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Алғысөз
Оқу құралы 0800000-Мұнай-газ және химия өндірісі «Мамандығы
0818000 бойынша білім алушылардың білімін толықтыру, кеңейту және
тереңдету құралы болып табылады және «0818000 мамандық «Химиялық
өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша өзектендірілген үлгілік оқу
жоспарының
«Техник-технолог» біліктілігінің кәсіби модульдерін игеруге арналған.
Әрбір бөлімнің (модульдің) мазмұны Үлгілік оқу жоспары мен
бағдарламасына сәйкес қалыптастыратын пәндердің, өндірістік оқыту мен
кәсіптік практиканың жекелеген тақырыптарын немесе бөлімдерін қамтиды.
Оқу құралында кәсіпорындағы жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы
мен өрт қауіпсіздігі, химия бойынша практикалық жұмыстарды жүргізу
кезіндегі қауіпсіздік техникасы мәселелері қарастырылады. Нұсқаулықта
әртүрлі жарақаттар мен жарақаттарға медициналық көмек көрсету ережелері
егжей- тегжейлі сипатталған.
Оқу құралының мазмұны мамандық бойынша білімді толықтыруға,
кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған, ал әр бөлімдегі суреттер материалды
жақсы игеруге мүмкіндік береді.
Оқу құралы экономика мен өндірістің қазіргі жағдайына сәйкес
келеді, соңғы жылдардағы Қаулылар мен Қағидалар келтірілген. Теорияның
байланысы пәнді оқу мен практикадан өту кезінде қолдануға болатын
практикалық және зертханалық жұмыстарда қамтылған.
Шикізат
пен
дайын
өнімнің
сапасын
бақылау тақырыбы
қарастырылуда. Бәсекеге қабілетті өндірістік ортада бұл мәселелер өте
маңызды. Тыңайтқыштың барлық түрлері, оның ішінде мұнайдан алынған
тыңайтқыштар,
сондай-ақ
органикалық
тыңайтқыштар
өндірісінің
технологиялық процесін бақылау және техникалық құжаттаманы рәсімдеу
сипатталған. Процестің және қызмет көрсетілетін жабдықтың технологиялық
есептері, өндірістің жоспарлы қызметі үшін қажетті материалдық және
энергетикалық теңгерім теңдеулері келтірілген. Өнімнің ақауларының
себептері, оны жою әдістері егжей-тегжейлі қарастырылады және
кәсіпорынның тиімді қызметі үшін қажет өнім сапасын жақсарту шаралары
сипатталған. Өндірістік мәселелерді шешу үшін іскерлік қарым-қатынас
сабақтары ойын түрінде ұсынылған. Нұсқаулық техник-технологтардың еңбек
қызметіне, лауазымдық нұсқаулықтарды, жұмыс орнына рұқсат беру
ережелерін ескере отырып, нарядтар жасайды. Аппаратуралар мен
жабдықтарды іске қосу мен тоқтатудың негізгі ережелері, Ағымдағы және
авариялық жөндеу мәселелері қаралды. Жұмыс құжаттамасын жүргізу
бойынша нұсқаулықтар берілді. Осы тарауда қамтылған барлық сұрақтар
өндірістік тәжірибеде қолданылуы мүмкін.
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Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау ережелері
Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың
жай- күйін тұрақты бақылау еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі
басқарушылық қағидаттарының бірі және өндірістік жарақаттану мен кәсіптік
аурулардың алдын алудың пәрменді құралы болып табылады. [1]
Кез-келген ұйымдағы еңбекті қорғау жағдайын бақылау еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі басқару принциптерінің бірі болып
табылады, онсыз еңбекті қорғауды басқару жүйесінің тиімді жұмыс істеуі
мүмкін емес.
Өндірістің ерекшелігіне, кәсіпорынның құрылымына байланысты
бақылау жүргізілуі мүмкін:
– бірінші сатыны І деңгейдегі басқару басшылары жүзеге асырадыөндірістік объектілердегі жұмыстардың тікелей басшылары және цех
учаскесіндегі, құрылыс алаңындағы, ауысымдағы немесе бригададағы
өндірістік объектілердің басшылары (шеберлер, механиктер, энергетиктер,
технологтар және т. б.);
– екінші саты – II деңгейдегі басқару басшылары-цехтағы, құрылыс
алаңындағы, өндірістегі немесе кәсіпорын учаскесіндегі бөлімшелер
басшылары (бөлімшелер бастықтары және олардың орынбасарлары) ;
- үшінші саты - басқарудың III деңгейіндегі басшылар-тұтастай
кәсіпорындағы ұйымның (жұмыс берушінің) басшылары мен бас мамандары.
Бақылаудың әрбір сатысы белгіленген бағдарлама бойынша белгіленген
мерзімде басқарудың белгілі бір деңгейінде жүзеге асырылуы тиіс.
Тексеру нәтижелері актімен ресімделіп, бір апта мерзімде кәсіподақ
комитетінің еңбекті қорғау жөніндегі комиссиясы мүшелерінің қатысуымен
кәсіпорын Басшысында өткен кеңесте талқылануы тиіс. Кәсіпорын
жетекшісімен кездесуге цехтардың, учаскелердің, қызметтердің барлық
басшылары қатысуы керек. Кеңесте еңбекті қорғаудың қанағаттанарлықсыз
жағдайы анықталған цехтардың, учаскелердің, қызметтердің басшылары
тыңдалады.
Кеңесті өткізу анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтарды жою
жөніндегі іс-шараларды, орындау мерзімдерін және жауапты адамдарды
көрсете отырып, хаттамамен ресімдеу ұсынылады. Қажет болған жағдайда
кәсіпорын басшысы тексеру қорытындысы бойынша бұйрық шығарады. [2]
Өндірісте жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғалардың негізгі түрлеріне
[3] жатқызу керек:
- биіктіктен құлау;
- заттардың, материалдардың, жердің құлауы, қирауы, сынуы;
- қозғалатын, ұшып кететін, айналатын заттар мен бөлшектердің әсер
етуі;
- электр тогымен зақымдану;
- экстремалды температураның әсері;
- зиянды заттардың әсері;
- иондаушы сәулелердің әсері;
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- физикалық жүктеме.
Белгілі бір өндірістік жарақаттың пайда болу мүмкіндігі жұмыс
орнының сипатына, еңбек сипатына, қызметкердің сипатына және бірқатар
басқа нақты еңбек жағдайларының үйлесуіне байланысты.
Өндірістік жарақаттанудың негізгі себептері деп мыналарды
айтуға болады:
- машиналардың,
механизмдердің, жабдықтардың конструктивтік
кемшіліктері, жетілмегендігі, жеткіліксіз сенімділігі;
- ақаулы машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды пайдалану;
- технологиялық процестің жетілмегендігі;
- технологиялық процестің бұзылуы;
- көлік құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзу;
- жұмыс өндірісінің қанағаттарлықсыз ұйымдастырылуы;
- жұмыс орындарын ұйымдастырудағы қанағаттанарлықсыз күтіп-ұстау
және кемшіліктер;
- ғимараттардың,
құрылыстардың, аумақтардың қанағаттарлықсыз
техникалық жай-күйі;
- еңбектің қауіпсіз тәсілдерін оқытудағы кемшіліктер;
- жеке қорғану құралдарын қолданбау;
- ұжымдық қорғау құралдарын қолданбау;
- еңбек және өндірістік тәртіпті бұзу;
- жұмысшыны мамандығы бойынша емес пайдалану және т.б.
Өндірістік жарақаттанудың жоғарыда аталған барлық себептерін үш
түрге бөлуге болады: техникалық; ұйымдастырушылық; жеке.
Факторларды ажырату маңызды: «адам факторы» деп аталатын
фактормен байланысты;жұмысты ұйымдастыру; техникалық проблемалар
(тұрақсыз технологиялық процесс, жұмыс ортасының экстремалды
өзгерістері, жабдықтың істен шығуы және ақаулары). [4]

1 сурет - Жарақат алу
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2 сурет - Химиялық эксперимент жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
ережелері

3 сурет - Қайнаған сұйықтығы бар ыдысқа еңкейәмеңіз!
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Студенттер эксперименттерді тек
нұсқаулықта көрсетілген немесе
оқытушы берген заттармен және
мөлшерде жүргізе алады.
Оқытушының
рұқсатынсыз
кабинеттен кез келген заттарды
шығаруға және кіргізуге тыйым
салынады.

