдықтарын
диагностикалау;
лифтілер
мен
эскалаторларды
диагностикалаудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
Осы модульден өткеннен кейін білім алушылар:
1. Лифтілер мен эскалаторларда қолданылатын бергіштердің түрлерін білу.
2. Лифт және эскалатор жабдықтарының ақауларын іздеу және жою
әдістерін меңгеру.
3. Лифт диагностикасының негізгі ережелерін білу.
4. Лифтіні диагностикалау кезіндегі негізгі жұмыс түрлерін білу.
5. Лифттің пайдалану және техникалық құжаттамаларының мазмұнын білу.
6. Техникалық диагностикалау тәртібін білу.
7. Электр жабдықтарының жағдайын тексеріңіз.
8. Лифт элементтерін диагностикалауды жүргізу.
КМ10 модулі. Лифт электромеханигі жұмысының негізгі
түрлерін орындау

1415000 Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері
бойынша)

КМ09 модулі. Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық
және электр жабдықтарын баптау, реттеу және сынау
КМ08 модулі. Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу,
монтаждау, демонтаждау және техникалық пайдалану
КМ07 модулі. Лифт жабдығының оңтайлы жұмыс режимін
таңдау және орнату
КМ06 модулі. Жабдыққа бергіштер арқылы ақаулықтарды
жою
КМ05 модулі. Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының
жай-күйін бақылап тексеру
КМ04 модулі. Лифтілер мен эскалаторларды монтаждау
кезінде қажетті құралдар мен материалдарды дайындау
КМ03 модулі. Электр тізбегінің параметрлерін өлшеу, электр
жетегінің жұмыс режимдерін анықтау, кернеу мен қуаттың
жоғалуын анықтау; әртүрлі күшейткіш тізбектермен жұмыс
істеу
КМ02 модулі. Метрологияның, стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі ережелерін сақтай отырып, схемалар
мен сызбаларды орындау
КМ01 модулі. Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мыналарды зерттеуі
керек:
 1-бөлім "Лифт шаруашылығын қауіпсіз жүргізу»;
 2-бөлім "Метрология, стандарттау, сертификаттау негіздері және
электрлік схемалары".
 3-бөлім " Электротехника және автоматтандырылған электр жетегі»;
 4 Модуль "Лифтілер мен эскалаторларды монтаждауға арналған құралдар
мен материалдар»;
 5-бөлім "Лифт жабдықтары мен эскалаторларды жөндеу, монтаждау,
демонтаждау және техникалық пайдалану»;
 6-бөлім "Лифтілер мен эскалаторлардың механикалық және электр
жабдықтарын баптау, реттеу және сынау»;
 7-бөлім "Лифт жабдығының жұмыс режимдері»;
 8-бөлім "Лифтілер мен эскалаторлар жабдықтарының жай-күйін тексеру".
Бөлім ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығымен бекітілген
"Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (салалар бойынша)" мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу жоспарының
"Бергіштер мен жабдықтар арқылы ақауларды жою" КМ06 кәсіби модуліне
сәйкес келеді.
Бөлімде лифтілер мен эскалаторларда қолданылатын бергіштердің
түрлері, лифт элементтерін диагностикалау әдістері сипатталған. Бөлімнің
соңында материалды сәтті игеруге және келесі модульді үйренуге көшуге
ықпал ететін тәуелсіз өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар берілген.
Аталған модуль аталған оқу құралын аяқтаушы болып табылады.
Курстың сызбасы. Бұл сызбада "1415000 - Лифт шаруашылығы және
эскалаторлар (түрлері бойынша) "мамандығы," Лифт электрмеханигі
"біліктілігі курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары. Шеберлік деңгейі курс схемасы
бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 6 модульдің
мазмұны сипатталған.
Қажетті оқу материалдары:
1. Жеке қорғаныс құралдары.
2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдары.
9.1. Лифттер мен эскалаторларда қолданылатын бергіштердің
түрлері
Кабельді басқару лифтілері тұрғын үйлер үшін өнеркәсіптік және
азаматтық болып жіктеледі. Мұндай құрылғылар, мақсатына қарай, әртүрлі
қауіпсіздік
нормалары
мен
талаптарына
ие.
Әдетте
электр
қозғалтқыштарымен жұмыс істейтін лифттер адамдар немесе тауарлар
ғимараттың едендері арасында қозғалатын тік көліктермен ұсынылған.
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Мұндай жабдықтың дизайны мен технологиясына қарамастан, лифт
сенсорлары әрқашан қолданылады. Лифт сенсорларын кез-келген 28 көтеру
жүйелеріне қолданылатын негізгі ассортиментте қарастырыңыз.
Лифт қозғалысының төрт негізгі түрі іс жүзінде қолданылады:
1.Тартқыш (редуктор немесе редукторсыз).
2.Гидравликалық.
3.Пневматикалық / вакуумдық.
4.Көтергіш.
Редукторы бар тартқыш лифттер Болат кабель көтергіштерін жетек
білігіне "орау" арқылы лифт кабинасының механикалық қозғалысын басқару
үшін құрт редукторларын пайдаланады.
Мұндай конструкциялардың жетек білігі редуктор жетегіне бекітілген
және жоғары жылдамдықты қозғалтқыш көмегімен жұмыс істейді. Сондайақ, төмен жылдамдықты, жоғары моментті электрлік редукторсыз
тартқыштар қолданылады, мұнда жетек білігі электр қозғалтқышының
білігіне тікелей бекітілген.
Гидравликалық көтергіштер гидравликалық жүйелерді тікелей тарту
емес, пайдаланады. Пневматикалық / вакуумдық лифтілердің кабельдері жоқ
және көбінесе дәстүрлі лифт біліктеріне қарағанда жалпы өлшемдері бар
жерлерде орнатылады.
Лифтілер-бұл электр қозғалтқышын қолданудың арқасында өздігінен
көтерілетін механизмдер. Бұл конфигурация, ең алдымен, өнеркәсіптік
лифтілерге қатысты.
Лифтілердің жылдамдығына, оларды жеке немесе топтық басқаруға
қарамастан, олардың көптеген схемаларының қажетті элементтері мыналар
болып табылады:

кабиналарды шақыруға және кабинадан бұйрық беруге арналған
батырмалар,

әр түрлі селекция бергіштері және дәл тоқтату — кабинаның орналасқан
жерін және электр тізбектерінің күйін тіркеуге арналған позициялық
үйлестіру құрылғылары,

көтергіш арқандардың, шахта мен кабина есіктерінің жай-күйінің
бергіштері мен бұғаттаулары (ашық немесе жабық),

кабинаның тиеу жылдамдығы мен дәрежесін шектейтін соңғы
ажыратқыштар,

кабинаның қозғалыс бағытының көрсеткіштері және кейбір лифтілерде
кабинада жүктің болуы.
Осы элементтердің ішінен біз шақыру немесе бұйрық пайда болған
кезде кабинаның шахтада тоқтайтын орнын және оның жоғары немесе төмен
қозғалысын анықтайтын позициялық келісуші құрылғыларға толығырақ
тоқталамыз. Қалған элементтер, әдетте, соңғы ажыратқыштардың әртүрлі
модификациялары болып табылады.
Конструктивті позициялық үйлестіру құрылғылары басқару тақтасына
сигналдарды шығара отырып, шахталарда орналасқан үш позициялы
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электрмеханикалық немесе индуктивті немесе магниттік (қамыс) бергіштер
жиынтығы түрінде орындалады.
Шахтада орналасқан бергіштер кабинада орнатылған қабаттармен
(электрмеханикалық кезде) немесе магниттік шунттармен (индуктивті немесе
геркондық бергіштер кезінде) өзара іс-қимыл жасайды және алынған
команданы орындау үшін басқару тақталарына сигналдар береді.
Кабинаның жоғары немесе төмен қозғалысы туралы сигнал
бергіштерін кабинаға орналастырған дұрыс (аз сымдар қажет), ал магниттік
шунттарды шахталарға қажетті нүктелерге орнатқан дұрыс.
Лифт кабинасының оларды басқару схемаларында салыстырмалы түрде
дәл тоқтауын қамтамасыз ету үшін соңғы уақытта байланыссыз индуктивті
немесе түйіспелі герметикаланған магнитті басқарылатын (геркондық)
бергіштер қолданыла бастады. Бұл бергіштер шахтада да, кабинада да
орнатылады: шахтада – іріктеу (баяулау) бергіштері, ал кабинада - дәл
тоқтату датчигі. Бергіштермен өзара әрекеттесу үшін кабинада
ферромагниттік шунт, ал шахтада (әр қабатта) - дәл тоқтайтын
ферромагниттік шунттар орналастырылады.
Индуктивті
бергіштер
тұрады
разомкнутого
П-бейнелі
магнитөткізгіштер орауышты, қазақстанда жасалған қаптама. Онымен қатар
атқарушы реле катушкасы қосылады және оларға айнымалы ток кернеуі (U)
беріледі.
Ашық магниттік тізбекте катушканы кесіп өтетін магнит ағыны аз
болады. Сондықтан, катушканың өткізгіштеріндегі Э. Д. С. және өздігінен
индукция тогы, сондай-ақ оған байланысты индуктивті кедергі (X) іс жүзінде
жоқ, сондықтан катушканың кедергісі белсенді (R) болады. Тізбектелген
катушкалардағы Ток салыстырмалы түрде үлкен, ол байланыс жүйесіндегі
контактілердің жабылуын модельдейді (реле қосылады).
U-тәрізді магнит тізбегін шунтпен жапқан кезде оның катушкасын
кесіп өтетін магнит ағыны артады, осыған байланысты Э.д. с. өздігінен
индукция, сондай-ақ катушканың индуктивті кедергісі артады. Нәтижесінде
тізбектелген катушкалардағы ток азаяды, бұл байланыс жүйесіндегі тізбектің
ашылуын имитациялайды (атқарушы реле өшіріледі).
Қамыс сенсоры-U - тәрізді корпус, онда ойықтың бір жағында ішінде
вакуум бар екі герметикалық шыны ыдыс және тиісті лифт басқару
тізбектеріне қосылған серіппелі пластиналарға бекітілген контактілер
орналасқан. Екінші жағынан, ойықтан тұрақты магнит бар. Мұндай
сенсорлардың жұмыс элементі-лифт кабинасы қозғалған кезде U-тәрізді кесу
арқылы өтетін ферромагниттік шунт.
Бұл сенсорлардың жұмыс принципі келесідей: геркондардың байланыс
тақталарының серіппелі күштері, егер тұрақты магнит өрісі оларға әсер
етпесе, онда әдетте ашық контактілер ашық, ал қалыпты жабық контактілер
жабық болады, яғни.осы контактілер қосылған тізбектер ашық немесе жабық
болады.
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Герконның бұл күйі ферромагниттік шунт U-тәрізді корпустың
ойығында болған кезде болады, өйткені тұрақты магниттің магниттік күш
сызықтары шунт арқылы жабылады. Шунт ойықтан шыққаннан кейін
магниттік күш сызықтары пластиналар арқылы жабылып, олардың серіппелі
әрекетін жеңеді, ал қамыс қосқышының контактілері, демек, олар қосылған
тізбектер қарама-қарсы күйге өтеді.
Үлкен жолаушылар ағыны кезінде бір холлда жайлылықты арттыру
және электр энергетикалық көрсеткіштерді жақсарту үшін біріктірілген
жұптық немесе топтық басқаруы бар бірнеше лифт орнатылады. Топтарға
қосылған лифтілердің саны әдетте төрттен аспайды, бірақ көбінесе үш, бірақ
топта сегізге дейін лифт бар жүйелер белгілі.
Топтық басқару кезінде лифттердің үш негізгі режимі бөлінеді:
көтерілу шыңы, түсу шыңы және екі бағытта да теңдестірілген қозғалыс.
Лифтілерді қандай да бір режимге қосуды диспетчер немесе лифтілердің
әрбір тобына Орнатылатын бағдарламалау сағаттары арқылы автоматты
түрде жүзеге асырады.
Биік ғимараттарда лифтілердің әрбір тобы белгілі бір қабат аймағына
қызмет көрсету үшін бекітіледі, басқа қабаттарға қызмет көрсетілмейді. Бір
аймаққа немесе төмен ғимаратқа қызмет көрсететін топта бірнеше лифт
болған кезде аялдамалар санын қысқарту арқылы қозғалыстың орташа
жылдамдығын арттыру мақсатында жекелеген лифтілер жұп және тақ
қабаттарға қызмет көрсету үшін бөлінуі мүмкін.
Лифтілерді жұптық немесе топтық басқаруды жүзеге асыру үшін
оларды басқару схемалары ұжымдық болуы керек, ал екі қабаттағы әр
қабаттың қоңыраулары реле, транзисторлар және т. б. бар тиісті сақтау
құрылғыларымен әр бағытта бөлек тіркелуі керек.
Электр лифтілерінің екі негізгі класы бар: тартқыш қозғалтқышы және
редукторы бар және редукторы жоқ. Редукторы бар лифттер редукторларға
қосылған векторлық қозғалтқыштармен басқарылады. Өз кезегінде, редуктор
жетек доңғалақтарын немесе шкафтарды қозғалысқа келтіреді, олар кабина
арқылы кабельді көтереді немесе түсіреді. Редукторлары бар лифтілер
сенімді болғанымен, олардың үлкен өлшемдері бар және көлемді жабдықты
машина бөлмесінде орналастыру керек. Бұл шығындарды арттырады және
көбірек орын қажет.
Редукторы жоқ тартқыш қозғалтқышы бар лифттерде басқа тәсіл
қолданылады. Векторлық қозғалтқыштарды редукторлармен біріктірудің
орнына олар тікелей жүктеме арқылы қосылған тұрақты магниттік тұрақты
қозғалтқыштар қолданылады. Қозғалтқыштардың диаметрі үлкенірек, бірақ
"тар" және әлдеқайда ықшам. Мұндай диск пішіні оларды лифт үстіндегі
білікке орналастыруға мүмкіндік береді, бұл машина бөлмесінде
орналастыру қажеттілігін жояды. Тоқсыз лебедкаларда кодерлер өте
танымал.
Лифт кодтаушысы-айналмалы біліктердің орналасқан жерін,
жылдамдығын және жүйенің максималды қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
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қажетті электрлік сигналға айналдыруды түрлендіретін құрылғы. Сигналдар
лифтке алдын ала қызмет көрсету және қозғалтқыштың сынуын уақтылы
анықтау үшін қолданылады.
Кодтағышты таңдағанда келесі параметрлерге назар аудару керек:

ось (жүктеме, бекіту түрі, сальниктің қорғалу деңгейі, дірілге
төзімділік);

электр шығысы (стандартты шығыс индикаторы, коннектор түрі,
тұйықталудан қорғау, кедергіге төзімділік);

оптикалық түйін (импульстар саны, нөлдік нүктенің болуы, айналу
бағытын анықтау, Оқу дәлдігі).
Заманауи лифт қозғалтқыштары үшін редукторсыз Сандық жүйелер
және тікелей жетектер қолайлы. Олар ықшам, қуатты, энергияны үнемдейтін
және қолдануға оңай. Олар үшін қозғалтқыштың жылдамдығы туралы дұрыс
мәліметтерді беретін және белгілі бір фазада ораманы ауыстырып қосатын
тиісті кодтағышты таңдау керек.
Редукторы жоқ тартқыш қозғалтқышы бар лифттерде қозғалтқыш
сенсорлары жылдамдық пен позицияны бақылау үшін, сондай-ақ
қозғалтқышты ауыстыру үшін қолданылады. Коммутация үшін абсолютті
кодерлер жиі қолданылатынына қарамастан, көтеру қондырғыларында
қолдануға арналған арнайы қосымша кодерлер бар, ал егер коммутация үшін
қосымша кодер қолданылса, онда дискіде U, V және W бөлек арналары
болуы керек, бұл жетекке щеткасыз қозғалтқыштың U, V және W арналарын
басқаруға мүмкіндік береді.
Лифт жылдамдығын басқару шешімдері
Жылдамдық кері байланысы кабинаның қозғалысын басқару тізбегін
жабу үшін қолданылады. Кодтаушы, әдетте, қозғалтқыштың жетімсіз
жағынан біліктің соңында орнатылған қуыс немесе конус білігі бар сенсор
болып табылады. Тапсырма лифт жылдамдығын басқару емес, позициялауды
басқару болғандықтан,28төмен бағамен тиімді өнімділікті қамтамасыз ете
алатын қосымша кодтаушы ұсынылады.
Сенсорды таңдаудағы негізгі фактор-сигнал сапасы. Қосымша
сенсордың сигналы, әдетте, тұрақты тікбұрышты импульстардан немесе
синусоидалы сигналдардан тұруы керек, әсіресе егер алдыңғы немесе
интерполяцияны анықтау қажет болса. Лифттің айналасында жоғары
индуктивті кедергілер тудыратын жоғары вольтты кабельдер көп. Кедергі
деңгейін төмендету үшін сигналдық және күштік сымдарды бөлек төсеу,
сондай-ақ бұралған жұп экрандалған кабельдерді пайдалану сияқты сенсорды
қосу әдістерін қолдану керек.
Сенсорды дұрыс орнату да маңызды. Сенсор орнатылған біліктің ұшы
минималды соққыға ие болуы керек. Шамадан тыс соққы мойынтірекке
біркелкі емес жүктеме әкеледі, бұл оның тозуына әкеледі, бұл мерзімінен
бұрын сәтсіздікке әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, соққы шығыс сигналының
сызықтығын өзгерте алады, бірақ егер оның мәні рұқсат етілген мәннен
айтарлықтай жоғары болмаса, өнімділікке айтарлықтай әсер етпейді.
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9.2. Лифт және эскалатор жабдықтарының ақауларын іздеу және
жою әдістері
Сондай-ақ, кодерлер лифт кабинасындағы Автоматты есіктерді басқару
үшін кері байланысты қамтамасыз етеді. Есіктер әдетте кабинаның төбесіне
орнатылатын шағын айнымалы немесе тұрақты ток қозғалтқышымен
басқарылатын механизммен басқарылады. Кодтаушы қозғалтқыштарды
басқарады, бұл кабинаның есіктерінің толық ашылуы мен жабылуын
қамтамасыз етеді. Мұндай сенсорлар әдетте қуыс біліктері бар дизайнға ие
және шектеулі кеңістікте орнатуға жеткілікті жинақы. Есікті ашу және жабу
қозғалысы баяу болуы мүмкін болғандықтан, бұл кері байланыс
құрылғылары да жоғары ажыратымдылыққа ие болуы керек.
Лифт кабинасының жағдайын басқару
Лифт кабинасының әр қабаттағы қатаң белгіленген жерге келуін
қамтамасыз ету үшін қозғалмалы немесе өлшеуіш дөңгелегі/берілісі бар
кодерлерді қолдануға болады. Мұндай кодерлер-бұл өлшеу дөңгелегі мен
хабқа орнатылған кодтағыштан тұратын қашықтықты өлшеу жүйесі
(сызықтық бергіштер). Әдетте мұндай шешімдер кабинаның төбесіне немесе
түбіне орнатылады, ал доңғалақ шахтаның құрылымдық элементіне
басылады. Кабинаны жылжытқан кезде өлшеуіш доңғалақ айналады және
оның қозғалысы сенсор білігінің айналуына әкеледі, бұл өз кезегінде басқару
жүйесіне импульстар береді. Басқару жүйесі шығыс сигналын позиция
немесе қашықтық туралы ақпаратқа түрлендіреді.
Өлшеу дөңгелегі/берілісі бар сенсорлар механикалық түйіндер болып
табылады, бұл оларды қателіктердің ықтимал көзі етеді. Олар сәйкессіздікке
сезімтал. Доңғалақ бетіне қатты қысылып, оның айналуын қамтамасыз ету
үшін сырғып кетпеуі керек, бұл алдын-ала жүктемені қажет етеді. Сонымен
қатар, артық жүктеме мойынтіректерге әсер етеді, бұл тозуға және
мерзімінен бұрын сәтсіздікке әкелуі мүмкін.
Лифт жылдамдығын реттегіштер / шектегіштер
Кодерлер лифт жұмысының басқа
аспектісінде де маңызды рөл атқарады: лифт
кабинасының жылдамдығының алдын алу.
Ол
үшін
лифт
жылдамдығын
реттегіш/шектегіш деп аталатын жеке
қозғалтқыштың кері байланыс құрылғысы
қолданылады.
Реттегіштің
сымы
тегершіктерден
өтеді, содан кейін қауіпсіз ажырату
механизміне қосылады. Лифт жылдамдығын
реттегіш
басқару
жүйесі
кабинаның
жылдамдығының шекті мәнінен асып кетуін
анықтап, қауіпсіз өшіру механизмін іске
сурет 9.1-Лифт
жылдамдығын реттегіш /
шектегіш
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қосуы үшін кері байланыс сенсорын қажет етеді.
Лифт жылдамдығының реттегішінің кері байланысы тек жылдамдықты
басқаруға арналған. Позиция маңызды емес, сондықтан орташа
ажыратымдылығы бар қосымша кодтағышты пайдалану жеткілікті. Орнату
және электр орнатудың тиісті әдістерін қолдану қажет. Егер лифт
жылдамдығын реттегіш үлкен желінің бөлігі болса, сенсормен қауіпсіз
байланыс протоколын пайдалану қажет.
Көлік жабдығының бергіштері – лифтілер
Өнеркәсіптік
лифтілерді
жабдықтауға
арналған көптеген өнімдер шығарылады. Маңызды
компоненттер-лифт автоматикасы, атап айтқанда,
әртүрлі
мақсаттағы
сенсорлар
(сенсорлар).
Механиктің көкжиегін кеңейту үшін осындай
бірқатар өнімдерді қарастырыңыз.
Бергіштер-термостаттар
Бұл құрылғылар лифт жүйесінің басқару
блогымен жабдықталған және термостаттар
9.2 сурет - Датчикжүйенің істен шығуына жол бермейтін қызып
термостат
кетуден қорғау элементтері ретінде қолданылады.
Дәл терморегуляторлар:
 Автоматты
және қолмен қалпына келтіру
опциялары,
 фенол немесе керамикалық корпустар,
 әр түрлі кронштейндер,
 терминал опциялары.
Термостат құрылымдық жағынан негізгі
9.3 сурет блоктан, механикалық конфигурациядан тұрады
және белгілі бір температураға төзімділікке Жылдамдық датчигі
бейімделе алады.
Холл эффектісі бар сандық жылдамдық сенсорлары
Жылдамдық сенсорлары лифт қозғалтқышының жылдамдығын
бақылау үшін қолданылады. Лифт жылдамдығы сенсорларының негізі
бірнеше технология болып табылады. Осының арқасында магнит өрісінің
өзгерістері анықталады, содан кейін басқару жүйесінің интерфейсі үшін
электронды сигнал беріледі.
Қолданылатын технологиялар қозғалатын темір бар металдың немесе
магниттік объектінің жылдамдығын, бағытын немесе орнын анықтауға
мүмкіндік береді. Зондтау объектімен байланыссыз жүзеге асырылады,
сонымен қатар сенсорда қозғалмалы бөліктер жоқ, Бұл сенсордың немесе
объектінің механикалық тозуын азайтады. Әдетте, олар негізгі жетектің
кодтаушысы болмаған кезде лифттерде қолданылады.
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Холл эффектісі бар сандық жылдамдық және бағыт бергіштері

9.4-сурет - Жылдамдық және бағыт бергіштері
Жылдамдық пен бағыт сенсорлары лифт қозғалтқышының
жылдамдығы мен күйін бақылау үшін қолданылады. Жылдамдық туралы
ақпарат сандық тікбұрышты шығыс импульстарымен қамтамасыз етіледі.
Бағыт туралы ақпарат бір-біріне қатысты 90° фазада жылжытылған
сигналдары бар квадраттық шығу арқылы қамтамасыз етіледі.
Квадратуралық шығу кезінде мақсатты бағыт шығу/кешіктіру
фазасының ығысуымен анықталады. Бұл өнім IP Қос дифференциалды холл
сенсоры технологиясы шағын мақсатты нысандарды анықтау мүмкіндіктерін
кеңейтуге мүмкіндік беретін қосымшаларға арналған. Жоғары дәлдікті Қос
интегралды холл сенсоры технологиясы қамтамасыз етеді.
«Ақылды» (smart) ережелер бергіштері
Бергіштері желілік конфигурация қолданылады лифтілік жүйелерде
неғұрлым дәл бақылау жағдайы еден. Лифт еденге жақындаған кезде
қозғалыс баяулайды, содан кейін қол жеткізілген деңгейге "көтеріледі".
Сенсор дизайнында қозғалатын объектіге бекітілген магниттің орнын
анықтау үшін ASIC (нақты қосымшаның интегралды схемасы) және MP
(магниторезистивті) сенсорлар массиві қолданылады.
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9.5-сурет - Бергіштер ережелер желілік конфигурация
MR матрицасы магнит бағыты бойынша орнатылған mr сенсорларының
шығуын өлшейді. Mr сенсорының шығысы мен реттілігі магниттің
орналасқан жеріне жақын mr сенсорларының жұбын анықтайды.
Содан кейін бергіштердің mr шығысы олардың арасындағы магниттің
орнын анықтау үшін қолданылады. Әдетте," ақылды " позиция сенсоры
еденге бекітілген, ал магнит көтергішке бекітілген. Сызықтық массив
магнитті анықтаған кезде лифт баяулайды және тоқтайды.
Ауа
өткізбейтін
температура
сенсорлары
Герметикалық
температура
сенсорлары қозғалтқыштың қызып кетуіне
жол бермеу үшін қозғалтқыштың орамалары
мен
мойынтіректерінде
қолданылады.
Температура сенсорлары негізгі жетектің
қозғалтқышына
да,
лифт
есігінің
қозғалтқышына да енеді.
Ауа
өткізбейтін
температура
сенсорлары компоненттер мен өнімдердің
сипаттамаларын жақсартуға арналған:
9.6-сурет - Температура

жоғары сенімділікпен,
датчигі

қайталану,

дәлдігі,

жылдам әрекет ету.
Корпус, қарсылық және шығыс нұсқаларының кең таңдауы
қосымшаның ішінде қолданудың икемділігін қамтамасыз етеді.

248

Лифт жабдығының жүктеме жасушалары

9.7 сурет - Жүктеу тензодатчигі
Жүктеме жасушалары лифттегі жүктің салмағын анықтауға арналған,
шамадан тыс жүктеме кезінде қозғалыстың басталуын болдырмайды.
Соңғы лифт қосқыштары

9.8-Сурет - Соңғы лифт қосқыштары
Ажыратқыштар-терминалдар-жұмыс тізбегін ашуға және жабуға
арналған электрлік құрылғылар. Берілген
шекараларда олардың қозғалысын шектеу
үшін оларды қозғалмалы механизмдерге
орнатыңыз. Бұл құрылғылардың функциялары
стандартты қосқышпен бірдей.
Лифт жабдықтарының герметикалық
магниторезистивті бергіштері
Холл эффектісі бар герметикалық
бергіштер және магнитті-резистивті сенсорлар
9.9-сурет - Магнитті
лифт есігінің ашық / жабық күйін бақылау
резистенттік сенсоры
үшін қолданылады.
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Лифт есіктері толығымен ашылған кезде сенсор таймерді қалпына
келтіреді, бұл есіктердің жабылу сәтін анықтайды. Лифт есіктері жабылған
кезде сенсор дәл осындай күйді анықтайды, бұл лифт қозғалысқа дайын
екенін көрсетеді.
Екі конфигурацияның сенсорлары ток ағымының бағыты бойынша
шығыс қосылыстары бар жұқа табақты өткізгіш материалдан жасалған.
Эпоксидті жабыны бар берік пластикалық корпус құрылғыларды ықтимал
агрессивті ортада пайдалануға мүмкіндік береді.
9.3. Лифт диагностикасының негізгі ережелері
Лифт жұмысы барысында оның тораптарының техникалық жай-күйі
деңгейінің өзгеруінің қайтымсыз процесі жүреді. Бұл қажулық, ескіру,
коррозия, жану және тотығу құбылыстарынан, ысқылау элементтерінің
тозуынан болады. Бұл лифттің немесе оның жеке түйіндерінің жұмыс
сипаттамаларының біртіндеп жоғалуына, содан кейін олардың 23,22,28толық істен шығуына әкеледі.
Лифт жұмысының өзгеруі оның қызмет ету мерзімі ұлғайған сайын
сенімділік пен қауіпсіздіктің өзгеруімен, пайдалану материалдары мен
энергияны тұтынудың артуымен, жайлылық деңгейінің төмендеуімен және
Лифттің тоқтап қалу уақытының ұлғаюымен көрінеді.
Нақты жұмыс жағдайында әр нақты Лифттің техникалық жағдайын
білу қажет. Оның істен шығуы кенеттен пайда болады, бірақ істен шығуды
дайындау белгілі бір уақыт ішінде жүреді, өйткені бөлшектердің тозуы,
қажулық құбылыстары, қартаю, майлау материалдарының қасиеттерінің
өзгеруі және басқа да ұқсас процестер уақыт пен жабдықты пайдалану
жағдайларының функциялары болып табылады.
Техникалық диагностиканың негізгі мақсаты әрбір нақты Лифттің
нақты техникалық жағдайын анықтау болып табылады, бұл оның жұмыс
қабілеттілігін қажетті сенімділік деңгейінде ұстап тұру бойынша
жұмыстарды жоспарлауға мүмкіндік береді.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін лифт пайдалануға берілген сәттен
бастап техникалық деңгейдің өзгеру динамикасы туралы ақпарат болуы
қажет. Алайда, басты қиындық-лифт өнімділігін төмендететін процестер
ықтималды сипатқа ие, бұл сәтсіздіктерді болжауды қиындатады. Сонымен
қатар, мезгіл-мезгіл жүргізілетін техникалық диагностикалау операциялары
сәтсіздіктер ағынының рұқсат етілген деңгейінен асып кету ықтималдығын
бағалауға мүмкіндік береді.
Басқаша айтқанда, объектінің сипаттамаларын бақылай отырып,
бағалаудың аспаптық құралдарына негізделген техникалық диагностика
лифтті екі сипаттамалық күйдің бірінде табу мүмкіндігін қарастырады.
Бірінші күй бақылау объектісінің мүмкін болатын күйлерінің диапазонын
қамтиды, онда ол әлі де жоғары деңгейде жұмыс істейді. Бұл жағдай уақыт
өте келе әртүрлі сипаттағы ақаулардың пайда болуына байланысты өзгереді,
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алайда бұл деңгейдің рұқсат етілген деңгейден төмендеуіне әкелмейді.
Екінші күй объектіні жұмыс істемейтін күйге келтіретін ақаулардың болуына
байланысты барлық жағдайларға сәйкес келеді.
Уақыт өте келе өнімділікті бақылау жұмыс қабілеттілігінің
динамикасын бақылауға мүмкіндік береді және осы негізде объектіні жұмыс
істемейтін күйге айналдыратын сәтсіздік ағынының пайда болу
ықтималдығын анықтауға мүмкіндік береді.
"Істен шығу ағыны" терминін қолдану отандық зауыттар жасаған лифт
техникасы жұмысының нақты тәжірибесіне негізделеді, онда жолаушылар
лифтісінің типтік моделі үшін айына бір немесе екі істен шығудың болуы
норма деп танылады. Сондықтан лифтінің техникалық жай-күйі деңгейінің
динамикасын осы жағдайды ескере отырып бағалау қажет.
Лифтінің техникалық жай – күйінің бастапқы деңгейін,
конструктордың ниетіне дәл сәйкес келетін-мінсіз лифт ретінде бағалаймыз,
ал "лифт жай-күйі" ұғымымен оның, мысалы, пайдалану басталған кездегі
мінсізден ерекшеленетін нақты техникалық деңгейін бағалаймыз. Лифттің
жай-күйін бағалау оның жай-күйінің функцияларын талдау негізінде
жүргізілуі мүмкін, оны лифт жабдықтарының жұмысы барысында өзгеретін
параметрлер деп түсінеміз.
Лифт
күйінің
техникалық-экономикалық
(жүк
көтергіштігі,
жылдамдығы, тоқтау дәлдігі, күту уақыты, энергия шығыны және т.б.) және
есептелген (сенімділік көрсеткіштері, машинаның жұмыс уақыты және т. б.)
түрлері бар.
Лифт жағдайының әр функциясы диагностикалық симптом беретін
кейбір диагностикалық белгілермен (параметрлермен) анықталады.
Құрылымдық жағынан бұл тәуелділікті келесі түрде білдіруге болады:
техникалық диагностика объектісі (лифт) – диагностикалық түйіндер мен
жүйелер (құрастыру қондырғылары) – құрастыру қондырғыларының
диагностикалық элементтері (бөлшектер және олардың жұптасуы) – диагноз
қойылған элементтердің жай – күйінің параметрлері – шығу процестері –
шығу
процестерінің
диагностикалық
белгілері
(параметрлері)
диагностикалық сигналдар (белгілер).
Мысалы, редуктор бөлшектерін өндірудің дәл еместігін немесе тозуын
(диагноз қойылған элементтердің жай-күйінің параметрлері) оны бөлшектеу
және өлшеу арқылы емес, олардың редуктор шығаратын шу деңгейіне және
оның діріліне (диагностикалық сигналдар) тәуелділігін талдау арқылы
анықтауға болады.
Шығу сигналының диагностикалық белгісі әрдайым диагностикалық
сигнал бола бермейді. Бұл егер шығу сигналының белгісі келесі шарттарға
сәйкес келсе орын алады: диагноз қойылған элементтің техникалық жай –
күйі параметрлерінің нақты мәні мен шығу сигналы белгісінің мәні арасында
белгілі бір байланыс болған кезде бірегейлік; жеткіліктілік – техникалық жай
– күй параметрлерінің кез келген өзгеруі кезінде ақпаратты сенімді
диагностикалау үшін қажетті беруді қамтамасыз ету; өткізгіштік251

диагностикалық сигналдың айтарлықтай бұрмалаусыз бергіштерге жету
қабілеті; өлшемдік-оны бағалаудың қарапайымдылығы мен сенімділігін
қамтамасыз ету.
Техникалық диагностика процесінің өзі диагноздың нақты жүргізілуіне
байланысты қарапайым әрекеттерден тұрады. Бұл элементтер, бір жағынан,
шығыс процестерінің параметрлерін бағалаудың дәлдігі, екінші жағынан,
оларды бағалау кезінде логикалық тұжырымның жарамдылық дәрежесі
болып табылады.
Лифт техникасын диагностикалау кезінде шешілетін негізгі міндеттер:
– техникалық жағдайды бақылау;
– лифт қызметін бақылау;
– орын іздеу және істен шығу немесе ақаулықтың себептерін анықтау;
– техникалық жағдайды болжау;
– лифттің қалдық ресурсын анықтау.
9.4. Лифтіні диагностикалау кезіндегі негізгі жұмыс түрлері
Қазіргі уақытта 25 жылдан астам пайдаланудағы барлық лифтілер,
сондай-ақ белгіленген қызмет мерзімі шегінде олардың қауіпсіз
пайдаланылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін лифт механизмдері мен
тораптарының мерзімінен бұрын физикалық тозуы бар лифтілер техникалық
диагностикалауға жатады.
Лифттің қызмет ету мерзіміне жеткенде қауіпсіз пайдалану мерзімін
ұзарту мүмкіндігін анықтау бойынша жұмыс жүргізбестен лифтті одан әрі
пайдалануға жол берілмейді.
Қайта тексерулер саны шектелмейді және лифттің нақты техникалық
жай-күйімен және оны қалпына келтірудің экономикалық орындылығымен
анықталады. Қайта техникалық диагностикалау мерзімі лифт жағдайына
байланысты тексеру нәтижелері бойынша белгіленеді, бірақ үш жылдан
аспауы тиіс.
Лифт тораптары мен механизмдерін диагностикалау тәсілдерін,
әдістемелерін және параметрлерін анықтау мақсатында жолаушылар
лифтілерінің жаппай үлгілерінің істен шығу ағынын ұзақ зерттеу процесінде
алынған пайдаланушылық статистикалық деректерді талдау және өңдеу
жүргізілді. Лифттің негізгі түйіндері арасында пайыздық ақаулардың
таралуы 9.1-кестеде келтірілген.
Сондықтан лифтіні тексеру кезінде, әдетте, келесі жұмыс түрлері
орындалады:
– лифтіні пайдалану және техникалық құжаттамасымен (паспортпен,
техникалық сипаттамамен және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен), лифтіні
жөндеу және реконструкциялау туралы мәліметтермен танысу;
– электр жабдықтары мен қауіпсіздік ажыратқыштарын тексеру;
– лифт механизмдерінің, тораптарының және бөлшектерінің жай-күйін
тексеру;
252