Химия бойынша практикалық жұмыстарды жүргізу кезіндегі
қауіпсіздік техникасы.
Тәжірибелерде қышқылдардың концентрацияланған ерітінділері, күшті
тотықтырғыштар, каустикалық және улы заттар қолданылады, сондықтан
олардың теріге және ішке енуіне жол берілмейді.
Әрбір тәжірибені реагенттердің көрсетілген мөлшерімен ғана жүргізу
керек – артық мөлшерде алуға болмайды! Бұзушылық химиялық күйікке,
мүлікке зақым келтіруге және улануға әкелуі мүмкін. (2 және 3-сурет)
Галогендермен немесе ұшпа қышқылдармен улану қаупі болған
жағдайда әсерді бейтараптандыру үшін аммиак ерітіндісін қолдану қажет.
Штативтегі пробиркаларда ықтимал қауіпті заттардың жиналуын
болдырмас үшін қара өрік стақандары мен бейтараптандыратын
көзілдіріктерді қолданыңыз.
Пышақпен және құрылғылармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік
техникасы ережелері.
1.Жұмыстағы қауіптер: кесу, қолдың жарақаты, көгеру.
2. Жұмысты бастамас бұрын не істеу керек: құралдар мен
құрылғыларды жұмысқа дайындаңыз.
Электр қондырғыларын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру.
Электр қондырғылары мынадай құжаттарға сәйкес пайдаланылуы тиіс:
(4- сурет)
1. Электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері (ТПЕ)
2. Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі
қауіпсіздік техникасы (ТПЕ) қағидалары
3. Техникалық пайдалану жөніндегі салалық нұсқаулықтар.
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4 сурет - Электр құрылғыларымен жұмыс істеу ережелері
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Өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар
Өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар - ӨҚ өндірістік қызмет
объектілерінде мүліктің, азаматтардың денсаулығы мен өмірінің сақталуын
қамтамасыз етуге бағытталған. Олардың негізгі мақсаты - белгіленген
нормалар мен талаптарды сөзсіз сақтау арқылы елді мекендерде, материалдық
құндылықтар немесе адамдар көп жиналатын жерлерде қажетті жағдайларды
сақтау.

Негізгі міндеттер - өрттің ықтимал себептерін талдау және жою
үшін қажет өртке қарсы шараларды әзірлеу және жүргізу. Олардың
есебінен төтенше жағдайлар кезінде жалынның таралуын барынша шектеу
қамтамасыз етіледі. Өртке қарсы іс-шаралар мүлікті құтқару және
азаматтарды эвакуациялау үшін оңтайлы жағдайлар жасау жөніндегі
шараларды қамтиды. Халықпен профилактикалық жұмыстар жану ошағын
уақтылы анықтауды және құтқару қызметтерін шақыруды қамтамасыз етеді.
Өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар жоспары Бұл
адамдардың мүлкіне, өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейтін
жағдайларды сақтауға бағытталған шаралар кешені. Әрбір өндірісте бір
жылға арналған өртке қарсы іс-шаралар жоспары әзірленуі тиіс. Еңбек пен
тыныс-тіршіліктің оңтайлы жағдайларын қамтамасыз етуге байланысты
барлық құжаттама қажет болған кезде, сондай-ақ заңнамада көзделген
жағдайларда қайта қаралуы мүмкін.
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Өртке қарсы іс-шаралар тікелей объектідегі кемшіліктерді анықтауға
және жоюға бағытталған. Мемлекеттік қадағалау туралы ережеде
орындалатын профилактикалық тексерулердің жиілігі белгіленеді. Бұл
объектінің қауіптілік класына байланысты.
Объектілердегі қызметкерлердің материалдық құндылықтарының,
өмірі мен денсаулығының сақталуын қамтамасыз етудің бірінші кезектегі
міндеттеріне мыналар жатады:
- бөлшектерді,
агрегаттарды
немесе
дайын
бұйымдарды
майсыздандыру және тазалау кезінде жанбайтын құралдарды қолдану;
- технологиялық процестерде қолданылатын барлық заттар мен
материалдардың өрт қауіптілігінің көрсеткіштерін анықтау;
- мерзімді тексеруді қамтамасыз ете отырып, автоматты хабарлау
жүйелерін қолдану;
- өрт қауіпті жабдықты оқшаулау немесе оны ашық учаскелерге
шығару;
- коммуникациялар мен үй-жайларда жалынның таралуына кедергі
келтіретін тез әрекет ететін клапандар мен арнайы тосқауылдарды пайдалану;
- эвакуациялауға арналған жолдарды жанғыш материалдармен
әрлеуге тыйым салу;
- қауіпті өндірістік үй-жайларда түтінге қарсы қорғауды қолдану.
Ерекше режим бүкіл кәсіпорында немесе оның жекелеген
учаскелерінде белгілі бір талаптар мен шаралар кешенін белгілеуді
қамтиды. Өртке қарсы режим шараларының ішінде мыналарды атап өту
керек:
- темекі шегуге арналған орындарды жайластыру;
- өндірістік және басқа үй-жайларды жанғыш қалдықтардан үнемі
тазалау;
- жұмыс аяқталғаннан кейін учаскелерді мұқият тексеру;
- электр қондырғыларын толық токтан ажыратуды қамтамасыз ететін
ажыратқыштарды (ажыратқыштарды) орнату;
- эвакуациялық өту жолдары мен жолдарды жабдықтау.
Кәсіпорынға тартылған барлық қызметкерлер өртке қарсы
дайындықтан өтуі тиіс. Оның барысында олар: ӨҚ жөніндегі нұсқаулықтар
өндірісте
пайдаланылатын
және
сақталатын
мен
қағидаларды;
материалдардың, заттардың қауіптілік параметрлерін; сөндіру құралдарын
ұстау және пайдалану қағидаларын; технологиялық процестердің,
жабдықтардың, құрылыстардың өрт қауіптілігінің сипаттамасын; төтенше
жағдай кезіндегі іс- қимылдардың реттілігін зерделеуге міндетті.
Химия және мұнай-газ өнеркәсібіндегі өрт күзеті саланың жекелеген
объектілерінің маңыздылығы мен өрт қауіптілігі ескеріле отырып
ұйымдастырылған. [5]
Сұйықтықтардың өрт-жарылыс қауіптілігі көрсеткіштері
ЛВЖ және ГЖ өндірістік кәсіпорнында қолданылатын номенклатура
өте алуан түрлі. Көбінесе бір кәсіпорында спирттер, эфирлер, химиялық таза
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және техникалық сұйықтықтар, шайғыштар, еріткіштер және т. б.
түріндегі екі немесе одан да көп компоненттердің қоспалары қолданылады.
Бір
жағынан,
өрт-жарылыс
қауіптілігі
көрсеткіштері
және
сұйықтықтардың физикалық-химиялық қасиеттері сұйық көмірсутектерді
тасымалдау мен сақтаудың технологиялық процестерінің өрт қауіптілігін
негіздейді, ал екінші жағынан, бұл факторлар өрт-жарылыс қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің практикалық міндеттерін шешу кезінде сәтті
пайдаланылуы мүмкін. [6] өрт қауіпсіздігі дабылы әдетте автоматты немесе
қолмен жұмыс істей алатын электр өрт дабылы (EPS) жүйелерімен жүзеге
асырылады. ЭҚЖ хабарлағыштары қызмет көрсетуші персонал тұрақты
болатын өндірістік үй-жайларда орнатылады. Химиялық және мұнай-газ
өнеркәсібі кәсіпорындарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелеріне
сәйкес автоматты түрде жұмыс істейтін ЭӨЖ ауданы 100 м2 және жарылысөрт және өрт қауіптілігі бойынша А, Б және В санаттарынан артық өндірістік
және қойма үй-жайларын жабдықтайды.
Алғашқы өрт сөндіру құралдары (өрт сөндіргіштер)
Алғашқы өрт сөндіру құралдары оңай қол жетімді жерлерде
орналасуы тиіс және персоналды үй-жайлардан эвакуациялау кезінде
кедергі және кедергі болмауы тиіс. [7] қолданылатын өрт сөндіргіш заттың
түріне сәйкес өрт сөндіргіштер бөлінеді: су (лар); ұнтақ (ОП); көбік, газ,
олар бөлінеді: көмірқышқыл газы (ОУ) және хладон (ОХ); аралас.
Газ компрессорлық станцияларда ең көп таралған газ және ұнтақты
өрт сөндіргіштер болды.[8]
Ұнтақты өрт сөндіргіштер (ОП) қатты, сұйық және газ тәрізді
заттардың (қолданылатын өрт сөндіру ұнтағының маркасына байланысты),
сондай-ақ 1 кВ (1000 В) дейінгі кернеудегі электр қондырғыларының
өрттерін сөндіруге арналған.
Сөндіруді жел жағынан жүргізу керек. Өрт сөндіру кезінде шығару
клапанын бірнеше рет ашуға және жабуға рұқсат етіледі. Технологиялық
жабдықтың жанында жанып жатқан бұғаз болған жағдайда сөндіруді
төгілуден бастап, кейін тікелей жабдыққа көшіру керек.