– бұзбайтын бақылау әдістерін қолдана отырып, шахтаның, кабинаның,
қарсы салмақтың, блоктарға арқалықтардың, дәнекерленген қосылыстардың
металл конструкцияларының жай-күйін тексеру;
– лифт сынақтарын өткізу;
– есептік құжаттама мен сараптамалық қорытынды жасау.
9.1-кесте - Жолаушылар лифтіндегі істен шығуларды бөлу
Механизмнің, тораптың атауы,
элемент
Лифт шығыры
Басқару станциясы
Кабина және автоматты есік жетегі
Шахта есіктері
Қарсы салмақ
Басқа тораптар (жылдамдықты шектегіш, керу
құрылғысы)

Лифт ақауларының жалпы санынан
түйіннің істен шығу саны, %
5,9
29,1
32,1
30,1
0,7
0,1

9.5. Лифттің пайдалану және техникалық құжаттамасымен танысу
Лифтіні монтаждағаннан кейін иесінде тапсырыс берілген лифт
жабдығымен бірге дайындаушы зауыттан да, сондай-ақ құрылыс, монтаждау
және қызмет көрсету ұйымдарынан 2-3 келіп түсетін құжаттар жиынтығы
қалыптастырылады.
Құжаттаманы тексеру және талдау лифт паспортын және паспортқа
қоса берілген құжаттаманың мазмұнын тексеруден басталуы керек. Бұл ретте
лифт паспортының жай-күйіне, оның сыртқы түріне және ресімделуіне
(тіркеу туралы мөртаңбаның, бау мен мөрдің болуына, талап етілетін
жазбалардың және олардың мазмұнына, өзгерістер мен түзетулерді
ресімдеуге) де назар аудару қажет. Лифт иесі паспортқа қоса берілген
құжаттаманы ұсынады, мысалы, жерге қосу элементтерін тексеру және
тексеру, оқшаулау кедергісін тексеру, "фаза-нөл" ілмегінің кедергісін өлшеу
хаттамалары (Жерге тұйықталған бейтарабы бар желілерде).
Паспортты тексеру лифт сыналғанға және тексерілгенге дейін
жүргізіледі.
Қосымша ақпарат алу үшін орнату сызбасы, электрлік схема, электр
тізбектері, Техникалық сипаттама, пайдалану нұсқаулары, орнату, іске қосу,
реттеу және реттеу нұсқаулары қарастырылады және талданады.
Лифт иесі аталған құжаттардан басқа, техникалық диагностикалау
кезінде лифтке қызмет көрсету мен жөндеудің тиісті ұйымдастырылуын
растайтын құжаттарды ұсынады. Бұл аттестатталған персоналдың немесе
лифтке қызмет көрсету мен жөндеу жүргізуге мамандандырылған ұйыммен
жасалған шарттың болуымен, сондай-ақ жауапты адамдар мен электр
механигін тағайындаумен қамтамасыз етіледі.
Тексеру кезінде сондай-ақ лифтіні пайдалану шарттары мен
техникалық сипаттамаларының оның паспортында және пайдалану
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құжаттамасында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігі анықталады.
9.6. Техникалық диагностикалау тәртібі
Диагностикалық процедура және жабдықтың күйін бағалау
параметрлерінің тізімі біз машиналық бөлменің жоғарғы орналасуы бар
стандартты жолаушылар лифтілерінің мысалын қарастырамыз.
Лифтіні тексеру мынадай ретпен орындалады:
– негізгі (отырғызу) қабаттағы лифтіні тексеру;
– шахтаның есіктерін барлық қабаттарда тексеру;
– онда орналасқан машиналық орынжайды, жабдықты тексеру және оны
жұмыста тексеру;
– кабинада орналасқан жабдықты тексеру;
– шахтаның есіктерін, жармаларды ашу және жабу механизмдерін, жабу
және жабуды бақылау құрылғыларын тексеру;
– шахтаны тексеру және онда орналасқан жабдықтың жұмысын тексеру;
– шұңқырда және кабинаның астында орналасқан жабдықты тексеру және
тексеру;
– кабинаның купесін тексеру;
– лифт сынақтары.
Әдетте бірінші қабатта орналасқан негізгі қону алаңынан тексеруді
бастап, алаңда жарықтың жеткілікті болуына, зауыттық тақтайшаның
болуына, лифтіні пайдалану ережелеріне (аралас басқару кезінде) көз
жеткізіңіз. Содан кейін шахта есіктерінің жармаларының сыртқы жағдайын,
есік қоршауларының тұтастығы мен бекітілуін, ойықтар мен жармалардың
жиектемелерін бағалайды.
Одан әрі жоғары көтеріледі, әрбір қабатта отырғызу алаңдарында
орналасқан жабдықты тексеру бойынша жұмысты қайталайды.
Машина бөлмесіне кірер алдында оған жақындаудың ыңғайлылығына
назар аудару керек. Бұл тәсіл лифтке қызмет көрсететін қызметкерлер үшін
еркін және қолжетімді болуы тиіс. Өтетін жердің ені лифт жабдығын
тасымалдауды ескере отырып қабылдануы тиіс, бірақ 650 мм-ден кем
болмауы тиіс. Өту биіктігі кемінде 2000 мм болуы тиіс. Көлбеу шатырлар
мен өрт сатылары бойынша машиналық орынжайға жақындауға жол
берілмейді.
Машиналық орынжайдың және оған кіреберістердің жеткілікті жарығы
болуы тиіс. Машина орынжайының және шахтаның жарық беру тізбектерінің
ажыратқыштары машина орынжайында кіреберіске тікелей жақын
орнатылуы тиіс.
Машиналық орынжайдың есігі тұтас, металл табақпен қапталған
болуы, сыртқа ашылуы және құлыппен жабылуы тиіс. Есікте: "Лифттің
машиналық орынжайы. Бөтен адамдарға кіруге тыйым салынады".
Машина бөлмесінің ішінде алдыңғы есіктің өлшемі 1000×1000 мм
болатын бос орын болуы керек. Машиналық орынжайдың едені шаң
тудырмайтын тайғанамайтын жабындысы болуы тиіс. Қабырғалар мен
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төбелер ашық майлы бояумен боялуы керек.
Таза еден деңгейінен жабынның төменгі бөліктеріне дейін өлшенген
машиналық орынжайдың биіктігі кемінде 2200 мм болуы тиіс.
Шағын жүк лифтісінен басқа, шахтаның үстінде орналасқан
машиналық орынжайдың еденінде жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін люк
орнатылуы тиіс. Люктің қақпағы тұтас болуы, тек жоғары қарай ашылуы,
құлыппен жабылуы және машиналық орынжайдан ғана ашылуы тиіс. Жабық
күйде қақпақ кез-келген жерде қолданылатын 2000 Н кем емес жүктемеге
төтеп беруі керек. Қақпақты ашуға арналған күш 150 Н аспауы тиіс.
Машиналық орынжайдың ішінде шығырдың, басқару станциясының
айналасында қызмет көрсетуші персонал үшін өту жолдары қамтамасыз
етілуі тиіс.
орынжайдың өзін жылытуға және желдетуге арналған жүйелерді
қоспағанда, машиналық орынжайдың ішінде лифтке жатпайтын жабдық пен
коммуникациялардың болмауын тексеру қажет.
Арқандардың өтуіне арналған машиналық орынжай еденіндегі
тесіктердің биіктігі кемінде 50 мм ернеулері болуы тиіс. Ернеу жиегі мен
арқанының арасындағы саңылау 15-50 мм шегінде болуы тиіс.
Машина орынжайында сондай-ақ лифтінің негізгі тетіктерінің:
редуктордың, электр қозғалтқыштың, электромагниттің, Тежегіштің,
каннаталаушы тегершіктің , жылдамдықты шектегіштің, арқандардың, электр
жабдығының жай-күйі тексеріледі.
Кабинада болған кезде шахта есіктерінің, лифт кабинасы есіктерінің,
шахта қоршауларының, кабина аспасының, жоғарғы арқалықтарда
орналасқан жабдықтың, кабинадағы электр сымдарының жай-күйі мен
бекітілуін, бұрандама қосылыстарының жай-күйін, арқандарды бекіту
сенімділігін тексереді.
Қабатты ауыстырып-қосқыштарды қарау кезінде қабатты ауыстырыпқосқыштың дұрыс орнатылуын және Бекітілу сенімділігін, қабатты
ауыстырып-қосқыштың Корпусы мен қабаттың шығыңқы бөліктері
арасындағы саңылауларды тексеру қажет.
Лифт
шахтасындағы
электр
сымдарын
тексеру
кезінде
кронштейндердің, құбырлардың немесе сымдардың бұрауларының,
сымдардың клеммалық қосылыстарының, аспалы кабельдің, жерге қосу
сымдарының Бекітілу сенімділігі тексеріледі.
Шұңқырда болған кезде кабинаның күйін, жылжымалы еден
механизмінің жұмысын тексеріңіз.
Кабинада жарықтандырудың жеткіліктілігін, купенің жай-күйін,
батырма аппаратының жай-күйі мен жұмысын, лифтіні пайдалану
қағидаларының, желдеткіш саңылауларының болуын тексереді. Сондай-ақ
шақыру аппараттарының, сигналдық шамдардың, кабинадан, машиналық
орынжайдан, бірінші қабат алаңынан диспетчерлік пунктпен сөйлесу
байланысының жарамдылығын тексереді.
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9.7. Электр жабдықтарының жағдайын тексеру
Электр жабдығын тексерудің міндеті оның жағдайын мен сапалық
сипаттамаларын, олардың белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау болып
табылады.
Лифт электр жабдықтарының жағдайын тексеру мыналарды қамтиды:
– электр жабдықтарын сыртқы тексеру және қауіпсіз жұмыс үшін қажетті
өлшеулерді (тексерулерді) жүргізу);
– электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін тексеру;
– механикалық және электрлік өлшеулерді жүргізе отырып, ішінара
бөлшектеу (қажет болған жағдайда).
Лифтіні тексеру бойынша жұмыстарды бастар алдында электр
сымдарының оқшауламасының, қорғаныс жерге тұйықталуының және
жабдық элементтері мен конструкциялардың нөлденуінің жай-күйі тексерілуі
тиіс.
Сыртқы тексеру және тексеру жүргізу мыналарды қамтиды:
– жабдық элементтерін көзбен шолу;
– электр жабдықтары элементтеріне қолмен әсер ету кезінде механикалық
кептелістердің болмауын тексеру;
– байланыс топтарының ерітінділері, тамшылары және тозуы.
Көзбен шолып қарау электр жабдығының жеке тораптары бойынша
жүйелі түрде жүргізіледі және электр қозғалтқышын, басқару станциясын,
электр
сымдарының
кабельдерін,
қауіпсіздік
ажыратқыштарын,
жарықтандыруды, диспетчерлік бақылау мен байланысты, шкаф алдында
диэлектрлік кілемшелердің болуын тексеруді қамтиды.
Лифтілерді басқару станциясының элементтерінде, электрмеханикалық
релелерде,
магниттік
стартерлерде,
трансформаторларда
және
ажыратқыштарда байқалған ақаулар мен ақауларды екі негізгі топқа бөлуге
болады: электрлік және механикалық. Істен шығулар мен ақаулардың бірінші
тобына мыналар жатады: магниттік реленің, контакторлардың және
трансформатор орамасының эрозиясы мен тотығуына байланысты катушка
орамасының оқшаулауының үзілуі, реле контактілері мен ажыратқыштардың
контактілерінің контакторлық өтпелі кедергісінің өзгеруі; екінші топқа реле
арматурасының механикалық тозуы, серіппенің әлсіреуі, реле тозуы мен
зәкір мен ярм арасындағы алшақтықтың салдарынан контактілердегі
саңылаулардың ұлғаюы.
Электрмеханикалық релелер мен контакторлар реле катушкаларында
және контакторлар тобында зақымдардың болуына және бірқатар
факторларға, соның ішінде зәкір мен мойынтірек пен жабылатын контактілер
арасындағы алшақтыққа, серіппені басу күшіне байланысты.байланыс тобы
және арматураның қайтарылуын өшіру уақыты.
Сынақтарға сәйкес, релелік контактілердің өтпелі кедергісі үшін
релелік контактілердің өтпелі кедергісі релелік қосу циклдерінің саны өскен
сайын артады. Электрмеханикалық релелерді техникалық диагностикалау
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кезінде барлық жабу түйіспелерінің саңылауларын арнайы зондтармен,
сондай-ақ түйіспелердің ойықтарымен тексеру қажет.
Тұйықталатын контактідегі саңылау (немесе ерітінді) реле қуатсыз
болған кезде жылжымалы контакт пен қозғалмайтын Байланыс арасында
анықталады. Жабық контактінің сәтсіздігі-қозғалмайтын контактімен
байланысқаннан кейін жылжымалы контактінің қосымша соққысы.
Бекітілген Байланыс – бұл траверстің қысым элементі әсер етпейтін
байланыс, ал керісінше, жылжымалы-траверстің қысым элементі әсер ететін
байланыс.
Лифтілерде қолданылатын реле параметрлерінің рұқсат етілген
мәндері: байланыс тобына қысым күші-0,1 – 0,2 Н, реле контактісінің
сәтсіздігі – 2-4 мм, реле контактісінің саңылауы (ерітіндісі) - 5-7 мм.
Контакторлар мен магнитті іске қосқыштардың басу күші мен ойықтары
мынадай мәндерге сәйкес келуі тиіс: контактордың ойығы – кемінде 2 мм,
контактордың саңылауы – 5-15 мм. Реле түйіспелері мен іске қосқыштардың
контакторларының тозу дәрежесі түйіспенің бастапқы қалыңдығынан 50%
аспауы тиіс.
Енгізу құрылғысы
жылжымалы
қосылыстардың
кептелуінің
болмауына, барлық полюстердің бір мезгілде тұйықталуының болуына
тексеріледі, сондай-ақ пышақтардың, пинцеттердің жай-күйі және олардың
тозуы бағаланады (9.10-сурет).

9.10-сурет-енгізу құрылғысының зақымдануы
Машина бөлмесінде екі немесе одан да көп лифтілерді
жүкшығырларда, енгізу құрылғыларында және т.б. орналастырған кезде
олардың белгілі бір лифтіге тиістілігі туралы белгілер қойылуы тиіс.
Пинцеттер арасындағы жұмыс саңылауы пышақтың қалыңдығының
жартысын құрауы керек. Тексеру тұтқаны қолмен жылжыту арқылы жүзеге
асырылады. Бұл ретте түйіспелердің дұрыс жанасуына, қисаюдың
болмауына, корпус ішіндегі және түйіспелі беттердің тазалығына,
оқшаулағыш төлкелердің (құбырларды ұштағыштардың) болуына,
сымдардың ұштарын бөлуге, кіріспе құрылғыға дәнекерленген құбырлардың
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болмауына назар аударылады. Енгізу құрылғысының корпусында кернеу
шамасының таңбасы және қосылған жағдайда ажыратқыш тұтқасының
жағдайы жазылуы тиіс. Енгізу құрылғысының корпусы бұрандамалы
қосқышпен жерге тұйықталуға тиіс.
Электр сымдарының, оның ішінде бекіту орындарының жай-күйі,
салбыраудың және зақымданудың болмауы, кабель мен сымдардың, әсіресе
оларды электр аппараттарына, электр қозғалтқыштарына, басқару шкафтары
мен ажыратқыштарға енгізу орындарындағы оқшауламасының жай-күйі
қаралады.
Қауіпсіздік ажыратқыштары мен жұмыс ажыратқыштарының
жарамдылығы осы лифтідегі барлық қауіпсіздік ажыратқыштарының іске
қосылуын (қолмен ажыратуды) кезекпен имитациялау жолымен тексеріледі.
Ажыратқыштарды көзбен шолып қарау ажыратқыштардың, сондай-ақ
олардың көмегімен электр жетегінің және автоматиканың схемасына
қосылуы қамтамасыз етілетін ажыратқыштардың жарамды жай-күйін және
бекітілуін тексеруді, түйіспелі топтардың құламаларын, ерітінділерін және
тозуын бақылауды қамтиды. Лифт шахтасына бөгде адамдар кірген кезде
басқару тізбегін ашатын құрылғының әрекеті бақыланады.
Техникалық диагностикалау кезінде лифт кабинасында, машина және
блок орынжайларында, шұңқырлар мен шахталарда, отырғызу (тиеу)
алаңдарында жарықтандыру шамдарының болуы және жарамдылығы
белгіленеді. Көрсетілген жерлердегі жарықтандыру 500 лк кем болмауы тиіс.
Диспетчерлік бақылаудың немесе кабинадан қызмет көрсетуші
персонал орналасқан жердегі байланыстың жарамдылығы тексеріледі.
Лифтіні тексеруді және оны сынауды жүзеге асыру үшін басқару жүйесіне
байланысты қалыпты жұмыс режимін, машиналық орынжайдан басқаруды
және «Ревизия» режимін тексеру қажет.
Сыртқы тексеру және электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін
тексеру нәтижелері бойынша электр жабдықтарының элементтерін қосымша
бөлшектеу, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын орындау, істен шыққан
жекелеген аппараттарды немесе олардың тораптары мен бөлшектерін
ауыстыру қажеттілігі анықталады.
Лифтіні қауіпсіз пайдалануға әсер ететін электр және механикалық
Жабдықтың ақаулықтарын электр механик лифт жұмысына барлық
режимдерде тексеру жүргізгенге дейін жоюы тиіс. Лифтіні қауіпсіз
пайдалануға әсер етпейтін ақауларды кесте бойынша жақын жөндеу кезінде
жоюға жол беріледі.
Оқшаулау кедергісін, қорғаныштық жерге тұйықтау мен «фаза–нөл»
ілмегін өлшеу электр жабдығын техникалық диагностикалауға дайындау
жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Өлшеу нәтижелерін
лифт иесі ұсынады және олар техникалық есепке қоса берілетін хаттамаларда
көрсетіледі.
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9.8. Жүкшығыр электр қозғалтқышын диагностикалау
Көптеген жағдайларда (85-95 %) лифт жабдығының электр
қозғалтқыштарының істен шығуы статор орамаларының зақымдануына
байланысты болады, олар орта есеппен келесідей бөлінеді: орамаралық
тұйықталу-93 %, корпусқа оқшаулаудың бұзылуы – 2 %, статор орамасының
өткізгіштерінің үзілуі – 1 %, интерфазалық оқшаулаудың бұзылуы – 4 %. Бұл
асинхронды электр қозғалтқыштарындағы негізгі назарды статор
орамаларының Орамалық оқшаулауын бақылауға аудару керек екенін
көрсетеді.
Кейде сәтсіздіктер ротордың статорға тиюі нәтижесінде пайда болады
(9.11-сурет), ауа саңылауының айтарлықтай біркелкі болмауына байланысты.
Бұл жергілікті қызып кетуге және бұрылыстың жабылуына әкеледі.

9.11-сурет - Ротор статорға тигенде электр қозғалтқышының зақымдануы
Лифт электр қозғалтқышы жұмыс істеген кезде электр (орамаларда)
және механикалық (үйкеліс түйіндерінде) энергия шығыны пайда болады,
бұл электр қозғалтқышының элементтерін қыздыруға әкеледі. Қыздыру
орамалардың оқшаулауының жылу қартаюына әкеледі, бұл оқшаулау
класына байланысты әр 8-12 °c қатты қызған кезде оның қызмет ету мерзімін
екі есе азайтады. Осылайша, электр қозғалтқышының оқшаулау мерзімін
болжау үшін диагностикалық параметр ретінде тұрақты қыздыру уақытына
сәйкес табуға болатын температураны қолдануға болады. Электр қозғалтқыш
орамаларын сынау әдістері, оның ішінде орамалардың оқшаулауын сынау
әдістері стандарттармен регламенттеледі. Оқшаулаудың ағымдағы жай-күйі
жоғары кернеу орамаларына (600 немесе 1000 В) қосымшада болатын
сынақтар негізінде немесе Мегаомметр (мысалы, ЭСО-202/2-г) және
секундомер көмегімен абсорбция коэффициентін айқындау негізінде
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айқындалуы мүмкін. Статор орамаларының оқшаулау кедергісі кемінде 5
МОм болуы тиіс.
Лифт
лебедкаларының
жетегінің
асинхронды
электр
қозғалтқыштарының дизайнының сенімділігін анықтайтын келесі элементтер
подшипникті түйіндер болып табылады. Орташа алғанда, мойынтіректер
Электр қозғалтқыштарының істен шығуының 5-8% құрайды. Электр
қозғалтқыштарын пайдалану бойынша статистикалық деректерді талдау
олардың тербеліс мойынтіректері негізінен жолдар мен тербеліс денелерінің
қажу салдарынан, сондай-ақ сепараторлардың бұзылуынан істен шығатынын
көрсетеді
(9.12-сурет).
Электр
қозғалтқыштарының
жылжымалы
мойынтіректерінің жұмыс қабілетінің жоғалуы көбінесе жұмыс беттерінің
тозуына байланысты болады. Мойынтірек ақауларының белгілері-70 °C-тан
жоғары қыздыру, діріл, шуылдың жоғарылауы, майлау.

9.12-сурет - Электр қозғалтқышының мойынтірек тораптарының зақымдануы
Кейбір жағдайларда сапасыз құрастыру немесе техникалық қызмет
көрсету кезінде құм немесе абразивті шаң мойынтірек тораптарына түсіп
кетуі мүмкін, бұл жұмыс беттерінің абразивті тозуына әкеледі. Бұл
мойынтіректердің қарқынды тозуына және радиалды және осьтік
саңылаулардың жоғарылауына әкеледі. Мойынтіректердің бұзылуы, әдетте,
форманың алдын-ала маңызды өзгерістерімен бірге жүрмейді. Электр
қозғалтқыштарының бұзылған мойынтіректерінің бөлшектерін өлшеу
олардың жұмыс беттерінің тозуы көбінесе мардымсыз екенін көрсетеді.
Сепараторлардың бұзылуы негізінен сапасыз өндіріске, сондай-ақ
майлаудың жеткіліксіз мөлшеріне немесе болмауына байланысты болады,
бұл мойынтіректердің қызып кетуіне әкеледі және саңылаулардың қолайсыз
ұлғаюына, жылжымалы денелердің қысылуына және сепараторға жүктеменің
жоғарылауына әкеледі.
Мойынтіректердің мерзімінен бұрын істен шығуының себептерінің бірі
олардың білікке дұрыс емес орналасуы болуы мүмкін (үлкен тартылыс,
алшақтық немесе қиғаштықпен).
Үлкен созылу ішкі сақинаның диаметрінің ұлғаюына әкеледі, бұл
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радиалды саңылаудың азаюына, жылжымалы денелердің қысылуына,
жылудың жоғарылауына және сепараторға жүктеменің жоғарылауына
әкеледі. Мойынтіректің ішкі сақинасын саңылаумен отырғызған кезде, ол
білікке бұрылады, бұл сонымен қатар қызудың жоғарылауына, сақинаның
кеңеюіне және жылжымалы денелердің қысылуына әкеледі.
Электр
қозғалтқыштарының
істен
шығу
қарқындылығының
жоғарылауының жиі кездесетін себебі-діріл, бұл мойынтіректердің,
орамалардың істен шығуына әкеледі, кейде электр қозғалтқышының
корпусында және оның аяқтарында жарықтар пайда болады. Жоғары діріл,
әдетте, редуктордың жартылай муфтасы бар электр қозғалтқышының
қанағаттанарлықсыз артикуляциясы, айналмалы массалардың тепе-теңдігі
және т. б. кезінде байқалады. Мұндай ақауларды анықтаудың ең кең таралған
әдісі-дірілді диагностика, өйткені біріншіден, бұл әдіс диагностиканы
құрастыру және бөлшектеу операцияларынсыз жүргізуге мүмкіндік береді,
екіншіден, діріл сигналында диагностикалық ақпараттың едәуір мөлшері бар
(амплитудасы, жиілігі және діріл спектрін құраушылардың бастапқы фазасы,
жалпы діріл деңгейі, белгілі бір жиілік диапазонындағы діріл деңгейі және
т.б.).
Діріл сигналдарын диагностикалаудың екі тобы бар: мойынтірек
түйініндегі ақаулардың болуын анықтайтын төмен жиілікті және пайдалану
шарттары өзгермеген кезде пайда болатын ақауларды анықтауға бағытталған
жоғары жиілікті. Діріл диагностикасы үшін қазіргі уақытта әртүрлі
құрылғылар мен кешендер сәтті қолданылады.
Алюминий
төсектері
мен
мойынтіректері
бар
электр
қозғалтқыштарында жұмыс кезінде, әсіресе жөндеу кезінде электр
қозғалтқыштарын бөлшектеу және жинау кезінде алюминий бөліктеріндегі
қону беттері мен құлыптардың деформациясына байланысты қалқандағы
сыртқы мойынтіректің бұралуына байланысты ақаулар пайда болады, бұл
28 ротор мен статордың жанасуына әкеледі.
Электр қозғалтқыштарының істен шығуының шамамен 45% - ы
сапасыз өндіріс салдарынан және шамамен 50% - ы дұрыс жұмыс істемеу
салдарынан
болады,
бұл
негізінен
электр
қозғалтқыштарын
қанағаттанарлықсыз қорғауда көрінеді. Істен шығудың қалған 5%-ы электр
қозғалтқыштары конструкциясындағы кемшіліктерге және конструкциялық
орындалудың пайдалану шарттарына сәйкес келмеуіне байланысты
туындайды. Электр қозғалтқыштарының орамаларының сапасы орамалы
сымдар мен сіңдіру қосылыстарының сапасына байланысты.
Қорғаудың сенімділігі термиялық қорғаудың қатаюына немесе дұрыс
орнатылмауына байланысты жеткіліксіз. Электр қозғалтқыштарын көп
жағдайда лифтілерде байқалатын балқымалы ендірмелермен қорғау кезінде
электр қозғалтқыштары екі фазада жұмыс істегендіктен істен шығады.
Электр қозғалтқыш пен жүкшығыр арасындағы муфтаға жартылай
жалғастықтар арасындағы радиалды саңылаудың, радиалды, осьтік және
бұрыштық (люфттің болмауы) қосылатын біліктер осьтері арасындағы
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саңылаулардың, сондай-ақ жалғастықтар элементтерінің тұтастығының
сәйкес келуі тексеріледі. Саңылаулардың үлкен мәндерін көзбен оңай
анықтауға болады (9.4-сурет). Жартылай жалғастықтардың шеткі беттері
арасындағы саңылау сырғанау мойынтіректері бар электр қозғалтқыш үшін
5-8 ММ және жылжымалы мойынтіректері бар электр қозғалтқыш үшін 3-8
мм диапазонда болуы тиіс.
Электр қозғалтқышын тексеру кезінде электр жетегінің қалыпты
жұмысында ауытқулар тудыруы мүмкін механикалық зақымданулардың
болмауына назар аудару және лифт жұмысы кезінде апаттық жағдай жасау
қажет. Қалыпты жұмыстың бұзылуына әкелетін ауытқуларға терминал
қорабының зақымдануы, электр қозғалтқышының бекіту нүктелерінің
бұзылуы (жарықтар, табандардағы немесе ернемектегі қуыстар, болттардың
әлсіреуі немесе болмауы) жатады.

9.13-сурет - Төлкелі саусақ жалғастығының тозуы
9.9. Лифт тежегішін диагностикалау
Жүкшығыр тежегіші жұмысының бұзылуына әкелетін істен шығулар
негізінен тежеуіш магнитінің істен шығуымен, тежегіш төсемдерінің
тозуымен, тежегіш серіппесінің қажулық бұзылуымен немесе тежегіш
күшінің бастапқы реттелуінің өзгеруімен және тиісті 28 тежегіш
моментімен байланысты.
Егер
тежегіш
төсемдердің
тозуы
лифт
қондырғысының
қарқындылығына байланысты өте детерминистік процесс болса, онда
тежегіш магниттердің істен шығуы тежегіш электромагнит түріне
байланысты статистикалық заңдылықтарға бағынады. Айнымалы ток
магниттері ең аз сенімді, тұрақты ток магниттері жиі істен шығады.
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Тежегіш электромагниттің істен шығуы арматураның механикалық
байланыс жүйесінің иінтірек жүйесімен бұзылуымен немесе көбінесе
электромагнит орамасының жануымен байланысты. Лифт тежегіштерінің
электромагнитті орамаларының істен шығу және ақаулықтарының себептері
электр қозғалтқыш статор орамаларының істен шығу себептеріне ұқсас, атап
айтқанда: қысқа тұйықталу бұрылыстарының пайда болуына, корпусқа
тұйықталуға және фазааралық тұйықталуға әкелетін оқшаулау сапасының
жеткіліксіздігі.
Кейбір жағдайларда құю ақауларына байланысты Тежегіштің корпус
элементтері немесе оның тұтқалары бұзылуы мүмкін (9.14-сурет).

9.14-сурет - Құю ақауына байланысты тежегіш тұтқасының бұзылуы
Тежегіштің техникалық күйінің өзгеруі әдетте біртіндеп жүреді.
Көптеген жағдайларда кенеттен істен шығу таза шартты болып табылады.
Диагностикалық құралдар мен әдістердің көмегімен сәтсіздіктердің пайда
болуын алдын-ала болжауға және алдын алуға болады.
Лифт жүкшығырының тежегішінің жұмыс қабілеттілігін анықтайтын
негізгі критерий оның тежеу моментінің шамасы болып табылады. Егер
жұмыс кезінде лифттің тежеу моменті жеткіліксіз болса, онда кабинаның
тоқтау дәлдігі бұзылады, бұл оның төтенше ережелер өтуіне әкеледі.
Шамадан тыс тежеу моменті кабинаның күрт тежелуіне және лифт
жайлылығының нашарлауына әкеледі.
Лифтінің тежегіш құрылғысының жұмысын көзбен бағалау кабинаның
тоқтау дәлдігі бойынша, лифт тежегішінің жалпы техникалық жай – күйін
аспаптық бағалау-тежеу сәтінің, баяулаудың (тежеудің) және тежеу жолының
параметрлері бойынша жүргізіледі.
Алайда, лифттің жұмыс жағдайында тежеу уақыты мен жолын дәл
анықтау өте қиын, сондықтан тежегішті диагностикалау кезінде тежегіштің
техникалық күйін, ең алдымен, тежегіш жастықшаларды басудың қажетті
күшін қамтамасыз ететін тежегіш серіппелердің күйін тексеру арқылы
263

(бұрылыстардың болмауы, сығылған серіппелі бұрылыстар арасындағы
алшақтықтың болуы), сондай-ақ тежегіш доңғалақ пен төсемнің күйін
тексеру арқылы орнатқан жөн.тежелген күйдегі бос орын, электромагнит
арматурасының жылдамдығы.
Тензометриялық, индуктивті және фотоэлектрлік сенсорларды қолдана
отырып, тежеу моментін тікелей өлшеуге болады.
Тежегіштің сенімді жұмысын анықтайтын диагностикалық параметрбұл тежегіштің үйкеліс төсемдерінің тозуы. Лифтілерге техникалық
диагностика жүргізу барысында тежегіш қалыптарының үйкеліс төсемдерінің
қалыңдығын өлшеу үшін өлшеу құралы қолданылады, бұл тежегіш төсемнің
тозу дәрежесін және қалдық ресурсын анықтауға, сондай-ақ үйкеліс
төсемдерін ауыстыру уақытын болжауға мүмкіндік береді. Фрикциялық
жапсырмалардың барынша тозуы 50% – дан, ал жанасудың тығыздығы
жұмыс бетінің кемінде 70% - ынан аспауы тиіс (9.15, а-сурет).
Жүкшығырдың тежегіші жоғары тозудың (жиектің қалыңдығынан 20%
- дан аспайтын), жарықтардың, сынықтардың, тереңдігі 2 мм-ден асатын
сызаттардың (9.15-сурет, б), тежегіш тегершіктің жұмыс бетіндегі майдың,
оның саңылауының үйкеліс жапсырмалары мен тежегіш тегершіктің жұмыс
беті арасындағы рұқсат етілген мәндерге сәйкестігі, тежегіш тұтқалары мен
итергіштерінің және топсалы қосылыстардың жоғары тозуының болмауы,
тежегіш серіппелердің орнату өлшемдерінің сақталуы тексеріледі.
а)

б)

а-тежегіш жапсырманың тозуы; б-тежегіш жартылай муфтаның тозуы
9.15-сурет - Лифт тежегішінің зақымдануы
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Тежегіш жартылай муфтаның сыртқы бетінің тозуы штангенциркульдің
көмегімен, ал жүкшығырдың тежегіш жартылай жалғастықтың әлсіреуі
(радиалды соғу) сағат үлгісіндегі индикатордың көмегімен өлшенеді (9.16 –
сурет). Жүкшығырдың тежегіш жартылай муфтасының радиалды соғуы 0,1
мм-ден кем болуы тиіс.

9.16-сурет - Тежегіш жартылай жалғастықтың радиалды соғуын өлшеу
9.10. Лифт шығырларының редукторларын диагностикалау
Отандық лифттерде қолданылатын глобоидты редукторлардың
өнімділігі көбінесе құрастыру дәлдігімен, құрт буының майлау сапасымен,
мойынтіректердің жай-күйімен, берілістің тозу дәрежесімен, жүктеме
циклдерінің санымен және құрттың қажулық беріктігімен анықталады.
Жұмыс жағдайында құрт буының ілінуін реттеудің бұзылуы жиі байқалады,
бұл құрттың едәуір осьтік жылжуымен және мойынтіректердің тез тозуымен
және берілістің бұзылуымен бірге жүреді (9.17-сурет).
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9.17-сурет - Доңғалақ тәжінің тозуы салдарынан іліністің бұзылуы
Редуктордың құрт редукторының тозуы іліністегі бүйірлік Саңылау
бойынша бағаланады. Тозуды (9.18-сурет) келесідей өлшеуге болады.
Лебедка штурвалын екі бағытта тегіс бұру құрт пен құрт доңғалағының
жанасу сәттерін анықтайды. Осы сәтте тежегіш шкафқа қауіптер
қолданылады. Осыдан кейін қауіптер арасындағы қашықтық (немесе бұрыш)
өлшенеді, ал құрттың бос айналуы 36º-тан аспауы керек. Содан кейін
берілістің қалдық ресурсы Tо келесідей есептелуі мүмкін,

9.18 – сурет - Редуктордың құрт жұпының тозуы
Редукторда редуктордың тірек подшипнигінің түйінінің бекітілуінің
әлсіреуі сағат түріндегі индикатордың көмегімен осьтік люфт бойынша
анықталады.
Редукторларда майдың болуы май көрсеткіші бойынша анықталады;
май шығырдың редукторынан тығыздамалар мен тығыздағыштар арқылы
ағуына жол берілмейді.
Құрттың бұзылу жағдайлары ең үлкен қауіп тудыруы мүмкін (9.19сурет).
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9.19-сурет - Құрт редукторының бұзылуы
Зақымдалған құрттарды визуалды тексеру олардың жойылуының
шаршағыштық сипатын растайды, тістің тамырынан басталады және әртүрлі
жылдамдықпен жүретін бірнеше дәйекті кезеңдер нәтижесінде жарықтардың
тұрақты дамуы мен жинақталуын көрсетеді. Бұл жағдай бұзылмайтын
бақылау әдістерін – магниттік және капиллярлық дефектоскопияны қолдана
отырып, олардың пайда болуының бастапқы кезеңінде жарықтарды алдынала анықтау мүмкіндігін растайды.
Осы дәстүрлі әдістерді қолдану редукторларды алдын-ала бөлшектеуді
қажет етеді, бұл оларды жұмыс жағдайында тиімсіз етеді. Алайда, бұл
әдістер редукторды құрастырмас бұрын құртты бақылау үшін жөндеу
зауытының стационарлық жағдайында қолданылуы мүмкін.
9.11. Арқан жүргізу тегершігін тексеру
Лифттің маңызды тораптарының бірі-арқан тарту. Отандық өндірістің
арқан тарту шкафтарының ағындарының ең көп таралған формалары-бұл
кесілген сына және сына. Ағынның бұл формалары тарту қабілетінің ең
үлкен коэффициентін қамтамасыз етеді. Алайда, арқан тарту ағынының
тозуына байланысты олардың геометриясы өзгереді, ал ағынның пішіні
Кесілген жартылай шеңберге, тіпті жартылай шеңберге айналады. Бұл ретте
арқанды жүргізу тегершігінің
тарту қабілеті күрт төмендейді. Сына
ойығының тозу тереңдігіне байланысты тарту қабілеті коэффициентінің
өзгеруі 9.20-суретте көрсетілген.
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γ