5 сурет - Ұнтақты өрт сөндіргіштер
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Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер (6-сурет) (ОУ) түрлі заттар мен
материалдарды, сондай-ақ кернеуі 10 кВ (10000 В) дейінгі электр
қондырғыларын, кабельдер мен сымдарды сөндіруге арналған.
Көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қолданғаннан кейін шағын үйжайларды желдету керек. [7-8]
Көмірқышқылды
өрт
сөндіргіштердің
заряды жоғары қысымда болады, сондықтан
корпустар
(баллондар)
сақтандырғыш
мембраналармен
жабдықталады,
ал
көміртегі диоксидімен толтыруға 75% дейін
жол беріледі.
Көмірқышқыл өрт сөндіргіштерінің
барлық түрлері жұмыс істеген кезде
қақпақты қорғалмаған қолмен ұстауға
тыйым салынады, өйткені көмірқышқыл
газы
шыққан
кезде
минус
80°C
6 сурет - Көмірқышқылды
температурасы бар қар тәрізді масса пайда
өрт сөндіргіштер
болады.
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а)

б)
в)
7 сурет - а) спринклерлік, б) дренчерлік, в) аэрозольдік өрт сөндіру

Спринклерлік қондырғылар (7 а-сурет) ғимарат ішіндегі өртті
сөндіруге автоматты түрде су немесе ауа-механикалық көбік беруге
арналған. Спринклер қондырғысы - бұл су бүріккіштері орнатылған
құбырлар жүйесі.
Дренаж қондырғылары (7 б-сурет) олар спринклерден ерекшеленеді,
өйткені дренаж бастарында клапан мен төмен балқитын құлып жоқ. Дренаж
қондырғылары топтық клапанмен қолмен және автоматты түрде қосылады.
Аэрозольді өрт сөндіру (7 в-сурет) - аэрозоль түзетін өрт сөндіргіш
құрамдарды (АОС), өрт сөндіргіш аэрозоль генераторларын (ГОА) немесе
аэрозольді өрт сөндірудің автоматты қондырғыларын (АУАП) пайдалану
кезінде өртте жануды тоқтату.
Алғашқы медициналық көмек көрсету ережелері
Қазақстан Республикасында «Қазақстан Республикасында жедел
медициналық көмек көрсету ережесін бекіту туралы 2017 жылғы 3
шілдедегі № 450 бұйрық бекітілді
Осы Қағидаларда мыналар пайдаланылады:
- кезек күттірмейтін медициналық көмек (бұдан әрі – ТҚПБ) пациенттің өміріне төнген қауіптің айқын белгілерінсіз, кенеттен болған
қатты аурулар, жарақаттар, денсаулық жағдайының күрт нашарлауы
кезіндегі медициналық көмек;
– жедел медициналық көмек (бұдан әрі – ЖМК) - шұғыл
медициналық көмекті талап ететін ересектер мен балалардың аурулары
мен жай-күйі туындаған кезде медициналық көмек ұсыну нысаны;
- шұғыл медициналық көмек - кідіріссіз медициналық араласуды
талап ететін медициналық көмек.
Жедел медициналық көмек көрсету тәртібі
Жедел медициналық жәрдем станциясының (бұдан әрі – ЖМЖС)
диспетчері «103» пультінде денсаулық жағдайы бұзылған кезде
азаматтардан барлық шақыруларды қабылдайды. ЖМЖС диспетчерлік
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қызметіне шақырту келіп түскен кезде мынадай деректер тіркеледі:
- пациенттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жасы және жынысы;
- мекенжайы мен телефоны, сондай-ақ пациенттің тұрған жеріне
жол жүру жөніндегі бағдарлы деректер.
ЖМЖС диспетчері қабылдаған шақырулар осы Қағидаларға сәйкес
жеделдіктің 4 (төрт) санатына бөлінеді:
- жеделдіктің 1 (бірінші) санатын шақыру - жедел медициналық
көмек көрсетуді талап ететін, өмірге тікелей қатер төндіретін пациенттің
жай-күйі;
- жеделдіктің 2 (екінші) санатын шақыру - медициналық көмек
көрсетусіз өмірге әлеуетті қауіп төндіретін пациенттің жай-күйі;
- жеделдіктің 3 (үшінші) санатын шақыру - медициналық көмек
көрсетусіз денсаулыққа әлеуетті қауіп төндіретін пациенттің жай-күйі;
–жеделдіктің 4 (төртінші) санатын шақыру - жіті аурудан немесе
созылмалы аурудың асқынуынан туындаған, ағзалар мен жүйелердің
кенеттен және айқын бұзылуларынсыз, пациенттің өмірі мен денсаулығына
тікелей және ықтимал қатер болмаған кездегі пациенттің жай-күйі.
Жеделдік санатының 1, 2, 3-шақырулары келіп түскен кезде ЖМКС
диспетчері автоматтандырылған басқару жүйесі арқылы шақыруды ЖМКС
фельдшерлік және мамандандырылған (дәрігерлік) бригадаларына береді.
Шұғылдықтың 4-санатындағы шақыртулар келіп түскен кезде
ЖМКС диспетчері автоматтандырылған басқару жүйесі арқылы
шақыртуды жедел медициналық көмек бөлімшесінің фельдшерлік және
мамандандырылған (дәрігерлік) бригадаларына береді.
Химиялық күйік үшін алғашқы көмек
Күйіктің бұл түрі көбінесе термиялық күйікке қарағанда қауіпті
болады. Бұл агрессивті әсер ететін химиялық заттың түріне және реагенттің
әсер ету ұзақтығына байланысты. Жасушалардың бұзылуы және химиялық
заттардың сіңуі процесі химиялық компонентті жойғаннан кейін де жалғасуы
мүмкін, бұл көбінесе зақымдану дәрежесін уақтылы анықтауды қиындатады.
Химиялық күйіктер химиялық реактивтермен жұмыс істеу кезінде
немесе тұрмыстағы жазатайым оқиғалар кезінде (қасақана немесе
абайсызда) қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтамау салдарынан пайда
болады.
Химиялық күйіктердің сыртқы белгілері химиялық заттың әсеріне
байланысты ерекшеленеді. Көбінесе зақымдану көзі қышқыл немесе сілтілі
препараттар болады. (8- сур.) Теріге сілті әсер еткен кезде пайда болған
қотыр неғұрлым жұмсақ, шекаралары бұлдыр болады. Сілтілік сұйықтықтар
қышқылдарға қарағанда теріге тереңірек еніп, жұмсақ тіндерге үлкен зиян
келтіреді. Теріге қышқыл әсер еткенде, зақымдану орнында айқын контуры
бар тығыз, құрғақ қыртыс (қышыма) пайда болады. Химиялық қышқылдардың
әсерінен пайда болған күйіктер көп жағдайда үстірт болады. Зардап шеккен
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терінің түсіне сәйкес әсер ететін қышқылдың атауын анықтауға болады.
Күкірт қышқылымен байланысқан кезде тері алдымен ақ болады, содан кейін
сұр болады. Ұзақ байланыста күйік қараңғы, қоңыр реңкке ие болады. Азот
қышқылының теріге әсері терінің сары-жасыл немесе қоңыр-сары түске
өзгеруіне әкеледі (байланыс ұзақтығына байланысты). Тұз қышқылына
ұшырағаннан кейін тері айтарлықтай сарыға айналады. Сірке қышқылынан
туындаған күйік қара қоңыр реңкке айналады. Карбон қышқылы зақымдалған
терінің ағартылуын тудырады, ол уақыт өте келе қоңырға дейін өзгереді.
Зақымдану дәрежесін мүмкіндігінше дәл диагноз қою бірнеше күннен
кейін ғана мүмкін болады (қотыр аймағының супурациясы басталған
кезде). Химиялық компоненттердің дене тіндеріне әсері неғұрлым ұзақ
болса және зақымдану аймағы соғұрлым көп болса, күйік адам денсаулығы
мен өміріне қауіпті болады. Сондықтан, химиялық күйік кезінде зардап
шеккен адамға алғашқы көмек көрсету өте маңызды, содан кейін дереу
білікті медициналық көмекке жүгініңіз. Ауруханада болған жарақаттардың
сипатына, ену тереңдігіне, химиялық реагенттің концентрациясына және
оның әсер ету ұзақтығына байланысты химиялық күйік дәрежесі
анықталады және емдеу тағайындалады

8 сурет - Тұздар мен қышқылдардың ерітінділері
Химиялық күйік кезінде зардап шеккен аймақты краннан су
ағынымен ұзақ уақыт жуады - кем дегенде 15 минут.
Содан кейін қышқылдармен және қышқыл тәрізді күйдіргіш
заттармен күйген кезде лосьондар натрий бикарбонатының 2% ерітіндісімен,
ал сілтілермен күйген кезде-сірке, лимон немесе шарап қышқылдарының
2% ерітіндісімен қолданылады.
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Тәжірибе көрсеткендей, зардап шеккендер немесе оларға көмек
көрсететіндер көбінесе химиялық күйіктерде теріні ұзақ уақыт жуу
қажеттілігін ескермейді. Бірнеше минуттан кейін агрессивті зат толығымен
жуылғандығы туралы жалған сезім пайда болады.
Алайда, әдетте, зат белгілі бір дәрежеде зардап шеккен тіндерге
терең енеді және оны жою үшін ұзақ уақыт қажет. Жуудың ең аз уақытын өз
бетінше қысқартуға (15-20 мин) жол берілмейді. Егер агрессивті зат теріге
киім арқылы түссе, зақымдану аймағын ұлғайтпау үшін оны қайшымен кесу
керек.
Синтетикалық киім кейбір агрессивті заттарда, мысалы, күкірт
қышқылында еруі мүмкін. Сумен жуған кезде полимер коагуляция жасайды
және теріні жабысқақ пленкамен жабады. Бұл жағдайда жуу мақсатқа
жетпейді. Алдымен қышқылды теріден құрғақ мақта матамен мұқият сүртіп,
содан кейін ғана сумен шаю керек. [8,9]

9 сурет - Алғашқы медициналық көмек көрсету.
Агрессивті заттардың көзге түсуі. 10-15 минут ішінде душ
немесе су бұрқағының көмегімен көзді дереу сумен жуу керек. Жуу
кезінде зардап шеккен көздің қабақтары бөлек болуы керек. Фонтан
болмаған кезде көзді ағынды жуу қиындық тудыруы мүмкін. Мұндай
жағдайларда бетті бассейнге немесе үлкен кастрюльге су құю ұсынылады.
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Сумен жуғаннан кейін көзге қышқыл түскен жағдайда натрий
бикарбонатының 2% ерітіндісімен шаю жалғастырылады. Қатты ауырсыну
кезінде 1% новокаин ерітіндісінің 1-2 тамшысын тамызыңыз.
Сілтілермен көздің зақымдануы әсіресе қауіпті. Сілтінің көп бөлігін
су ағынының көмегімен алып тастағаннан кейін, 5-10 минут ішінде олар тағы
30-60 минут бойы натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісімен көздерін
шаюды жалғастырады. Егер көзге сілтілер әсер етсе, жылы суға аскорбин
қышқылының 1% ерітіндісімен шаю пайдалы.
Көзді химиялық заттармен зақымдаған кезде, көзді мұқият жуғаннан
кейін, күйік қауіпті емес деген субъективті сезім болса да, дереу дәрігермен
кеңесу керек.
Органикалық еріткіштермен жұмыс істеу кезіндегі қауіптілік
көздері. Органикалық еріткіштер зертханаларда қолданылатын жанғыш
заттар арасында ерекше орын алады. Олар тез тұтанады, тез күйіп
кетеді және сөндіру қиын. Жанғыш сұйықтықтар жанған кезде жылу ағашқа
қарағанда 10 есе қарқынды болады. Көптеген органикалық еріткіштердің
буы, тіпті бөлме температурасында
да, ауамен өрт-жарылыс қоспаларын
түзе алады. Органикалық еріткіштерді қолдану және сақтау қаупі бірқатар
жағдайларға байланысты-сұйықтықтың мөлшері мен жанғыштығы,
температура, жабдықтың немесе ыдыстың тығыздығы, тұтану көздерінің
болуы және т.б.
ЛВЖ тұтану температурасына байланысты шартты түрде үш
разрядтың біріне жатқызу әдетке айналған (1-кесте)
1 кесте - ТЖС қауіптілік дәрежесі бойынша сыныптау
Разряд