Δh
9.20-сурет - Δh сына ойығының тозу тереңдігіне байланысты γ тарту қабілеті
коэффициентінің өзгеруі
(арқан d = 9,9 мм; δ = 40°)
Тегершікті жөндеу немесе ауыстыру қажеттілігін ағынның тозу
тереңдігі бойынша анықтауға болады, онда тегершіктің нақты тарту қабілеті
қажетті тарту қабілетінен аз болады.
Арқанды жүргізу тегершігінде жарықтар мен сынықтар болмауы тиіс,
тегершіктің жоғарғы жиегінен түсірілген тіктеуіш сызығынан ШЖШ-ның
төменгі жиегінің ауытқуы 1 мм-ден аспауы тиіс. Тегершік гайкамен, ал
гайканы бекіткіш шайбамен (планкамен) мықтап бекіту керек. Арқан
тартушы тегершіктің шеңбері сары түске боялуы тиіс.
Арқанды жүргізу тегершігінің
жұмысқа қабілеттілігінің негізгі
критерийі оның тарту қабілеті болып табылады, ол тарту арқаны мен
арқанды жүргізу тегершігінің жұмыс беттері арасындағы келтірілген үйкеліс
коэффициентіне, сондай-ақ арқанды жүргізу тегершігінің тарту арқанымен
орау бұрышына байланысты болады. Келтірілген үйкеліс коэффициенті, өз
кезегінде, тарту арқандары мен арқан тарту шкафы жасалған материалдарға,
ағындардың көлденең қимасының профиліне, сондай-ақ олардың тозу
дәрежесіне байланысты. Арқанды жүргізу тегершігінің тарту қабілеті тарту
қабілетінің коэффициентімен аналитикалық бағаланады. Арқан тартушы
тегершіктің , оның ішінде тозған тегершіктің тарту қабілетінің коэффициенті
есептеулер негізінде немесе арнайы әдістеме бойынша заттай сынақтар
негізінде табылуы мүмкін.
Арқан тарту тегершігінің негізгі диагностикалық параметрлері тарту
арқандарының ағындар бойынша біркелкі емес шөгуі және бұлақтың
радиалды тозу тереңдігі болып табылады. Лифтілерді пайдалану кезінде жеке
ағындардың біркелкі емес тозу құбылысы жиі кездеседі (9.21-сурет), бұл көп
жағдайда суспензияның дұрыс жұмыс істемеуінен болады.
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9.21-сурет - Арқан тарту тегершігі ағындарының біркелкі емес тозуы
Бұл ретте тарту арқандарының біріне қалғандарына қарағанда көбірек
күш келеді. Бұл арқанның да, ағынның да тозу жылдамдығын арттырады. Бұл
жағдайда арқан тартқыштың беріктігі көрсетілген ағынның беріктігімен
шектеледі.
Арқан тарту тегершігі ағындарының біркелкі емес тозуы бұлақтардағы
арқандардың біркелкі емес шөгуі бойынша анықталады (9.22-сурет).
Ағындардың біркелкі емес тозуының шекті рұқсат етілген шамасы 0,5 ммден аспайды.

9.22-сурет - Арқанды жүргізу тегершігінің ағындарындағы арқандардың
біркелкі емес шөгуін анықтау
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Егер арқандардың шөгу шамасын анықтау мүмкін болмаса, кабинаның
қозғалысы кезінде теңгергіш аспаның жай-күйін тексереді. Ол үшін
кабинаның төбесінде жоғарғы жұмыс қабатында тұрыңыз. Жабады есікті
шахта және байқайды ереже тепе-теңдігін келтіріп ілу. Кабинаны шахта
бойымен жылжытқанда, тепе-теңдіктердің күйін тексеріңіз. Егер кабинаның
қозғалысы кезінде арқанды жүргізу тегершігінің ағындарында арқандардың
қисаюы байқалса, арқанды жүргізу тегершігін ауыстырады.
Лифтілерді пайдалану тәжірибесінің негізінде арқанның төменгі беті
мен арқан тартушы тегершік ағысының түбі арасындағы қашықтық 2 мм-ден
кем болмауы тиіс екендігі анықталды. Көрсетілген тозу дәрежесіне жеткен
кезде арқан өткізгіш тегершік ауыстырылуға немесе жөндеуге жатады.
Кабельдік тегершіктің ағындарының тозуын тікелей өлшеу өте қиын,
ал жұмыс істеп тұрған объект жағдайында бұл мүмкін емес. Сондықтан іс
жүзінде табиғи негіз әдісі қолданылады, ол арқанның кесу тереңдігін өлшеу
және өлшенген шаманы бастапқы мәнмен салыстырудан тұрады. Арқанның
ағынға кесілу тереңдігін өлшеу қалыңдығы 0,02-ден 2 мм-ге дейінгі металл
калибрленген тақталар болып табылатын арнайы зондтар жиынтығы арқылы
жүзеге асырылады. Бұл әдіс бірқатар маңызды кемшіліктерге ие: оның
дәлдігі көбінесе зондтар мен арқанның салыстырмалы жағдайына
байланысты, оны қолдану ыңғайсыз, ал қорғаныс қоршаулары бар
лебедкалар жағдайында мүлдем қолданылмайды.
Тозуды былайша өлшеуге болады: бұлаққа ермексаз салынады, оның
беті машина майымен майланады (арқанға жабысуын болдырмау үшін),
содан кейін арқанды жүргізуші тегершік бір айналым жасайды. Терең
өлшегіші бар штангенциркуль көмегімен өлшенуі мүмкін бұлақта қалған
пластилиннің қалыңдығы арқанның төменгі бетінен бұлақтың түбіне дейінгі
қашықтыққа сәйкес келеді (9.23-сурет).
КВШ-ның қалдық қызмет ету мерзімі ең тозған ағынның тозу
мөлшерімен шектеледі.

9.23-сурет - Ермексаздың көмегімен ағындардың тозуын өлшеу
және терең өлшегіші бар штангенциркуль
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9.12. Лифт арқандарын диагностикалау
Кабинаны ілу және лифтке қарсы салмақ түсіру үшін қолданылатын
салмақ түсетін арқандар бірдей конструкцияда, бірдей диаметрде болуы және
МЕМСТ 3077 бойынша дайындалуы тиіс. Лифттерде қолданылатын арқандар
лифт кабинасының қозғалуына немесе тұрғанына қарамастан, жолаушылар
кабинасында бар немесе ол бос. Сондықтан тарту арқандары жоғары
беріктікке, икемділікке және беріктікке ие болуы керек.
Лифттің тарту арқандарын пайдалану кезінде статикалық жүктеме
кезінде де, лифт қозғалысы кезінде пайда болатын динамикалық
құбылыстардың салдарынан созылу, иілу, бұралу және Ығысу жүктемелері
пайда болады. Бұл тарту арқандарының абразивті тозуына және олардың
беріктік қорының төмендеуіне әкеледі, нәтижесінде сымдардың, жіптердің
және жалпы28 арқанның үзілуі, сондай-ақ арқандардың үйкелуі сияқты
ақаулар пайда болады.
Сымдардың, иіндердің және арқанның үзілуі жалпы пайдалану
процесінде арқанның табиғи тозуынан, майлау жағдайларының бұзылуынан
немесе абразивтік ортада жұмыс істеуден арқанның мерзімінен бұрын
тозуынан, Лифттің шамадан тыс жүктелуінен, сондай-ақ жүкшығырды
тасымалдау, монтаждау кезінде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде
арқанның зақымдануынан туындауы мүмкін. Тартқыш арқанды тегістеу ол
дұрыс сақталмаған кезде пайда болады, бұл лебедка мен лифт немесе басқа
арқанның металл конструкцияларының элементтеріне (арқан сымдарының
қысқа қашықтығымен) арқанмен тиюге әкеледі.
Қосымша себептер туғызатын бас тарту арқандардың жатқызады:
– жіптер бір-бірімен түйісетін жерлерде немесе өзек сымдарының
жіптердің негізгі қабатының сымдарымен түйісетін жерлерінде металл өзек
болған кезде арқан сымдарының майысуы. Сымдардың майысу тереңдігі
олардың номиналды диаметрінің 1/3 дейін жетуі мүмкін. Бұл ретте сымдар
(майысуды қоспағанда) өзінің бастапқы түрін сақтай алады;
– сыртқы сымдарды қажау (оның ішінде абразивтік тозудан), арқанды
ораудың сыртқы қабатының сымдарын жұқартуға және оның беріктік қорын
төмендетуге әкеп соқтырады.;
– ауыспалы циклдік жүктеудің әсерінен олардың айтарлықтай
жұқаруы мен металдың қажулығы салдарынан пайда болатын сымдардың
үзілуі (арқандардың зақымдануының ең тән түрі). Сымдардың үзілуі айқын
қажулық сипатына ие;
– қажулықтың түрі болып табылатын коррозиялық қажулық;
– түрпілі және коррозиялық тозулардан туындайтын арқанның
жасырын ішкі тозуы, арқан орамының ішкі қабаттарының сымдары;
– көп қабатты орау кезінде барабанға арқанның орамасының ішкі
қабатын жаншу салдарынан тарту арқанының көлденең қимасының пішінін
жоғалту, сондай-ақ лобовина мен басқа орамдар арасында қысылу кезінде
арқанның тармақтарымен пішінін жоғалту.
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Қауіпсіздік ережелері арқандарды жарамсыз ету өлшемдері мен
нормаларын анықтады. Арқан келесі жағдайларда ауыстырылуы тиіс:
– кедергілердің үзілуі және қалыптан жоғары коррозия;
– жоқ майлау өзекшеде;
– коромов;
– жіптердің бірінің үзілуі;
– стренгтің немесе жіптердің қатпарлануы;
– өзекшені немесе жіптерді қысу;
– арқан диаметрінің жергілікті көрінетін ұлғаюы немесе азаюы;
– арқанды тегістеу (көлденең қиманың жоғалуы).
Жұмыстағы болат арқандарды жарамсыз ету 9.2-кестенің деректеріне
сәйкес арқанның бір адымының ұзындығындағы сымдардың үзілу саны
бойынша жүргізіледі.
Арқанды орау қадамы келесідей анықталады. Кез-келген жіптің бетіне
белгі қойылады, одан арқанның орталық осі бойымен арқан қимасында
қанша жіп есептеледі (мысалы, алты қатарлы арқан), ал санаудан кейінгі
келесі жолға (бұл жағдайда жетінші) екінші белгі қолданылады. Белгілер
арасындағы қашықтық арқанды орау қадамы ретінде қабылданады.
Жіңішке сымның үзілуін есептеу кезінде әрбір үзілген сым бір үзік, ал
қалың сымның үзілуі – 1,7 деп қабылданады.
9.2-кесте - Әртүрлі конструкциялы арқандар орамының бір қадамы
ұзындығындағы сымдардың үзілуінің рұқсат етілген саны
Беріктік қорының
Арқан дизайны
бастапқы
6 · 19 = 114 және бір
6 · 37 = 222 және бір
коэффициенті
органикалық өзек
органикалық өзек
крест тігісі
бір жақты крест тігісі
бір жақты
орам
орам
9-ға дейін
14
7
23
12
9-дан 10-ға дейін
16
8
26
13
10-дан 12-ге дейін
18
9
29
14
12-ден 14-ке дейін
20
10
32
16
14-тен 16-ға дейін
22
11
35
18
Әулие 16
24
12
38
19
Арқандарда сымдардың беткі тозуы немесе коррозиясы болған
жағдайда, ширату қадамындағы сымдардың үзілу саны ақаудың белгісі
ретінде 9.3-кестенің деректеріне сәйкес азайтылуы тиіс.
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9.3-кесте - Үстіңгі тозуына немесе тоттануына байланысты арқанды ақаулау
нормалары
Диаметрі бойынша сымдардың беткі
10.1-кестеде көрсетілген
тозуы немесе коррозиясы, %
нормалардан ширату қадамындағы
сымдардың үзілу саны, %
10
85
15
75
20
70
25
60
30 және одан көп
50
Сымдардың бастапқы диаметрінен 40% және одан да көп жеткен тозу
немесе коррозия кезінде арқан жарамсыз болуы тиіс.
Арқанды бақылаудың ең қарапайым және жиі қолданылатын әдістеріоларды визуалды тексеру және аспаптық өлшеу.
Арқанды диагностикалау кезінде лифт кабинасы машина бөлмесінен
шахтаның бойымен кабинаны көтерудің барлық биіктігіне жылжытылады,
осылайша салмақ түсетін арқандарды олардың бүкіл ұзындығы бойынша
көзбен шолып қарау мүмкіндігі болады. Көбінесе сымдардың үзілу саны көп
арқандардың учаскесі кабина бірінші қабатта болған кезде арқанды жүргізу
тегершігінде болады. Көзбен шолып қарау кезінде арқан конструкциясының
деформациясы мен бұзылуын анықтайды, ширату қадамындағы үзілген
сымдардың
санын,
сымдардың
сыртқы
үзінділерінің
болуын,
температуралық әсерлердің көрінетін іздерін, сыртқы сымдардың коррозиясы
мен абразивтік тозуын есептейді. Кейбір жағдайларда арқанға басылған
шүберек қолданылады. Үзілген сым тамаша жіптер мен шүберектер көрсетіп,
сол арқылы орын үзілген. Аспаптық өлшеу кезінде арқандар мен жеке
сымдардың диаметрі сызықтық өлшеулерге арналған құралдардың көмегімен
анықталады (калиппер, микрометр).
Үзілген сымдардың ең көп саны бар арқанның учаскесі табылған кезде
үстіңгі тозуын ескере отырып, ширату қадамында барлық үзілген сымдардың
есебін
жүргізеді.
Алынған
мәліметтер
кестелік
мәліметтермен
салыстырылады (9.2 және 9.3 кестелерді қараңыз) және есептеу нәтижелері
бойынша арқандардың жұмыс қабілеттілігі туралы қорытынды жасайды.
Кейбір жағдайларда визуалды тексеру тарту арқанының техникалық
жай-күйі туралы объективті көрініс бермейді. Мысалы, егер арқан ластанған
болса, оның сыртқы орамасының сымдарының зақымдану дәрежесін бағалау
мүмкін емес. Бұл жағдайда сандық өлшемдерге сәйкес сыртқы және ішкі
ақауларды ескере отырып, бүкіл ұзындығы бойынша арқанның техникалық
жағдайын анықтау үшін магниттік дефектоскопия әдісін қолдануға болады.
Бұл ретте арқанның техникалық жай-күйін және қалдық ресурсын бағалау
металл бойынша арқан қимасының салыстырмалы жоғалуы және арқанның
ширату ұзындығындағы жергілікті ақаулардың саны бойынша жүргізіледі.
Қиманың жоғалуы абразия, коррозия және басқа себептерден туындаған
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номиналды мәнге қатысты арқанның ұзындығы бойынша бөлінген көлденең
металл қимасының ауданын азайту ретінде анықталады.
9.13. Кабинаның жылдамдық шектегіші мен ұстағыштарын
диагностикалау
Лифтілерді орнату және қауіпсіз пайдалану ережелеріне сәйкес арқан
жүретін тегершігі бар шығырмен жабдықталған лифт кабинасының
ұстағыштары жылдамдықты шектегішпен іске қосылуы тиіс. Жылдамдықты
шектегіштер мен ұстағыштарға мынадай негізгі талаптар қойылады:
жылдамдықты шектегіштер кабинаның белгілі бір берілген Шекті
жылдамдыққа жетуі кезінде іске қосылуы және ұстағыштарды іске қосуы
тиіс; жылдамдықты шектегіштің құрылғысы ұстағыштарды қосу үшін
жеткілікті күш жасауды қамтамасыз етуі тиіс; ұстағыштар мен жылдамдықты
шектегіштің конструкциясы және олардың элементтері жеткілікті беріктікке
ие болуы тиіс.
Қажетті тарту күшін жасау үшін жылдамдықты шектегіштің
тегершігінде сына профилінің ағыны болады. Жұмыс кезінде ағынның
профилі өзгереді және тегершіктің тарту қабілеті төмендейді. Ағынның тозу
қарқындылығы шкаф материалына, жылдамдық шектегіші мен кернеу
құрылғысының дәлдігіне, сондай-ақ лифттің жұмыс режиміне байланысты.
Тозған сайын ағынның сына профилі жартылай шеңберге айналады,
нәтижесінде тегершіктің тарту қабілеті төмендейді. Егер жұмыс кезінде
ағынның профиліне диагноз қойылмаса, онда тегершіктің
тозуы
жылдамдықты шектегіш арқан тартқыштың ілінісу күшінің жеткіліксіздігіне
байланысты ұстағыштарды қосу үшін қажетті күш-жігерді қамтамасыз ете
алмайтын жағдайға әкелуі мүмкін.
Жылдамдықты шектегішті тексеру кезінде диагноз қойылған негізгі
параметр-бұл ағынның профиліне байланысты тарту күші. Жылдамдықты
шектегіштің жұмыс қабілеттілігі оның лифт кабинасы белгілі бір қозғалыс
жылдамдығын арттырған кезде іске қосылуын қамтамасыз ететіндігіне ғана
емес, сонымен қатар ол ұстағыштарды қосу үшін қажетті күшті қамтамасыз
ететініне де байланысты. Ұстағыштардың механизмі қозғалысқа келіп,
сыналарды бағыттауыштарға 100-150 Н артық емес күш кезінде жақындатуы
тиіс, ұстағыштар механизмінің күші ұстағыштардың иінтірегіне бекітілген
жылдамдықты шектегіш арқанының жоғарғы тармағына қосылған
динамометрдің көмегімен тексеріледі. Ұстағыштардың тұтқасына бекітілген
динамометр ұстағыштардың сыналары бағыттағыштарға тигенге дейін
жоғары көтеріледі және нақты күш анықталады. Ұстағыш механизмінің күші
100 Н-ден аз болған кезде кабинаны төмен қарай іске қосқан кезде
ұстағыштардың өздігінен іске қосылуы мүмкін. Сондықтан ұстағыш
механизмінің күші әрқашан 100-150 Н аралығында болуы керек.
Жылдамдықты шектегіш жүктерінің топсаларында кептелудің, арқанды
алу кезінде мойынтіректердегі люфттердің болмауы, соңғы ажыратқыш
механизмінің жұмыс қабілеттілігі тексеріледі (иінтірек оське оңай бұрылуы
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және электр түйіспесін ажыратуы тиіс). Жылдамдықты шектегіштің
тегершігіндегі, тарту құрылғысының блогындағы жарықтарға кез келген
жерде жол берілмейді және тегершік ауыстырылуға жатады. Керу құрылғысы
блогы ағынының тозуы арнайы шаблонмен бақыланады және ағын
радиусының 40% - ынан аспауы тиіс. Жылдамдықты шектегіш арқанының
керу құрылғысының жүгі ең төменгі жағдайда ойықтың түбіне тимеуі тиіс
(9.24-сурет).
9.14. Лифт бағыттағыштарын диагностикалау
Бағыттаушы кабиналар мен қарсы салмақтың ақаулары негізінен
бағыттаушылар арасындағы рұқсат етілген өлшемдерден көлденең бағытта
ауытқулармен және шахтаның барлық биіктігі бойынша бойлық
ауытқулардың шамасымен анықталады.

9.24-сурет - Жылдамдықты шектеу арқан тарту құрылғысын реттеу тексеру
Бағыттаушы кабинаның техникалық жай-күйін және лифттің қарсы
салмағын диагностикалау кезінде бекітудің сенімділігіне, жұмыс беттерінің
жай-күйіне, түзулігі мен орналасу тіктігіне ерекше назар аудару қажет.
Өлшеу жатады:
– бағыттаушылар арасындағы қашықтық металл бағыттағыштарға арналған
шахтаның барлық биіктігі бойынша ±1 мм дәлдікпен ұсталуы тиіс;
– түйісу орындарындағы бағыттаушы бастиектердің жай-күйін бақылау
(түйісу орнындағы бағыттағыш бастиектердің бүйірден жылжуына 0,1 ммден артық емес рұқсат етіледі);
– бағыттауыштардың түзулігі (түзуліктен ауытқуға бағыттауыштардың
құрамдас бөліктері ұзындығының 1/1000 дейін, бірақ 2 мм артық емес жол
беріледі);
– бағыттаушылардың вертикалдылығы (тігінен 1 мм-ден 1 м биіктікке
ауытқуға жол беріледі, бірақ бағыттаушылардың биіктігі 50 м-ден артық
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болған кезде 10 мм-ден артық емес);
– бағыттаушы кабинаның осі мен бағыттаушы қарсы салмақтың осі
арасындағы қашықтық ±5 мм шегінде сақталуы тиіс.
Лифт білігіндегі бағыттаушы қондырғыларды өлшеу шкаласы бар
телескопиялық өзек болып табылатын қарапайым құрылғылармен басқаруға
болады.
Түйістіру орындарындағы бағыттаушы бастиектердің жылжуы тіреуіш
корпусында орнатылған сағат үлгісіндегі индикатормен бақыланады.
9.15. Кабинаның есіктері мен купе диагностикасы
Кабинаның айқара ашылатын есіктерінің негізгі бақыланатын
параметрлері - жабық және ашық жармалар арасындағы саңылау. Бұдан
басқа, көзбен шолып тексереді, жоқ па сыну қоршауындағы купе, кабина,
сенімді бекітілген ілмектер терезелер есіктер. Кабинаның қозғалысы кезінде
кабинаның есігінің жабық және ашық жармалары арасындағы саңылауды
бақылау үшін лифт кабинасы тоқтағанға дейін кабинаның есігінің
жармаларының бірін біртіндеп ашады. Бұл ретте жабық және сәл ашылған
жармалар арасындағы саңылау 10 мм-ден аспауы тиіс. Осылайша, кабинаның
екі жағы да кезекпен тексеріледі.
Алжапқыш құрылғысының техникалық жай-күйін тексеру мынадай
реттілікпен жүргізіледі: кабина есіктерінің жармалары тоқтағанға дейін
ашылады және алжапқыш кабина есіктерінің жармаларымен көтеріңкі
қалыпта сенімді бекітілгеніне және жармалары толық ашылған кезде
төмендемейтініне көз жеткізіледі. Кабинаның жармаларын кезекпен жабады
және алжапқыш пен кабина есігінің жармаларын бақылау блок-түйіспесінің
штогы арасындағы саңылау 1-1, 5 мм құрайды,бұл ретте жабық және сәл
ашылған кабина жармалары арасындағы саңылау 10 мм-ден аспауы тиіс.
Автоматты жетегі бар кабинаның жылжымалы есіктерінің техникалық
жағдайы көбінесе лифттің сенімді және қауіпсіз жұмысын анықтайды.
Кабинаның есіктерінің Автоматты жетегінде істен шығудың ең көп пайызы
кабинаның есік жетегінің электр қозғалтқышының ақауларына, есік жетегінің
серіппесі мен белбеуінің үзілуіне байланысты. Сондықтан кабинаның
жылжымалы есіктерін аспаптық диагностикалау кабинаның есік
қақпақтарының орналасуы мен бекітілуін тексеру, кабинаның есігінің
қақпағын бақылау блогының байланысын тексеру және кабинаның есік
қақпақтарын құлыптау механизмінің әрекеті, есік жетегінің қақпақтарын ашу
және соңғы ажыратқыштардың жұмысын тексеру, вагондардың жүруінің
жеңілдігі сияқты негізгі жұмыстардан тұрады.
Есік жармаларының жабылуын бақылайтын түйіспенің жұмысын
тексеру түйіспенің штокына әсер етуді болдырмай және "Ревизия" режимінде
іске қосу командасын берумен жүзеге асырылады, бұл ретте кабина
қозғалыссыз қалуы тиіс.
Кабинаның қозғалысы кезінде оның есігінің ашылуын болдырмау үшін
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және шахта мен кабинаның есік бөлшектерінің апаттық істен шығуын
болдырмау мақсатында кабинаның есік жармаларын жабу механизмінің
әрекетін тексереді және реттейді.
Есіктердің Автоматты жетегі бар лифт кабинасы мен шахтасы
есіктерінің жылжымалы жармаларын толық ашу және жабу есіктердің
жетегіне орнатылған соңғы ажыратқыштарды реттеуге байланысты болады.
Шахтаның және кабинаның жылжымалы есіктері бар жүк көтергіштігі 320 кг
лифтілер үшін жарықтардың шеттері арасындағы жарықтағы қашықтық
кемінде 600 мм болуы тиіс.
Есік жетегінің Электр қозғалтқышын техникалық диагностикалау лифт
жүкшығырының электр қозғалтқыштарын техникалық диагностикалауға
ұқсас.
Кабина есіктерінің Автоматты жетегінің белдігін қарау кезінде жетек
белдігінің қалыпты жұмысының бұзылуының сыртқы белгілері байқалмауы
тиіс: белдік таза, қатпарланбаған, үзілген және жарықсыз, тайғанауға жол
бермейтін керілумен болуы тиіс.
Кабиналар мен шахталардың жылжымалы есіктерінің Автоматты
жетегін техникалық диагностикалау кезінде редуктордағы майдың болуы мен
сапасын тексеру қажет. Редуктордың иінді корпусындағы май деңгейі май
өлшеу өзегінде жасалған жоғарғы және төменгі қауіптердің арасында болуы
керек. Майдың сапасын көзбен бағалау оның май өлшеу өзегіндегі мөлдірлік
дәрежесі бойынша анықталады. Егер май жеңіл болса және штангада
белгілердің қаупі айқын көрінсе, онда май одан әрі пайдалануға жарамды.
Егер май қараңғы болса және қауіптер нашар көрінсе, онда майды ауыстыру
керек.
Аяқ киімнің тозуы зондтардың көмегімен бақыланады. Н
табандықтарындағы бастың, бағыттауыштың және табандықтың бүйір беті
арасындағы ең жоғары жиынтық бүйірлік саңылау 3 мм-ден аспауы тиіс, ал
табандықтың және бағыттауыштың шеткі беті арасындағы жиынтық саңылау
4 мм-ден аспауы тиіс (9.25-сурет). Қажет болса, лайнерлер лайнердің
бұзылуын
және бағыттағыштың зақымдалуын болдырмау үшін
ауыстырылады.
Батырмалық және шақыру аппараттарының жұмысын тексеру
батырмаларды сынамалы басу арқылы жүргізіледі, олар басқаннан кейін
бастапқы қалпына оралуы, ал кабина тиісті қабатқа қозғалуы тиіс. "Тоқта"
батырмасының әрекетін тексеру қозғалмайтын кабинада "Тоқта" батырмасын
және "бұйрық" түймесін басу арқылы жүргізіледі. Бұл комбинациямен
кабина қозғалмауы керек.
Ұстап тұратын электромагниттері бар түймелер электромагниттердің
катушкаларынан кернеуді алып тастағаннан кейін бастапқы күйіне еркін
оралуы тиіс.
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9.25 – сурет - Кабина табандықтарының астарларының тозуын анықтау
Сондай-ақ, кабинаның есіктері мен жақтаудағы қоршау қалқандарының
сенімділігі тексеріледі. Жұмыс кезінде купе қалқандары бір-біріне қатысты
жылжып, қалқандардың бекітілуі әлсірегендіктен, кабинаның купе
бұрыштарында саңылаулар пайда болады. Пластиналарды бекіту
бағыттаушы кабиналар тік немесе параллель болмаған кезде әлсірейді.
Бағыттағыштардың дұрыс емес және параллель еместігі кабинаның
қозғалысы кезінде кабинаның деформациясына және қалқандардың бірбіріне қатысты жылжуына әкеледі.
Кабина элементтерінің, шахта есіктерінің беріктігін тексеру жүктемені
салу кезінде қалдық деформация мен майысуларды бағалау бойынша
жүргізіледі. Қалдық деформация мен майысулар кезінде байқалмауы тиіс:
– кабинаның төбелік жабынына 1000 Н тік жүктемелердің әсері;
– купе қабырғалары мен кабина есіктерінің жармаларына 300 Н жүктеме
салынған кезде.
9.16. Лифт шахтасының есіктерін диагностикалау
Лифт шахтасының бұралмалы есіктерін техникалық диагностикалау
кезінде мынадай негізгі параметрлер бақыланады: шахта есігінің жабылуын
бақылау блок–түйіспесінің жағдайы, түйіспелердің саңылаулары және шахта
есігінің Автоматты құлыппен жабылуын бақылау блок–түйіспесі.
Автоматты жетегі бар лифт шахтасының жылжымалы есіктерін
техникалық диагностикалау кезінде кареткалардың резеңке амортизаторлары
тірелетін тіректердің жай-күйі, бағыттаушы сызғыштарды, роликтерді
кареткаларға, резеңке Профильді жармалардың ұшына, жармалардың
өздеріне, жармалардың табандықтарына бекіту сенімділігі тексеріледі,
жармалардың төменгі ұшы мен шахтаның жабық есігінің шегі арасындағы
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қашықтық тексеріледі.
Лифт шахтасының жылжымалы есіктерінің сенімді және тоқтаусыз
жұмыс істеуі үшін порталдың жиектемесінің барлық биіктігі бойынша
саңылау және есік тұстамалары 3-5 мм 3 аспауы қажет.
Шахта есігінің жармаларын ысырмалау ажыратқышының блоктүйіспесінің сенімді жұмысы, егер құлып ысырмасы мен ажыратқыш
түйреуішінің арасындағы саңылау 1-1,5 мм шегінде болса, қамтамасыз
етіледі. Құлыптардың ілмектері мен вагондардың тіректері арасындағы
саңылау 1-1,5 мм болуы керек.
Шахта есіктерінің жармаларының жабылуын және жабылуын
бақылайтын бұғаттау түйіспелерінің жұмысы тексеріледі. Тексеру әрбір
жарманың бекітілмеген құлпы кезінде іске қосу батырмасын басу арқылы
және жарманы 4 мм-ден аспайтын шамаға ашу кезінде "Ревизия" режимінде
жүргізіледі. Мұндай жағдайларда кабинаның қозғалысы болмауы тиіс.
Құлыптың қалыпты жабық түйіспесі құлыптау ілмегінің соңғы көтерілуіне
дейін электр тізбегін бұзуы керек.
Шахта және лифт кабинасы есіктерінің жұмысының бұзылуын
болдырмау үшін шахта есіктерінің жармаларын ашу тетігі тұтқаларының
роликтері арасындағы саңылауды және кабинаның есіктерін төсеуді зондпен
тексеру қажет. Ол үшін кабинаны отырғызу алаңында (қабатта) дәл
орнатады, шахта мен кабинаның есіктері жабық болған кезде шахта
есіктерінің жармаларын ашу тетігі тұтқаларының роликтері кабинаның
есіктерін төсеу ойықтарында болады. Қабат пен роликтер арасында
алшақтық пайда болады, ол зондпен өлшенеді. Саңылауды кемінде 4 және 12
мм-ден аспайтын шекте реттеу керек. Шахта есіктерінің жармаларын ашу
тетігі ролигінің кабинаны төсеу ойығына кіру тереңдігі 10-15 мм шегінде
болуы тиіс.
Негізгі аталған параметрлерден басқа, жармаларда деформация мен
қисаюдың болмауы, шахта есіктерінің жармаларының пластиктерінің
деформациясы (ісінуі), сондай-ақ есік жармаларының жалпы жай-күйі
сияқты кейбір басқа да параметрлер бақыланады. Бұл параметрлер көзбен
анықталады. Қалдық деформациялар мен ауытқулар да байқалмауы керек:
- шахта есіктерінің жармаларына 300 Н жүктеме салу кезінде;
- шахта есігінің құлыпына оны мәжбүрлеп ашқан кезде бекітуші элемент
деңгейінде күш салу кезінде.
Зерттелген материалды бекітуге арналған тәжірибелік тапсырмалар
№1 тапсырма
Дәл тоқтату сенсорының ақауларын жою.
Жұмыстың мақсаты. Дәл тоқтату сенсорының ақауларын жою.
Бақылау сұрақтары:
1.Дәл тоқтату сенсорының денсаулығын қалай анықтауға болады?
2.Сенсор мен шунт арасында қандай алшақтық болуы керек?
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Жұмыс барысы.
1.Дәл тоқтату сенсорын мультиметрмен тексеріңіз.
2. Сенсор мен дәл тоқтату шунты арасындағы алшақтықты тексеріңіз.
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
№2 тапсырма
Лифт кабинасының жұмыс және апаттық жарықтандыру шамдарын
ауыстыру.
Жұмыстың мақсаты.
Лифт кабинасының жұмыс және апаттық
жарықтандыру шамдарын ауыстыру принципін зерттеу.
Бақылау сұрақтары.
1.Жұмыс және апаттық жарықтандыру шамдарының жұмыс кернеуі қандай?
2. Ауыстыру кезіндегі әрекеттердің реттілігін түсіндіріңіз.
Жұмыс барысы.
Ең алдымен шамдарды сөндіріп, содан кейін оларды өзгерту керек
Қорытынды.
Есепті ресімдеу.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Лифтілер мен эскалаторларда қолданылатын сенсорлардың түрлері.
2. Лифт және эскалатор жабдықтарының ақауларын іздеу және жою
әдістері.
3. Лифт диагностикасының негізгі ережелері.
4. Лифтіні диагностикалау кезіндегі негізгі жұмыс түрлері.
5. Лифттің пайдалану және техникалық құжаттамасымен танысу.
6. Техникалық диагностикалау тәртібі.
7. Электр жабдықтарының жағдайын тексеру.
8. Жүкшығыр электр қозғалтқышын диагностикалау.
9. Лифт тежегішін диагностикалау.
10. Лифт шығырларының редукторларын диагностикалау.
11. Арқан тарту тегершігін тексеру.
12. Лифт арқандарын диагностикалау.
13. Кабинаның жылдамдық шектегіші мен ұстағыштарын диагностикалау.
14. Лифт бағыттағыштарын диагностикалау.
15. Кабинаның есіктері мен купе диагностикасы.
16. Лифт білігінің есіктерін диагностикалау.
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Қысқаша қорытынды
1. Тартқыш лифтілердің маңызды компоненттері лифт автоматикасы,
атап айтқанда, әртүрлі мақсаттағы сенсорлар (сенсорлар) болып табылады.
2. Лифт конструкциясы арнайы бергіштердің болуын білдіреді,
олардың саны мен күрделілігі лифттің нақты міндеттеріне тікелей
байланысты. Микропроцессорлық басқару сенсорлары лифтті әлдеқайда
Функционалды және ақылды етеді, олар құрылғының электр тізбегін
жеңілдетеді, көптеген қателіктердің алдын алады және жояды, сонымен қатар
бүкіл құрылымды қауіпсіз, берік және қолдануға және техникалық қызмет
көрсетуге ыңғайлы етеді.
3. Лифт және эскалатор жабдықтарының ақауларын іздеу және жою
әдістері қарастырылған.
4. Лифттің техникалық жағдайын анықтау үшін техникалық
диагностика жүргізіледі. Оған лифтіні толық, мерзімді және ішінара
техникалық куәландыру кіреді. Жаңадан орнатылған лифт пайдалануға
берілгенге дейін толық техникалық куәландырудан өтеді, оны ҚҚПЕ-де
көрсетілген ұйымдар мен Комиссия жүргізеді.
5. Лифтілерді диагностикалау барысында тетіктердің мынадай
параметрлері айқындалады: ағымдағы пайдалану кезіндегі қауіпсіздік; одан
әрі пайдалану барысындағы қауіпсіздік деңгейі; жабдықтың жұмыс істеу
деңгейі; оны қолданудың қалдық ресурсы; басқа да параметрлер.
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
1. Лифтті тексеру барысында нені тексеру керек?
A) шахтаның және кабинаның есіктері; құлыптар; есіктерді жабудың
қауіпсіздік аспаптары; есіктердің реверсі
B) шақырулар мен бұйрықтар түймелері
C) екіжақты келіссөздер байланысы
D) кабинаны жарықтандыру жабдықтары
2. Машиналық орынжайларда, кабиналарда, шахталарда және қабаттарда
күштік электр тізбектері, сондай-ақ барлық орынжайларда басқару,
жарықтандыру және сигнал беру тізбектері қандай кернеуде болуы тиіс?
А) машина орынжайларындағы қуатты электр тізбектері 660 В - тан жоғары
болмауы, кабиналарда, шахталарда және қабатты алаңдарда - 380 В-тан
жоғары болмауы, ал барлық орынжайлардағы басқару, жарықтандыру және
сигнал беру тізбектері үшін-220 В-тан жоғары болмауы тиіс (380/220 В
желісінің фазасы мен нөлін пайдалануға жол беріледі)
B) машиналық орынжайлардағы күштік электр тізбектері 380 В - тан жоғары
болмауы, кабиналарда, шахталарда және қабатты алаңдарда - 220 В-тан
жоғары болмауы, ал барлық орынжайлардағы басқару, жарықтандыру және
сигнал беру тізбектері үшін-24 В-тан жоғары болмауы тиіс (380/220 В
желісінің фазасы мен нөлін пайдалануға жол беріледі)
С) машиналық орынжайлардағы күштік электр тізбектері 660 В - тан жоғары
болмауы, кабиналарда, шахталарда және қабатты алаңдарда - 220 В-тан
жоғары болмауы, ал барлық орынжайлардағы басқару, жарықтандыру және
сигнал беру тізбектері үшін-220 В-тан жоғары болмауы тиіс (380/220 В
желісінің фазасы мен нөлін пайдалануға жол беріледі)
D) машиналық орынжайлардағы күштік электр тізбектері 660 В - тан жоғары
болмауы, кабиналарда, шахталарда және қабатты алаңдарда - 127 В-тан
жоғары болмауы, ал барлық орынжайлардағы басқару, жарықтандыру және
сигнал беру тізбектері үшін-380 В-тан жоғары болмауы тиіс (380/220 В
желісінің фазасы мен нөлін пайдалануға жол беріледі)
3. Барабанды шығырды қандай лифтілерде қолдануға болады?
A) барлық лифтілерде
B) номиналды жылдамдығы 1,0 м/с аспайтын лифтілерде
C) номиналды жылдамдығы 0,63 м/с аспайтын лифтілерде
D) ережелермен реттелмейді
4. Элеваторларда электрмеханикке жеке-дара қандай көлемде жұмыс
жүргізуге рұқсат етіледі?
А) жұмыс кестесі бойынша ағымдағы тексерулер көлемінде
282