Сұйықтықтың сипаттамасы

I

Ерекше қауіпті

II
III

Үнемі қауіпті
Жоғары температурада қауіпті

От алу температурасы 6 °С.
ашық тиглде

жабық тигльде

-18 дейін

-13 дейін

-18-ден 23-ке дейін

-13-тен 27-ге дейін

23-тен 61-ге дейін

27-ден 66-ға дейін

I
разрядқа: акролеин, аллилхлорид, ацеталъ, ацетальдегид, ацетон,
бензиндер, гексан, диметилдихлорсилан, дипропилді эфир, диэтиламин,
диэтилді эфир, изопропиламин, изопропилхлорид, метил, метилметакрилат,
метилформиат, пропиленоксид, петролей эфирі, пропилхлорид, күкіртті
көміртек, тетрагидрофуран, фуран, циклогексан, циклогексен, этиламин,
этилформиат және т.б.
II разрядқа: акрилонитрил, аллилбромид жатады. аллиламин,
амилхлорид, ацетонитрил, бензол, бутиламин, 2 -метил-2-пропанол,
бутилхлорид, винилацетат, гексаметилдисилоксан, гептан, дибутил эфирі,
диоксан, дихлорэтан, диэтилхлорсилан, диэтилкетон, изопропилацетат, 2пропанол, изопропилформиат, изопропилкарбонат, лигроин, метилацетат,
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метанол, метилтрихлорсилан, метилхлорформиат, метилэтилкетон, пиперидин,
пиридин, толуол, триэтиламин, циклогексиламин, этилакрилат, этилацетат,
этилбензол, этиленамин, этанол және т.б.
III разрядқа: амилацетат, амилбромид, амилформиат, анизол,
ацетилацетон, бензилхлорид, бромбензол, бутанол, гексилхлорид,
декан, диамилді зфир, дикетен, диметиламиноэтанол, диметилсульфат, N,Nдиэтиламиноэтанол, диэтилкарбонат изоамилацетат, керосиндер, ксилол,
метилакрилат, морфолин, формальды қышқыл, октиламин, пентанол,
пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, сірке қышқылы, сірке
ангидриді, хлорбензол, циклогексанон және т.б.
Тұтану температурасы жабық тигельде 61°С-тан жоғары немесе ашық
тигельде 66°С-тан жоғары және тұтану көзін алып тастағаннан кейін жануға
қабілетті сұйықтықтар ГЖ жанғыш сұйықтықтарына жатады.
Жұмыс кезінде ЛВЖ ұстануға тиіс негізгі принциптері:
жанғыш будың атмосфераға түсуіне жол бермеу (өрт, жарылыс
қауіпті қоспалардың пайда болуын болдырмау);
булардың кездейсоқ пайда болуы кезінде тұтану мүмкіндігін
болдырмау (тұтану көздерінің пайда болуын болдырмау);
апаттың салдары, егер ол орын алса, ең аз болуы үшін барлық
мүмкін шараларды алдын-ала қабылдаңыз.
ТЖС
буларының
өрт,
жарылыс
қауіпті
және
уытты
концентрацияларының пайда болуының алдын алу:
ауаның ауырлауын есепке алу
ЛВЖ қыздырумен байланысты процестерді жүргізу
ЛВЖ сақтау және төмпешіктері
ЛВЖ тұтану мүмкіндігін болдырмау
Пероксидтердің түзілуі.
Сақтау процесінде кейбір органикалық еріткіштер ауа оттегін сіңіріп,
онымен әрекеттесіп, пероксидтер түзеді. Органикалық пероксидтер - бұл
әсер ету, үйкеліс, жылу, жалын, ластану әсерінен ыдырайтын, кейде
ешқандай себепсіз тұрақсыз қосылыстар. Құрамында пероксидтері бар
еріткіштерді қолдану қаупі, ең алдымен, белгілі бір жағдайларда ыдырау өте
тез және тіпті жарылыспен де жүруі мүмкін.
Әсіресе пероксиді бар сұйықтықты айдау немесе буландыру кезінде
жарылыс қаупі жоғары. Әдетте, пероксидтер бастапқы еріткішпен
салыстырғанда аз құбылмалылыққа ие және айдау кезінде олардың кубтағы
концентрациясы артады. Еріткішті құрғатуға тырысқанда, жарылыс болуы
мүмкін.
Кейде жарылыстар пероксидтердің белгілі бір реактивтермен тез
әрекеттесуінің салдары болуы мүмкін. Мысалы, құрамында тетрагидрофуран
немесе диоксан пероксидтері бар түйіршікті сілтіні оларды кептіру
мақсатында қосу қауіпті.
Сондықтан -О-О- байланыс қабілетіне байланысты гемолитикалық
бөліну, екі радикалдың пайда болуымен пероксидтер радикалды
реакцияларды бастайды. Құрамында пероксидтері бар еріткіштерді
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қолданған жағдайда, кейде күшті экзотермиялық әсермен сүйемелденетін
радикалды механизм бойынша реакцияның көзделмеген ағымы мүмкін.
Метилметакрилат, стирол, акрил қышқылы, акрилонитрил, бутадиен,
винилиденхлорид, тетрафторэтилен, хлортрифторэтилен, винилацетилен,
винилхлорид, винилпиридин, хлоропрен және т.б. сияқты қосылыстар
пероксидтермен басталған экзотермиялық полимеризацияға ұшырайды.
Аталған қосылыстар ауа оттегімен ұзақ уақыт байланыста болған кезде
ингибиторлар болмаған кезде полимерлеуді бастау үшін пероксидтің
жеткілікті мөлшері түзіледі.
Жасанды тыныс алу әдісі - көмек беруші өкпесінен зардап шеккен
адамның өкпесіне тікелей аузына дем шығарады. Зардап шегушіні арқасына
жатқызады, аузын ашады, аузынан бөгде заттарды алып тастайды, зардап
шегушінің басын артқа лақтырып, бір қолын бастың артқы жағына қояды, ал
екінші қолымен иек мойнымен бір сызықта болатындай етіп зардап шегушінің
маңдайына басады. Тізеңізге тұрып, мұрнын жауып, дәке немесе қол орамал
арқылы жәбірленушінің аузына ауаны күшпен жұту керек. Тыныс алу 5-6
секундқа созылады., немесе минутына 10-12 рет. Зардап шегушінің кеудесі
кеңеюі тиіс, ал ауыз бен мұрынды босатқаннан кейін өздігінен түсуі тиіс. Өз
бетінше тыныс алу қалпына келген кезде зардап шегушінің толық санасына
дейін жасанды тыныс алуды біраз уақыт жалғастыру керек. Қабырғалардың
сынуы мүмкін болғандықтан, кеуде қуысының шамадан тыс қысылуын
болдырмау керек. Сонымен қатар, жүрек импульсі болмаған кезде сыртқы
жүрек массажын жүргізу керек.
Жүректің сыртқы (жанама) массажы кеуде қуысының алдыңғы
қабырғасы арқылы жүректің ырғақты қысылуы арқылы жасалады.
Минутына 60-70 рет қысыммен қайталаңыз. Көмек беруші кеуденің төменгі
үштен бірін анықтап, алақанның жоғарғы жиегін үстіне қойып, екінші
қолын қойып, жәбірленушінің кеудесіне қысым жасап, денесін еңкейтуге
көмектесуі керек. Қысым тез басу арқылы жасалуы керек. Төменгі төсті
омыртқаға қарай 3-4 см, ал толықы адамдарда - 5-6 см жылжыту үшін.
Үсік шалған кездегі алғашқы көмек - зардап шегушіні, әсіресе
дененің үсік шалған бөлігін дереу жылыту, ол үшін зардап шегушіні
мүмкіндігінше тез жылы бөлмеге ауыстыру қажет. Дененің аязды бөлігін
жылыту, ондағы қан айналымын қалпына келтіру қажет. Ең үлкен әсерге 20
°
C температурасы бар
жылы ванна арқылы қол жеткізіледі, біртіндеп 20-30 минут ішінде.
температураны 40 °C дейін көтеру. Ваннадан кейін жерлерді құрғатып,
стерильді таңғышпен жауып, жылы жабу керек. Оларды маймен, маймен
майлауға болмайды, өйткені бұл кейінгі өңдеуді қиындатады.
Термиялық және электрлік күйік кезінде алғашқы көмек
Зақымданудың ауданы мен тереңдігіне байланысты күйіктер 4
дәрежеге бөлінеді: біріншісі - қызару, ісіну, ауырсыну сезімімен
сипатталады; екіншісі
сарғыш сұйықтықпен толтырылған блистердің пайда болуы;
үшіншісі - терінің толық емес некрозының басталуы; төртіншісі - қоңыр
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немесе қара қышыманың болуы, терінің некрозы.
Термиялық және электрлік күйіктер кезінде - жанған киімге пальто,
кез келген тығыз мата лақтырып, жалынды сумен құлату қажет.
Сынықтар, буынның шығуы, жарақаттар үшін алғашқы көмек.
Ашық сынық кезінде қан кетуді тоқтатқаннан және стерильді
таңғыш салғаннан кейін дайын шина, таяқ, тақтай, сызғыш және т.б.
пайдалана отырып, аяқ-қолдың зақымдануын иммобилизациялау қажет.
Жабық сынық кезінде зардап шеккен адамның киімін шешпеу керек,
шинаны киімнің үстіне қою керек. Ауырсынуды азайту үшін жарақат алған
жерге суық примочкаларр, мұз, қар, суық су бар құтыны және т.б. басу
керек. [9]
Қарап-тексеру, аспаптық диагностика, жүргізілген емдеу іс-шаралары
аясында немесе одан кейін пациенттің жай-күйінің динамикасы деректерінің
нәтижелері бойынша осы жай-күйдің себептерін көрсететін алдын ала
диагнозға сәйкес мынадай шешімдердің бірі қабылданады:
– пациентті стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымға
(бұдан әрі-стационар) тасымалдау;
- науқас шақыру орнында қалды;
- науқас үйде қалды (тұрғылықты жері бойынша).
Емдеуге жатқызуды қажет етпейтін пациентті шақыру орнында
немесе үйде қалдырған жағдайда ЖММК бригадасы немесе МСАК
жанындағы ЖМК бөлімшесі одан әрі МСАК ұйымына (тұрғылықты жері
немесе тіркелген жері бойынша) жүгіну үшін медициналық ұсынымдар
береді.
Санитариялық авиация бөлімшесінің санитариялық көлігін пайдалану
үшін негіздер:
- пациенттің (тердің) орналасқан жері бойынша медициналық
ұйымға медициналық көмек көрсету үшін білікті мамандарды жеткізу
(консультация және/немесе операция);
- Мамандандырылған, жоғары технологиялық медициналық көмек
көрсету үшін пациентті (терді) аудандық деңгейдегі медициналық ұйымнан
қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі медициналық ұйымға
тасымалдау;
- ағзаларды
(ағзалардың бөлігін) және тіндерді кейіннен
транспланттау үшін тиісті медициналық ұйымға жеткізу.
Санитариялық авиация бөлімшесінің диспетчері стационарлық көмек
көрсететін медициналық ұйымнан Медициналық қызметке өтінім
қабылдайды және санитариялық авиация бөлімшесінің үйлестірушідәрігеріне береді.
Санитариялық авиация бөлімшесінің үйлестіруші дәрігері: келіп
түскен өтінімді, пациенттің медициналық құжаттамасын зерделейді;
медициналық
қызметтің
көлемін
айқындайды;
пациент(тер)
патологиясының бейініне сәйкес МБСА құрамын қалыптастырады;
кейіннен транспланттау үшін білікті мамандарды (МБСА), пациентті
(терді), ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) және тіндерді, биоматериалды
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санитариялық автокөлікпен тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастырады.
Алғашқы көмек көрсетудің жалпы ережелері: сабыр сақтаңыз; не
болғанын түсініңіз; зардап шегушіні тыныштандырыңыз; зардап шегушімен
сөйлесіп, не болғанын түсінуге тырысыңыз, алғашқы көмек көрсетіңіз; зардап
шегушіге ыңғайлы, ауыртпалықсыз жағдайға көмектесіңіз; жедел жәрдем
шақырыңыз; жағдайы мен өмірлік көрсеткіштерін бақылау.
ЗИЯН ТИГІЗБЕ!!!
Жазатайым оқиғалар мен кенеттен сырқаттану кезінде зардап
шеккендерге алғашқы медициналық көмек - бұл зақымдаушы фактордың
қолданылуын тоқтатуға, өмірге төнген қатерді жоюға, жәбірленушінің
азаптарын жеңілдетуге және оны емдеу мекемесіне жіберуге дайындауға
бағытталған шұғыл іс-шаралар кешені. [5-9] Алғашқы медициналық көмек
- бұл арнайы дайындықтан өткен және медициналық көмек көрсетудің
қарапайым әдістеріне ие өндіріс персоналына жақын жерде болған оқиға
орнында қысқа мерзімде орындалатын қарапайым медициналық іс-шаралар.
Жұмыс берушінің міндеті - зардап шеккендерге алғашқы
медициналық көмек көрсетудің практикалық дағдыларын тексере отырып
оқытуды ұйымдастыру.
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1