B) лифт нұсқаулығы көлемінде
C) ақауларды жою бойынша
D) жолаушыларды шақыру бойынша
5. Лифтілерді жобалауға, орнатуға және техникалық қызмет көрсетуге
қойылатын талаптар көрсетілген негізгі құжат?
A) НКУ
B) КВШ
C) КПД
D) ЖМПӨҚҚ
6. Кернеудің жоқтығын тексеру қалай жүргізіледі?
A) бақылау шамы
B) вольтметрмен
C) қолдың артқы жағымен
D) сынамалы қосумен
7. Қозғалыс кезінде ағымдағы орынды анықтау әрдайым дұрыс
жүргізілмеуінің себебін көрсетіңіз.
A) шунттар мен баяулату және (немесе) дәл тоқтату бергіштерінің
арасындағы саңылау рұқсат етілгеннен үлкен болады. Саңылауларды реттеу
B) шақыру немесе бұйрық батырмаларының бірінде диод ақаулы болса
C) басқару тақтасындағы кернеу тұрақтандырғышы ақаулы. Платаны
ауыстыру
D) жоғарыда аталғандардың барлығы
8. Лифт төбесінде жұмыс істеу кезінде не тыйым салынады?
A) бір жылдамдықты немесе екі жылдамдықты жетегі бар лифт кабинасының
төбесінде бола отырып, 0,71 м/с астам жылдамдық кезінде орын ауыстырад
B) жылжымалы кабинаның төбесінде бола отырып, жұмыстар жүргізуге
C) шахтаның лифтаралық ойықтары арқылы бір лифт шатырынан екіншісінің
шатырына өту
D) жоғарыда аталғандардың барлығы
9. Лифттің қандай жылдамдығында жылдамдық шектегіші іске қосылады?
A) егер кабинаның төмен қозғалу жылдамдығы номиналдыдан 10-нан кем
емес болса%
B) егер кабинаның төмен қозғалу жылдамдығы номиналдыдан 20-дан кем
емес болса%
C) егер кабинаның төмен қозғалу жылдамдығы номиналдыдан 15-тен кем
емес болса%
D) егер кабинаның төмен қозғалу жылдамдығы номиналдыдан 25-тен кем
емес болса%
10. Қандай лифтілерде бірқалыпты тежеу ұстағыштары орнатылуы тиіс?
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A) барлық лифтілерде
B) номиналды жылдамдығы 0,63 м/с асатын лифт кабинасы бірқалыпты
тежеу ұстағыштарымен жабдықталуы тиіс
C) номиналды жылдамдығы 1,0 м/с асатын лифт кабинасы бірқалыпты тежеу
ұстағыштарымен жабдықталуы тиіс
D) номиналды жылдамдығы 1,6 м/с асатын лифт кабинасы бірқалыпты тежеу
ұстағыштарымен жабдықталуы тиіс
11. Тежегіш жүйесін сынау қандай жүкпен жүргізіледі?
A) толық техникалық куәландыру кезінде және оны ауыстырғаннан кейін
тежегіш жүйесін сынау салмағы лифтінің номиналды жүк көтергіштігінен
25% асатын жүгі бар кабинаның жұмыс жылдамдығында кабинаның төмен
қозғалысы кезінде электр қозғалтқышының және тежегіштің қуаттан
ажырату арқылы жүргізіледі
B) Тежегіш жүйесін сынау салмағы лифтінің номиналды жүк көтергіштігінен
10% асатын жүгі бар кабинаның жұмыс жылдамдығында кабинаның төмен
қозғалысы кезінде электр қозғалтқышының және тежегіштің қуат алуын
ажырату арқылы жүргізіледі
С) толық техникалық куәландыру кезінде және оны ауыстырғаннан кейін
тежегіш жүйесін сынау салмағы лифтінің номиналды жүк көтергіштігінен
15% асатын жүгі бар кабинаның жұмыс жылдамдығында кабинаның төмен
қозғалысы кезінде электр қозғалтқышының және тежегіштің қоректенуін
ажырату арқылы жүргізіледі
D) техникалық куәландыру кезінде және оны ауыстырғаннан кейін тежегіш
жүйесін сынау салмағы лифтінің номиналды жүк көтергіштігінен 40% асатын
жүгі бар кабинаның жұмыс жылдамдығында кабинаның төмен қозғалысы
кезінде электр қозғалтқышының және тежегіштің қоректенуін ажырату
арқылы жүргізіледі
12. Шығырдың қандай элементтерін қоршамауға болады?
A) беті қызыл түске боялған шығырдың элементтері
B) айналмалы тегершіктер, блоктар, тегершіктер және жұлдызшалар
C) қозғалтқыштың шығыңқы біліктері, үйкеліс тегершігі (барабаны)
D) кабинаны қолмен жылжытуға арналған штурвалдар, тежегіш барабандары
және жұмыс істемейтін беттері сары түске боялуы тиіс тегіс цилиндрлік
біліктер
13. Лифтпен бірге қандай құжаттар жеткізіледі?
A) лифт паспорты
B) лифтіні құрастыру, баптау және реттеу жөніндегі нұсқаулардан тұратын
оны монтаждау жөніндегі құжаттама
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C) лифтіні қысқаша сипаттаудан, оны қарау, техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жөніндегі нұсқаулардан, адамдарды кабинадан қауіпсіз
эвакуациялау әдістемесінен тұратын пайдалану жөніндегі құжаттама
D) барлық аталған құжаттама
14. Тежегіштің осы түрлерінің қайсысы жүкшығырмен жабдықталуы керек?
A) белдік тежегіші
B) бір тежеу жүйесінен тұратын тежегішпен
C) қалыпты жабық түрдегі автоматты жұмыс істейтін механикалық тежегіш
D) салмағы лифттің номиналды жүк көтергіштігінен 2 есе асатын жүгі бар
кабинаны тоқтату және ұстау үшін жеткілікті тежеу күшін жасайтын
тежегішпен
15. Мүмкін ақаулық-есіктің автоматты жетегі жұмыс істемейді ме?
A) есік жетегінің электр қозғалтқышы істен шықты ма?
B) белдіктің үзілуі
C) камералардың бекітілуін әлсіретті
D) жоғарыда аталғандардың барлығы
16. Ажыратқышты техникалық тексеру, не дұрыс көрсетілмеген?
A) өшіру-барлық пинцеттер мен пышақтар арасында көрінетін алшақтық бар
екеніне көз жеткізіңіз
B) конденсаторларды разрядтау және ажыратылған ток өткізгіш бөліктерінде
кернеу көрсеткішімен немесе тасымалды вольтметрмен кернеудің жоқтығын
тексеру
С) Егер сымдардың клеммдік қосылыстарындағы ақаулық болса, онда
міндетті түрде бақылаушының қатысуымен ауыстыру
D) жоғарыда аталғандардың барлығы
17. Ажыратқыш өшірілген кезде қандай тізбектер ажыратылмауы керек?
A) жабдықтарды орналастыруға арналған орынжайларды жарықтандыру;
шахтаны жарықтандыру; кабинаны жарықтандыру;
B) кабинаның төбесіндегі, кабинаның астындағы, шұңқырдағы және
кабинаны желдетудің машиналық орынжайындағы розеткалар; кабинадан екі
жақты сөйлесу байланысы;
C) апаттық сигнал беру; кабинадан қызмет көрсетуші персоналды шақыру
D) жоғарыда аталғандардың барлығы
18. Лифт анықтамасы
A) Бұл тігінен еңіс бұрышы 150 - ден аспайтын, қатты тік сызықты
бағыттаушы бойынша жылжитын кабинада адамдар мен жүктерді көтеруге
және түсіруге арналған кезеңдік жұмыс істейтін стационарлық жүк көтергіш
машина
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B) бұл кабина, қарсы салмақ және тепе-теңдік құрылғылары қозғалатын
кеңістік
C) бұл лифт жабдықтарын орналастыруға арналған жеке бөлме
D) бұл жылдамдықтың апаттық асып кетуімен немесе барлық тарту
элементтерінің үзілуімен төмен жылжитын бағыттағыш кабиналарды немесе
қарсы салмақты тоқтатуға және ұстап тұруға арналған қауіпсіздік құрылғысы
19. Лифттің құрылыс бөлігі ...
A) лифтілерді сынауға арналған
B) Лифт жабдықтарын орналастыруға арналған
C) лифтілерді жарықтандыруға арналған
D) лифтілердің жүк тасымалына арналған
20. Жүкшығырдың мақсаты
A) жылдамдықты шектегішті қозғалысқа келтіруге арналған
B) қарсы салмақты тоқтатуға арналған
C) монорельсті қозғалысқа келтіруге арналған
D) кабинаны қозғалысқа келтіруге арналған
21. Лифт шығырының құрылысы
A) Редуктор, арқанды жүргізу тегершігі, штурвал, жалғастық, клеммалық
қорап, электр қозғалтқышы, тежегіш, башмақ
B) Редуктор, арқанды жүргізу тегершігі, штурвал, жалғастық, клеммалық
қорап, элекрлік қозғалтқыш, тежегіш, рама
C) арқан өткізгіш тегершік, редуктор, жалғастық, тежегіш, электр
қозғалтқышы, рамка, серіппелі буфер, бағыттаушы кабина
D) арқанмен жүретін тегершік, редуктор, жалғастық, тежегіш, электр
қозғалтқышы, рамка, қарсы салмақтың бағыттаушысы
22. Лифт редукторы...
A) айналу жиілігі мен айналу бұрышын өзгерте отырып, электр
қозғалтқышынан арқан өткізгіш органға берілетін механизм деп аталады
B) жылдамдық шектеуішінің қозғалысын тарататын механизм деп аталады
C) айналу жиілігі мен айналу бұрышы өзгеретін электр қозғалтқышынан
тежегіш құрылғыға берілетін механизм деп аталады
D) айналу жиілігі мен айналу бұрышының өзгеруімен электр
қозғалтқышынан муфтаға берілетін механизм деп аталады
23. Лифт кабинасы-бұл...
A) жылдамдықты шектегіштің қозғалысын тарататын механизм
B) машиналық орналастыруға арналған құрылғы
C) жылдамдықты шектегіштің қозғалысын тарататын механизм
D) адамдар мен жүктерді тасымалдауға арналған құрылғы
24. Лифт кабинасының құрылысы
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A) қаңқа, купе, еден, жарықты жарықтандыру, есік, есікті ашу механизмі,
ұстағыштар, кабинаның тиелуін бақылау құрылғысы
B) қаңқа, купе, еден, жарықты жарықтандыру, есіктерді ашу механизмі,
шұңқырлар, кабинаның тиелуін бақылау құрылғысы
C) шұңқыр, есік, жарықтандыру, еден, жақтау, бағыттағыштар
D) қаңқа, купе, еден, жарықты жарықтандыру, есік, тегершік, башмак,
кабинаның тиелуін бақылау құрылғысы
25. Қарсы салмақ не үшін арналған?
A) бағыттаушы табандықтардың кедергісі үшін
B) бағыттаушылардың кедергісі үшін
C) тарту арқанының қозғалысы үшін
D) лифт жетегінің қуатын азайту үшін
26. Бағыттаушы аяқ киім не үшін арналған?
A) қарсы салмақ пен кабинаны тік ұстауға арналған
B) жылдамдық шектегіші мен бағыттауыштарды тік қалыпта ұстауға
арналған
C) кабина мен қарсы салмақты көлденең қалыпта бекітуге арналған
D) қарсы салмақ пен кабинаны көлденең қалыпта ұстауға арналған
27. Майлау аппаратын пайдалану орны
A) сырғымалы табандықтардың тозуын азайту үшін
B) бағыттауыштардың тозуын азайту үшін
C) кабина есігінің тозуын азайту үшін
D) шахта есігінің тозуын азайту үшін
28. Арқан ілінуінің мақсаты?
A) арқандар кабинаға және қарсы салмаққа бекітілетін құрылғылар
B) арқанға жылдамдық шектегішін бекітетін құрылғылар
C) арқандар кабинаға және шахтаға бекітілетін құрылғы
D) тегершікті редукторға бекітетін құрылғылар
29. Тұтқалар мен серіппелі ілінуінің мақсаты?
A) барлық арқандардың бірдей тартылуын қамтамасыз ететін жүйе
B) тарту арқандары арасындағы аралықты азайтатын жүйе
C) кабина мен қарсы салмақ арасындағы тарту арқанының аралығын
азайтатын жүйе
D) арқандар босаған немесе үзілген кезде иінтіректі тоқтататын жүйе
30. Серіппелі ілінуінің жұмыс принципі мен құрылғысы?
A) кабина арқандары мен қарсы салмақты теңестіреді. Тежегіш, шекті
қосқыш, болт, амортизаторлар, тірек тақтасы, ось
B) жылдамдықты шектегіштің арқандарын теңестіреді. Тежегіш, терминалды
қосқыш, болт, тірек тақтасы, кері тірек, ось
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C) теңдестіру элементтерінің жұмысын реттейді және ҚТА ойықтарымен
сәйкес келеді. Тежегіш, соңғы қосқыш, тартқыш, болттар, амортизаторлар,
тірек тақтасы, кері тірек, ось
D) теңдестіру элементтерінің жұмысын реттейді және ҚТА ойықтарымен
сәйкес келеді. Серіппе, шекті қосқыш, корпус, тартқыш, болттар,
амортизаторлар, тірек тақтасы, жоғарғы тірек, ось
31. Бұл ұстағыштар…
A) жылдамдықты шектегіш арқандарын тоқтатуға арналған қауіпсіз құрылғы
B) жылдамдықтың апаттық асып кетуімен төмен қозғалатын немесе барлық
тарту арқандарының үзіліп кететін бағыттаушы кабинада немесе қарсы
салмақта тоқтауға және ұстап тұруға арналған қауіпсіздік құрылғысы
C) тарту арқандары үзілген кезде кабинаны тоқтатуға арналған қауіпсіз
құрылғы
D) кабина табандығының қарсы салмағын қауіпсіз тоқтатуға арналған
құрылғы
32. Ұстағыш жүйесіне қатысты элементтер?
A) сына, эксцентрик, роликті бекіткіштер
B) сыналы, иінтіректі, тежегіш, эксцентрлік, роликті бекіткіштер
C) иінтіректі, тежегіш, серіппелі, қысқыш бекіткіштер
D) сына, эксцентрлік, роликті, серіппелі бекіткіштер
33. Жылдамдық шектегішінің жұмыс принципі?
A) кабинаны немесе олардың жұмыс жылдамдығымен қозғалысы кезіндегі
қарсы салмақты тексеретін құрылғы
B) арқандар мен жылдамдықты шектегіш тегершігі арасындағы үйкелістің
жеткілікті күшін қамтамасыз ететін құрылғы
C) арқандардың үзілуін және босатылуын бақылайтын құрылғы
D) лифт апаттық қозғалысы кезінде ұстағыштарды қозғалысқа келтіретін
құрылғы
34. Жылдамдықты шектегішті орнату орны?
A) Шұңқыр
B) машиналық және блоктық орынжай
C) Шахта
D) Кабина
35. Шахта мен кабина есіктерінің түрлері?
A) бұралмалы есік, жылжымалы есік, аралас есік
B) көлденең-жылжымалы есік, тік-жылжымалы есік, ағаш есік
C) торлы есік, жылжымалы есік, ағаш есік, жылжымалы есік
D) көлденең жылжымалы есік, торлы есік, шыны есік
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36. Шахта мен кабина есіктерінің автоматты құлыптарының жұмыс
принципі?
A) порталда орнатады; кабинаның электромагниттік қабаты іске қосылғаннан
кейін қозғалыс басталар алдында есікті құлыптайды
B) шахтаның есігінің автоматты емес құлыпына орнатылады; оларды жабық
түрде ұстайды
C) шахтаның және кабинаның есіктерін ашу немесе толық жабу кезінде іске
қосылады
D) кабинаның қозғалысы кезінде электромагниттік зәкір тартылып,
автоматты құлыптарды жабады
37. Шахта мен кабинаның есік жетегінің мақсаты?
A) кабинаның есіктерін ашу қауіпсіздігін қамтамасыз етпейді. Есік жабық
болған кезде алжапқыш түсіп, пластинаға қысылып, қосқышқа әсер етеді
B) кабинаны тоқтатқан кезде есіктерді қауіпсіз ашуды және жабуды
қамтамасыз етеді. Есіктердің жабылуын алжапқыш, ажыратқыш, қысқыш
пластина және жетек ілмектерінің алжапқышы арқылы бақылаңыз
C) кабина тоқтау орнына жақындаған кезде есіктің жармаларына орнатылған
сүрме жетектің екі плечті иінтірегін ұстап алады. Есік ашыла бастайды
D) шахта мен кабина есіктерінің жетегі айқара ашылатын есіктерге
орнатылады және оларды жабық жағдайда ұстайды
38. Арқандардың мақсаты?
A) жүктің созылуына, айналуына және қозғалысына сәйкес қолданылады
B) бағыттаушылардың жұмысы үшін пайдаланады
C) тарту күшін көтеру механизмінен кабинаға және қарсы салмаққа беру
үшін, сондай-ақ арқан жүргізуші органның айналмалы қозғалысын кабина
мен қарсы салмақтың үдемелі қозғалысына түрлендіру үшін қолданылады
D) тарту күшін, жылдамдықты шектегішті және бағыттаушы табандықтарды
пайдалану үшін қолданылады
39. Стандартты тарту арқандарының диаметрлері?
A) 10-12 мм
B) 5-7 мм
C) 6-8 мм
D) 12-14 мм
40. Бағыттаушы кабиналар мен қарсы салмақтың мақсаты?
A) машиналық орынжайдағы кабинаның қозғалысын бағыттауға арналған
B) ойықтағы қарсы салмақтың қозғалысын бағыттауға арналған
C) кабинаның қозғалысын және шахтадағы қарсы салмақты бағыттауға
арналған. Кабинаны және қарсы салмақты тік ығысудан сақтаңыз
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D) кабинаның қозғалысын және шахтадағы қарсы салмақты бағыттауға