ТАРАУ. Шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау

1.1 Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын жіктеу, бақылау
Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын бақылау технологиялық
нұсқаулықтарға және техникалық регламенттерге сәйкес жүргізіледі - бұл
өнімнің немесе процестің сандық немесе сапалық сипаттамаларының
сәйкестігін тексеру, оған өнімнің сапасы белгіленген техникалық талаптарға
байланысты болады. Сапаны бақылаудың негізгі міндеті - өнімнің
белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі және басқа да сәйкессіздіктердің
пайда болуына жол бермеу. [10]
Сапаны бақылаудың негізгі мақсаты - өнімнің (қызметтің,
процестің) нақты талаптарға сәйкес келетіндігінің және қаржылық жағынан
сенімді, қанағаттанарлық және тұрақты екендігінің кепілі.
Негізінен, сапаны бақылау белгілі бір минималды сапа деңгейіне
сәйкестігін анықтау үшін өнімді, қызметті немесе процесті тексеруді қамтиды.
Сапаны бақылаумен айналысатын қызметкерлер жұмысының мақсаты компанияның белгіленген сапа стандарттарына сай келмейтін өнімдерді
(қызметтерді) сәйкестендіру.
Мәселелер анықталған жағдайда бөлімшенің немесе сапаны бақылау
жөніндегі маманның функциялары өндірісті уақытша тоқтатуды қамтуы
мүмкін. Нақты қызметке, өнімге, сондай-ақ белгіленген мәселенің түріне
байланысты тауарлар өндірісі немесе қызметтер көрсету толығымен
тоқтатылмауы мүмкін.
1.1.1 Сапаны бақылау жөніндегі мамандардың функциялары
Сапаны бақылау тек өнімдерді, қызметтерді немесе процестерді ғана
емес, адамдарды да қамтуы мүмкін. [11] Қызметкерлер кез-келген
компанияның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Егер компанияда
тиісті біліктілігі немесе кәсіби дайындығы жоқ қызметкерлер болса,
нұсқаулықтарды түсіну немесе дұрыс ақпарат алу проблемалары болса,
сапа айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сапаны бақылау қызметкерлерге
қатысты болған кезде, бұл әрдайым шешілетін мәселелер.
Сапаны бақылау жөніндегі маманның лауазымдық міндеттері өте
кең: кәсіпорынның технологиялық процестерінің аудиті мен сипаттамасы;
ішкі нормативтік құжаттарды (нұсқаулықтар, ережелер, рәсімдер) әзірлеу;
сапаны басқару жүйесін енгізу және бақылау; компанияның қызметін
халықаралық және отандық стандарттарға сәйкес сертификаттауды
қамтамасыз ету.
1.1.2 Сапаны бақылау.
Көбінесе
сапаны бақылау сапаны
қамтамасыз
шатастырылады.
Олар ұқсас болғанымен, бірнеше түбегейлі айырмашылықтар бар.

етумен
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1.1 Схемасындағы сапаны бақылау өніммен байланысты,
сапаны қамтамасыз ету әрқашан процесске бағытталған. [12-13]
Өндіріс
процесінің
өнімдерін
бақылау

Сатып алынған
өнімнің кіріс

Шығарылатын
өнімнің сапасы үшін

ал

Өнімді
түпкілікті

Өнімнің сапасын
бақылау.

Бөлшектерді, тораптар мен
агрегаттарды бақылау
әзірлемелері

Кезеңдік (қысқаша
бақылау)
Өндіріс
процестерінің
өнімдерінің

Мерзімді (ұзақ
мерзімді) сынақтар

1.1-схема - Классикалық сапаны бақылау схемасы
Техникалық бақылау жүйесі жекелеген партияларды дайындау
алдында
жинақтауыштарды
қолмен
тексеруді
де,
дайындалған
партиялардан іріктеп тексеруді де қамтиды. Қажет болған жағдайда
өнімнің барлық партиясын 100% тексеру қолданылады.
Орталық бақылау қызметі шикізат пен материалдардың сапасын,
технологиялық процесті, бақылау сынақтарын ұйымдастыруды, техникалық
бақылау бөлімдері қолданатын қабылдау ережелерін тексереді, кейде
техникалық бақылаудан өткен өнімдердің сапасын ішінара тексереді. [13-15]
Өндірістік бақылау өндіріс сатысында, пайдалану-пайдалану немесе
тұтыну сатысында жүзеге асырылады.
Кіріс бақылау - өнімді дайындау, жөндеу немесе пайдалану кезінде
пайдалану үшін тұтынушыға немесе Тапсырыс берушіге келіп түскен өнім
берушінің өнімін бақылау. Бұл өндірістік процестерде ақаулар мен
сәйкессіздіктерді жою немесе келісім-шарт жасасу кезінде жеткізушілерге
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тиімді әсер ету арқылы сапалы шикізатты, материалдарды, жартылай
фабрикаттарды, компоненттерді пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін маңызды шара.
Өнімді операциялық бақылау технологиялық операцияны орындау
уақытында немесе аяқтағаннан кейін жүргізіледі.
Қабылдау - өнімді бақылау, оның нәтижелері бойынша оның
жеткізуге және (немесе) пайдалануға жарамдылығы туралы шешім
қабылданады.
Тұтас - партиядағы өнімнің әрбір бірлігін бақылау. [12-14] Ол жеке
және кішігірім өндірістерде қолданылады. Үздіксіз бақылау, әдетте, көп
уақытты қажет етеді және қымбатқа түседі, сондықтан кең көлемді және
жаппай өндірісте әдетте іріктеме бақылау деп аталатын бақылау
қолданылады, бұл өнім топтамасынан өнім бірліктерінің бір бөлігін ғана
тексереді (іріктеу). Өнімнің бақыланатын жиынтығының сапасы туралы
шешім бір немесе бірнеше сынамаларды тексеру нәтижелері бойынша
қабылданады. [13-14]
Өнімді іріктеп бақылау кезінде өнім сапасын статистикалық
қабылдау бақылау рәсімдері пайдаланылады.
Үздіксіз бақылау кезінде бақыланатын параметрлер туралы
ақпараттың түсуі үздіксіз, мерзімді бақылау кезінде – белгіленген уақыт
аралықтары арқылы түседі.
Ұшпа - кездейсоқ уақытта жүргізілетін бақылау. Бұл бақылаудың
тиімділігі оның кенеттен болуымен анықталады; ол, әдетте, өнімді дайындау,
жөндеу, сақтау орнында тікелей жүзеге асырылады.
Органолептикалық - бақыланатын объектінің сандық мәндерін
анықтамай, бақыланатын объектінің қасиеттері туралы ақпаратты сенсорлық
органдармен (көру, есту, иіс, дәм және жанасу) қабылдауға негізделген
бақылау.
Өлшеу бақылауы өлшеу құралдарын қолданумен байланысты. Нақты
және біртекті өнімді бақылау әдістері өнімге арналған ұлттық стандарттарда
және бақылау (сынау, өлшеу, талдау) әдістеріне арналған стандарттарда
болады.
Бақылаудың автоматтандырылған жүйесі - адамның ішінара
тікелей қатысуымен бақылау жүргізуді қамтамасыз ететін жүйе.
Автоматты бақылау жүйесі - адамның тікелей қатысуынсыз
бақылауды
қамтамасыз ететін жүйе.
Бақылаушылардың барлық
функцияларын орындайтын бақылау құралдарынан тұрады.
Белсенді бақылау - станокта бөлшектерді өңдеу процесінде тікелей
жүзеге асырылатын, станокты өңдеу немесе баптау режимдерін өзгерту
қажеттігі туралы ақпарат беретін бақылау.
Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын бақылауды келесідей жіктеуге
болады:
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Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын бақылаудың жіктелуі

Жүзеге асыру сатысы бойынша

Өндірістік

Пайдаланушылық

Өндіріс кезеңі бойынша
Кіру
Бақылау
объектісіне әсері
бойынша

Операциялық

Бұзушы

Қабылдаушы

Бұзбайтын
Техникалық жарақтану
деңгейі бойынша
Бақыланатын өнімді қамту
толықтығы бойынша
Тұтас

Автоматтандырылған бақылау жүйесін
қолдана отырып, органолептикалық
өлшеу

Таңдамалы
Үздіксіз
Мерзімді

Автоматты бақылау жүйесі

Белсенді бақылау

Ұшпа

1.2 сурет –Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын бақылаудың жіктелуі

32

Бұзушы бақылау - нәтижесінде объектінің пайдалануға жарамдылығы
бұзылуы мүмкін бақылау.
Бұзбайтын - нәтижесінде бақылау объектілерін одан әрі пайдалануға
болатын бақылау.
Бақылаудың бір түрі-бұл сезім органдарының және қажет болған
жағдайда номенклатурасы тиісті құжаттамада белгіленген объектілерді
бақылау құралдарының көмегімен жүзеге асырылатын техникалық тексеру.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда сапаны бақылауды техникалық бақылау
бөлімінің (ТББ) қызметкерлері; өзін-өзі бақылау құқығы бар жұмысшылар;
егер бұл жеткізуге арналған келісімшарттарда көзделсе, Тапсырыс берушінің
өкілдері жүзеге асырады.
Техникалық бақылау бөлімі - өнімнің белгіленген талаптарға
сәйкестігін тәуелсіз бақылауды жүзеге асыратын және тұтынушыға осы
сәйкестікті қамтамасыз ететін өндірістік ұйымның дербес бөлімшесі.
Ведомстволық бақылау басқарудың салалық деңгейінде-министрліктер
мен ведомстволардың инспекцияларымен жүзеге асырылады. Оған өнімнің
сапасын бақылау және бағынышты ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметін
бақылау кіреді.
Сапа мәселесі өмір сүру деңгейін, экономикалық, әлеуметтік және
экологиялық қауіпсіздікті арттырудың маңызды факторы болып табылады.
Сапа-бұл қызметтің барлық аспектілерінің тиімділігін сипаттайтын күрделі
ұғым: стратегияны әзірлеу, өндірісті ұйымдастыру, маркетинг және т.б.
Өнімнің сапасын басқару-бұл өнімге қажеттіліктің сипаты мен
көлемін анықтау, оның сапасының нақты деңгейін бағалау, өнім сапасының
жоспарланған деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу, таңдау
және іске асыру.
Сапаны басқару дегеніміз өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз ету
үшін өндіріс процесіне әсер ету деп түсініледі. Өнім сапасын басқару 1.3схемада көрсетілген.
Кез-келген басқару процесі сияқты, сапаны басқару басқару
функцияларын жүзеге асыру арқылы жүзеге асырылады. Процесс тәсілі
сапаны басқаруды сапаны қамтамасыз ету мақсатында өндіріске әсер ететін
логикалық өзара байланысты функциялардың үздіксіз тізбегі ретінде
ұйымдастыруға және ұсынуға мүмкіндік береді. [13-16]
Кәсіпорынды басқаруда процестік тәсілді пайдаланған кезде мынадай
функциялар қолданылады: мәмілелер жасасу, шешімдер қабылдау, жоспарлау,
ұйымдастыру, ынталандыру, персоналды іріктеу, өкім, бақылау,
коммуникация (Ақпарат), зерттеу, бағалау, үйлестіру және т.б.
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Сапа саласындағы
кәсіпорынның
саясаты

Сапаны
қамтамасыз ету

Сапа жүйесі

Сапаны
жақсарту

Сапаны басқару

Жобалау өнімді әзірлеу

маркетинг
Кәдеге

Дайындауш
ы
Тұтынушы

Техникалық
қызмет

Монтаждау

Өндірістік өнімді
дайындау және
әзірлеу

Дайындау

Жүзеге
Орау
сақтау

1.3 схема - Өнім сапасын басқару
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Бақылау, сынақ
жүргізу