арналған. Кабинаны және қарсы салмақты көлденең ығысудан сақтаңыз
41. Серіппелі буфердің жұмыс принципі?
A) шахтаның төменгі бөлігіндегі тіректердің өзіндік жұмысы кезінде
қысылады
B) төменгі жұмыс жағдайынан төмен қозғалу кезінде кабинаның
амортизациясы мен тоқтауына немесе қарсы салмаққа арналған құрылғы c)
кабинаны немесе қарсы салмақты буферден алу кезінде серіппе түзетіледі
және бастапқы жағдайды қабылдайды
D) қарсы салмақ буферіне немесе кабинаға қонған кезде серіппе қысылып,
жылдамдықты төмендетеді. Бұл жағдайда кабинаның немесе тепе-теңдіктің
кинетикалық энергиясын қарсы салмақтың потенциалдық энергиясына
түрлендіру жүреді
42. Лифт бақылаусыз жұмыс істеген кезде жұмыс жарығы қанша уақыттан
кейін сөнеді?
A) 6 сек.
B) 5 сек.
C) 7 сек.
D) 8 сек.
43. Лифтіні электрмен жабдықтау жүзеге асырылатын шахтаның және электр
желісінің жарықтандыру тізбектерінің сымдары мен кабельдері төселеді....
A) Параллель
B) Тігінен
C) Бөлек
D) Бірге
45. Лифт электржетегінің кернеуі?
A) 120В
B) 380В
C) 220В
D) 460В
46. Басқару жүйесі жолаушылар кабинасын шақыруға қашан тыйым салады?
A) қауіпсіздік жүйесін ажыратқан кезде
B) шахтаның есігі жабық болғанда кабинаның қозғалысы кезінде
C) шахтаның электр қорегін ажырату кезінде
D) есігі ашық кабинаның қозғалысы кезінде
47. Тежегіш құрылғылардың электромагниттері тежегішті өшіруге
арналған.....
A) Шығырлар
B) Шахталар
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C) Кабиналар
D) Редуктор
48. Жарық индикаторларының мақсаты?
A) жетекті ажырату
B) лифтіні қосу үшін ақпаратты жіберу
C) лифтіні отырғызу алаңына шақыруға арналған дыбыстық сигнал
D) лифт кабинасының орналасқан жері туралы ақпарат
49. Аралық ажыратқыштар мен қабатты қосқыштар не үшін арналған?
A) кабинаның қосылғаны немесе ажыратылғаны туралы бұйрықты ТЖҚ-ға
жіберу
B) тораптық схемаларды қосу үшін
C) кабинада телефон немесе дыбыс сигналын орнату үшін
D) тегершікті ажырату үшін
50. Реле функциясын көрсетіңіз.
A) коммутациялық операцияларды автоматтандыру үшін қызмет етеді
B) магниттік толқындарды көбейтіңіз
C) магниттік толқындарды азайтады
D) Электр аспаптары тұйықталған кезде электр тізбегін ажыратады
51. Лифт релесі-контактор құрылғысы?
A) корпус, пластина, бұрыштық р-байланыс, бұрыштық з-байланыс, зәкір,
полюсті ұшы, шарғы, тірек, серіппе, мойынтірек
B) пластина, бұрыштық р-байланыс, бұрыштық з-байланыс, зәкір, полюсті
ұштық, ішпек
C) бұрыштық з-байланыс, зәкір, полюсті ұшы, шарғы, тірек, пластина,
ұстағыш
D) корпус, пластина, ұстағыш, бұрыштық р-байланыс, бұрыштық з-байланыс,
зәкір, полюсті ұшы, шарғы, тірек, серіппе, пластина
52. Лифт электр тізбектерінің элементтерін белгілеу ...
A) графикалық және әріптік-сандық
B) бір фазалы және екі фазалы
C) тұйықтаушы және жапсарлас
D) бір жылдамдықты және екі жылдамдықты
53. Кабинаны қайта көтеру және түсіру соңғы ажыратқышы?
A) ВНУ
B) ВК
C) ӘЖ
D) ББЖ
54. Жүк лифтілерінің жұмыс режимі?
A) "Машиналық орынжайдан басқару", "Ревизия", "Өрт қауіптілігі", "Төмен»
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B) "Ревизия", "Өрт қауіптілігі", "Қалыпты жұмыс", "Тоқта»
C)" Қалыпты жұмыс", "Машиналық орынжайдан басқару", " Ревизия»
D)" Ревизия"," Тоқта", "Қалыпты жұмыс»
55. Электрмеханик жөндеу жұмыстары басталғанға дейін не істеуі керек?
A) жылдамдық шектегішін өшіріңіз
B) машина бөлмесінде болу
C) кіріспе құрылғыны қосыңыз
D) кіріспе құрылғыны өшіріңіз
56. Лифттің жерге тұйықталуы жылына қанша рет өлшенеді?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
57. Кіріспе құрылғыны өшіргеннен кейін қандай белгі ілінеді?
A) тоқтаңыз -Жоғары кернеу!
B) кірмеңіз-өмірге қауіпті!
C) тоқтату - Адамдар жұмыс істейді!
D) қоспаңыз - Адамдар жұмыс істейді!
58. Штурвал жүкшығырдың қай білігіне қосылады?
A) Жетек
B) Тегершік
C) Жетекші
D) Редуктор
59. Арқан тозған немесе коррозия кезінде қанша пайызға жарамсыз болуы
керек?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
60. Лифт электр жабдықтарының жөнделетін бөлігі?
A) электр аппаратурасы, электр сымдары мен кабельдері, енгізу құрылғысы
B) механикалық жабдықтар, электр сымдары мен кабельдер
C) электр аппаратурасы, редуктор және кабельдер, енгізу құрылғысы
D) кабельдер, электр аппаратурасы, контактор, шарғы, тегершік
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ҚОРЫТЫНДЫ
Осы оқулықтың арқасында сіз лифттер мен эскалаторларды орнату,
монтаждау, ақаулы болған кезде негізгі қондырғыларды жөндеу туралы
ақпаратпен таныса аласыз. Кітап лифттерге қызмет көрсетуге және жөндеуге
мамандандырылған студенттерге бағытталған.
Оқу құралында лифтілердің барлық негізгі механизмдерінің жұмысы,
Негізгі тораптар мен құрамдастар туралы білуге, лифт жұмысына
өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының негізгі
талаптарымен, оны жөндеу және жұмысты реттеумен танысуға болады.
Сондай-ақ, кітапта лифттерге қызмет көрсету және ақауларды анықтау
бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулар берілген.
Апаттар мен жазатайым оқиғалардың жиілеп кетуі лифт шаруашылығы
қызметкерлерінен қауіпсіздік бірінші орында болуы тиіс лифтілерді
пайдаланудың аса маңызды талабын ұмытпауды талап етеді. Жолаушылар
лифтісінің барлық жүйелерінің дәл және дұрыс жұмыс істеуі ғана оның
дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Электр жабдықтарының сынған және қызмет еткен бөліктерін уақтылы
ауыстыру, жолаушылар лифтінің жағдайын диагностикалау және бақылау
маңызды міндеттер болып табылады. Адамдардың өмірі осы міндеттердің
уақтылы орындалуына байланысты.
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ГЛОССАРИЙ
Анемометр - желдің жылдамдығын анықтайтын аспап.
Аттестатталған сараптама ұйымы - тиісті қызмет түрін жүзеге асыру
үшін техникалық құралдары мен білікті мамандары бар аттестаты бар ұйым.
Аяқ киім - рельстерге қатысты лифт тораптарының орналасуын
қамтамасыз ететін құрылғы.
Ауытқу блогы (бұратын, бағыттайтын) - арқанды талап етілетін
бағытта ауытқытатын құрылғы.
Блок бөлмесі - блоктарды орнатуға арналған бөлек бөлме.
Буфер - шеткі жұмыс жағдайынан өту кезінде жылжымалы кабинаны
(қарсы салмақты) амортизациялауға және тоқтатуға арналған құрылғы.
Пайдалануға беру - лифтінің мақсаты бойынша пайдалануға
дайындығын тіркейтін және белгіленген тәртіппен құжатпен ресімделген
оқиға.
Кіріспе құрылғы - электротехникалық құрылғы, оның негізгі мақсаты
лифтке кіре берістегі қоректендіру желілерінен кернеуді беру және алу
болып табылады.
Басқару түрі - лифтті мақсатына қарай пайдалану кезінде басқару
командаларын беру тәсілдерінің жиынтығы.
Ішкі басқару - лифтіні іске қосуға арналған басқару командалары тек
кабинадан берілетін басқару түрі.
Мұнара - адамдарды (жүкті) бір деңгейден екінші деңгейге тік бағытта
жылжытуға арналған үзіліссіз жұмыс істейтін жүк көтергіш механизм.
Иілгіш тарту элементі-кабина (қарсы салмақ) ілінген және тарту
күшін беруге арналған элемент (арқан, шынжыр, белбеу).
Жүк көтергіш механизм-жүкті кеңістікте жылжытуға арналған жүк
қармау органының кері - ілгерілемелі қозғалысы бар циклдық әрекетті
көтергіш құрылғы.
Жүк көтергіш кран-стационарлық орнатылған жүк көтергіш
механизмдермен жабдықталған техникалық құрылғы.
Топтық басқару-екі немесе одан да көп лифтілердің бірлескен
жұмысын басқару жүйесі.
Өлшем бірлігі - өлшемдердің жай-күйі, олардың нәтижелері
заңдастырылған бірліктерде көрінетіндігімен сипатталады, олардың
өлшемдері белгіленген шектерде бастапқы стандарттармен көбейтілетін
бірліктердің өлшемдеріне тең, ал өлшеу нәтижелерінің қателіктері белгілі
және берілген ықтималдықпен белгіленген шектерден шықпайды.
Өлшеу-өлшенетін шаманың оның бірлігімен арақатынасын табуды
және осы шаманың мәнін алуды қамтамасыз ететін физикалық шама бірлігін
сақтайтын техникалық құралды қолдану жөніндегі операциялар жиынтығы.
Басқару командасы-лифтті пайдаланатын жолаушы беретін немесе
басқару жүйесінің өзі қалыптастыратын басқару жүйесіндегі команда.
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Жүкшығыр-лифт кабинасының қозғалысын қамтамасыз ететін Тарту
күшін жасауға арналған электр қозғалтқышы бар электрмеханикалық
құрылғы.
Барабан шығыры-тарту күші тарту элементтерін барабанға қатты
бекіту және олардың барабанмен үйкелісі есебінен құрылатын шығыр.
Тегершігі немесе үйкелу барабаны бар шығыр-тарту күші тегершігі
немесе барабаны бар тарту элементтерінің үйкелісі есебінен құрылатын
шығыр.
Жұлдызшасы бар шығыр-тарту күші тарту тізбегімен жұлдызшаны
ілу есебінен құрылатын шығыр.
Лифт-адамдарды және (немесе) жүктерді тігінен еңіс бұрышы 150-ден
аспайтын, қатты тік сызықты бағыттаушы бойынша жылжитын кабинада
көтеруге және түсіруге арналған кезеңдік жұмыс істейтін стационарлық жүк
көтергіш машина.
Лифт жабдығы-лифт құрамына кіретін жеке тораптар, механизмдер
мен құрылғылар.
Лицензия-бұл оған бекітілген аумақтағы мемлекеттік метрологиялық
қызмет органдарына жеке немесе заңды тұлғаға өлшеу құралдарын өндіру
және жөндеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілетін рұқсат.
Ұстағыштар-жұмыс жылдамдығы асқан немесе тарту элементтері
үзілген кезде бағыттауыштарда кабинаны (қарсы салмақты) тоқтатуға және
ұстап тұруға арналған қауіпсіздік құрылғысы.
Бірқалыпты тежеу ұстағыштары-деформациясы тежеу органына
әсер ететін күш шамасын анықтайтын серпімді элементі (серіппе және т.б.)
бар ұстағыштар (сына, қалып және т. б.).
Күрт тежейтін ұстағыштар-құрамында серпімді элемент жоқ
ұстағыштар.
Машина бөлмесі-лифт жабдықтарын орналастыруға арналған жеке
бөлме.
Көп қабатты әйнек-полимерлі пленка арқылы бекітілген екі немесе
одан да көп әйнек қабаттарының пакеті.
Орнату сызбасы-лифт жабдықтары орнатылатын және белгіленетін
сызба.
Сыртқы басқару-басқару тобы лифтіні іске қосуға тек қабат
алаңдарынан ғана берілетін басқару түрі.
Номиналды жүк көтергіштігі-лифт тасымалдауға арналған жүктің ең
үлкен массасы.
Номиналды жылдамдық-лифт жабдықтары есептелген кабинаның
жылдамдығы.
Жалғыз басқару - бір лифттің жұмысын басқару жүйесі.
Салыстырып
тексеру-өлшем
құралдарының
метрологиялық
талаптарға сәйкестігін растау мақсатында орындалатын операциялар
жиынтығы.
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Өлшеу қателігі - өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың нақты
мәнінен ауытқуы.
Өлшеу құралының қателігі-өлшеу құралының көрсеткіші мен
өлшенетін физикалық шаманың нақты мәні арасындағы айырмашылық.
Көтергіш-адамдарды (жүкті) бір деңгейден екінші деңгейге
ауыстыруға арналған үзіліссіз жұмыс істейтін жүк көтергіш механизм
Кабина еденінің пайдалы ауданы-кабина еденінің қабырғалардың
ішкі беттерімен және кабинаның есігімен (есіктерімен) шектелген ауданы
(айқара ашылатын есіктер мен тұтқалардың бір жармасымен жабылатын
алаңды шегергенде).
Шұңқыр-лифт шахтасының шеткі төменгі қабат алаңының деңгейінен
төмен орналасқан бөлігі.
Жұмыс
жылдамдығы-лифт
кабинасының
нақты
қозғалыс
жылдамдығы, ол номиналды түрде 15% шегінде ерекшеленуі мүмкін.
Кабинаның
жұмыс
жарығы-кабинаның
нормаланған
жарықтандырылуын
қамтамасыз
ететін
электрлік
стационарлық
жарықтандыру.
Басқару режимдері-басқару жүйесімен қамтамасыз етілген лифт
жұмысының функционалдық мүмкіндіктерінің жиынтығы.
Басқару жүйесі-лифт жұмысын қамтамасыз ететін басқару
құрылғыларының жиынтығы.
Аралас басқару-лифтіні іске қосу үшін басқару командасы кабинадан
да, еден алаңдарынан да берілетін басқару түрі.
Ұжымдық басқару-аралас басқару, онда бір басқару командасы
тіркелгеннен кейін келесі командалар тіркелуі мүмкін, ал басқару
командалары берілген бағдарламаға сәйкес орындалады.
Лифт бойынша мамандандырылған ұйымдар – тиісті қызмет түрін
жүзеге асыру үшін техникалық құралдары мен білікті мамандары бар ұйым.
Өлшем құралы-өлшемге арналған және мөлшерлері белгілі уақыт
аралығы ішінде белгіленген кінәрат шегінде өзгеріссіз қабылданатын шама
бірлігін қалпына келтіретін және (немесе) сақтайтын нормаланған
метрологиялық сипаттамалары бар техникалық құрал.
Техникалық қызмет көрсету – лифтінің жұмысқа жарамдылығы мен
жұмысқа қабілеттілігін қолдау бойынша орындалатын операциялар
(жұмыстар) кешені.
Өлшеу
құралының
дәлдігі-өлшеу
құралының
сапасының
сипаттамасы, оның қателігінің нөлге жақындығын көрсетеді.
Кабинаны тоқтату дәлдігі (тоқтау дәлдігі) – кабинаны автоматты
түрде тоқтатқаннан кейін кабина еденінің деңгейі мен қабат алаңының
деңгейі арасындағы тігінен арақашықтық.
Қауіпсіздік құрылғысы – лифтіні қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз
етуге арналған техникалық құрылғы.
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Физикалық шама-көптеген физикалық объектілер үшін сапалық
жағынан ортақ, бірақ олардың әрқайсысы үшін сандық жағынан жеке
физикалық объектінің қасиеттерінің бірі.
Қауіпсіздік тізбегі-электрлік қауіпсіздік құрылғылары бар электр
тізбегі.
Электр қозғалтқышының негізгі ток тізбегі-электр қозғалтқышына
электр энергиясын беруге арналған элементтері бар электр тізбегі.
Электр тізбегі-функционалды мақсаты электр энергиясының бір
бөлігін өндіру немесе беру, оны бөлу, басқа параметрлермен электр
энергиясына айналдыру болып табылатын элементтерден тұратын электр
тізбегі.
Басқару тізбегі-функционалдық мақсаты электр жабдығын және
(немесе) жекелеген электр құрылғыларын әрекетке келтіруден немесе
олардың параметрлерін өзгертуден тұратын элементтері бар электр тізбегі.
Шахта-кабина, қарсы салмақ және (немесе) кабинаның теңдестіру
құрылғысы қозғалатын кеңістік.
Электрлік қауіпсіздік құрылғысы – лифтіні қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ететін электрлік құрылғы.
Сараптама ұйымы-қолданыстағы заңнамаға сәйкес өнеркәсіптік
қауіпсіздікке сараптама жүргізуге ҚР Мемкенқадағалаукомының лицензиясы
бар ұйым.
Шама бірлігінің эталоны-шама бірлігін беруге, сақтауға және
жаңғыртуға арналған техникалық құрал.
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