Сапаны басқарудағы соңғы кезең - бұл іс-шараларды жүзеге асыру.
Әдетте, барлық шаралар өнімнің қасиеттері мен сипаттамаларынан
анықталған ауытқуларды жоюға және өндіріс процесін жақсартуға
бағытталған. Сонымен қатар, олар бұрын қабылданған жоспарларды
түзетуге,
жұмысты
ұйымдастыруды
өзгертуге,
қызметкерлердің
дайындығын
жақсартуға
және
уәждемесін арттыруға, сондай-ақ
материалдар мен компоненттердің басқа да білікті жеткізушілерін таңдауға
бағытталуы мүмкін.
Сапа көптеген кездейсоқ, жергілікті және субъективті факторлардың
әсерімен анықталады. Осы факторлардың сапа деңгейіне әсерін болдырмау
үшін сапа менеджменті жүйесі қажет. Бұл жағдайда жекелеген шашыраңқы
және эпизодтық күш-жігер қажет емес, бірақ тиісті сапа деңгейін ұстап тұру
үшін өнімді құру процесіне үнемі әсер ететін шаралар жиынтығы қажет.
Бүгінгі таңда сапаны басқаруда өнім сапасының жоғары тұрақтылығы
мен тұрақтылығының кепілі болып табылатын сертификатталған сапа
менеджменті жүйесінің маңызы зор. Сапа жүйесінің сертификаты компанияға
нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарын сақтауға мүмкіндік береді.
1.1.3 Сапа саясаты
Саясат кәсіпорынның мүмкіндіктері аясында клиенттің мүдделерін,
сондай-ақ кәсіпорын ішіндегі сапа үшін жауапкершілікті қанағаттандыруға
бағытталған. [11-21]
Стратегиялық деңгей:
- кәсіпорын қызметін стратегиялық жоспарлау;
сапа саласындағы стратегиялық мақсаттар;
кәсіпорынның ұйымдық құрылымын дамыту;
персоналды басқару стратегиясы;
басқа деңгейдегі басқаруды бақылау.
Сапаны қамтамасыз ету - сапа жүйесі шеңберіндегі оның жұмыс
істеуін қолдау жөніндегі барлық жүйелі іс-әрекеттер, сондай-ақ тұтынушы
үшін сапа дәлелдемелерін ұсыну жөніндегі іс-әрекеттер.
Жүйе деңгейі:
- сапа жүйесінің жұмысын басқару;
сапа жүйесін ұйымдастыруды басқару;
сапа жүйесінің жұмысын басқару;
Сапаны жоспарлау - сапа мақсаттары мен талаптарын белгілейтін
қызмет, сапа жүйесінің элементтерін қолдану.
Сапаны басқару - сапаға қойылатын талаптарды орындауға арналған
жедел қызмет: өнімді бақылау; процестерді бақылау; түзету іс-шаралары.
Өндірісті басқарудың жедел деңгейі:
- сапаны бақылау және процестерді статистикалық басқару;
шығындарды, бағаларды, кірістерді Кешенді реттеу;
техника мен технологиядағы инновациялар;
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-

өнімді жетілдіру.

1.1.4 Минералды тыңайтқыштардың жіктелуі
Минералды тыңайтқыштар-бұл өсімдіктерді тамақтандыруға қажетті
элементтері бар және жоғары және тұрақты өнім алу үшін топыраққа
қолданылатын тұздар.
Минералды тыңайтқыштар химия өнеркәсібінің маңызды түрлерінің
бірі болып табылады. Минералдық тыңайтқыштар өндірісі-химия
өнеркәсібінің аса маңызды кіші салаларының бірі, оның көлемі бүкіл
әлемде жылына 100 млн.т-дан астам құрайды. Натрий, фосфор, калий, азот,
алюминий, темір, мыс, күкірт, хлор, фтор, хром, барий және т. б.
қосылыстары көп мөлшерде өндіріледі және тұтынылады.
Минералды тыңайтқыштар үш негізгі сипаттамаға сәйкес жіктеледі:
агрохимиялық мақсаты, құрамы және қасиеттері. [13-16]
1. Агрохимиялық мақсатқа сәйкес тыңайтқыштар өсімдіктерге
арналған қоректік заттардың көзі болып табылатын тікелей және жанама
болып бөлінеді, олар физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттерін
жақсарту арқылы топырақтың қоректік заттарын жұмылдыруға қызмет
етеді.Жанама
тыңайтқыштарға,
мысалы,
қышқыл
топырақты
бейтараптандыру
үшін
қолданылатын
кальцийлі
тыңайтқыштар
жатады.Тікелей минералды тыңайтқыштарда бір немесе бірнеше түрлі
қоректік заттар болуы мүмкін.
2. Қоректік заттардың саны бойынша тыңайтқыштар қарапайым
(жалғыз) және күрделі болып бөлінеді.
Күрделі тыңайтқыштардың құрамында бір химиялық қосылыста екіүш қоректік элемент бар. Мысалы, аммофос - NH4H2PO4, калий нитраты KNO3, магний аммоний фосфаты MgNH4PO4. Бұл тыңайтқыштардағы
қоректік заттардың қатынасы олардың формуласымен анықталады.
Күрделі аралас немесе аралас тыңайтқыштарға бір технологиялық
процесте алынған және әр түрлі химиялық қосылыстар түрінде болса да, бір
түйіршікте екі немесе үш негізгі өсімдік қоректік элементтері бар күрделі
тыңайтқыштар жатады.
Қарапайым тыңайтқыштар үш негізгі қоректік заттардың біреуін ғана
қамтиды. Тиісінше, қарапайым тыңайтқыштар азот, фосфор және калий болып
бөлінеді.
Аралас тыңайтқыштар - бұл «құрғақ» араластыру арқылы
тыңайтқыштарды қолдану орындарында зауытта немесе араластырғыш
қондырғыларда алынған қарапайым тыңайтқыштардың қоспалары.
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Калийлі

Фосфорлы

Азотты

Кешенді

Минералда

Микро
тыңайтқы
штар

Көң

Сүйек
ұны

Құс тезегі

ТЫҢАЙТҚЫ
ШТАР

Жергілікті

Органикалық

Компастар
Ағаш
күлі

Тыңайтқышт
арға сабан

Ізбесті
және
доломитт
ер

Жасыл
тыңайтқышт
ар сидерата

Құрамында
нипс бар
Дәстүрлі емес
жергілікті, өндіріс
салаларының
қалдықтары

Фосфат
шлактары

Сапропель

Ағынды
сулардың
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Фосфогипс

Тақтатас
күлі

1.4 схема - Минералды тыңайтқыштың жіктелуі
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Кеңінен қолданылатын күрделі тыңайтқыштар құрамы бойынша
бөлінеді (1.5-схема):
Кешенді
тыңайтқыштар
Күрделі
бір химиялық
қосылыстың

Аммофос
Калий селитрасы
Магний

Күрделі аралас
Аралас. Бір түйіршікте
химиялық қосылыстар
түрінде екі немесе үш
элемент болады

Аралас
Қарапайым
тыңайтқыш
түрлерінің

Нитрофос
Нитрофоска
Азфоска
Нитроаммофоска

1.5 схема - Кешенді тыңайтқыштың жіктелуі
Көптеген ауыл шаруашылығы топырақ құрылымын жақсартатын
және топырақ микроорганизмдерінің тіршілік әрекетін қолдайтын
органикалық материал жасайды, бұл қоректік заттардың өсімдіктерге қол
жетімді түрге өтуіне ықпал етеді. [18]
Бұл процесс
әсіресе жылы
ауа-райында, микроорганизмдер
ең белсендіболған
кезде тез
жүреді.
Бұл процесс үшін
маңызды фактор - бұл оңтайлы
ылғалдылық.

Өсімдік
негізіндегі
тыңайтқыштар төмен немесе
орташа N-P-K (азот, фосфор,
калий), бірақ топыраққа енген
кезде олардан қоректік заттар
өсімдіктерге тез қол жетімді
болады.
1.1 сурет - Өсімдік шикізатына
негізделген тыңайтқыштар
38

Кейбір осындай тыңайтқыштар минералдар мен микроэлементтердің
қосымша мөлшерін қамтамасыз етеді.
2) Мал шикізаты негізіндегі тыңайтқыштар
Жерде, ауада және суда
жануарлардан,
құстардан
немесе
балықтардан
органикалық
тыңайтқыштар
алуға
болады.
1.2 сурет - Өсімдік шикізаты
тығайтылған топырақта
3) органикалық тыңайтқыштардың аралас түрі

1.3 сурет - Органикалық тыңайтқыштар

Органикалық
тыңайтқыштар,
оның
құрамына
өсімдік қалдықтары
бар
көң,
қоқыс
қоспалары кіреді.

Тыңайтқыштардың жоғарыда аталған түрлерінің оң қасиеттері бар –
жоғары N-P-K құрамы, сонымен бірге Органикалық заттардың көп мөлшері
және көптеген микроэлементтер.
Органикалық тыңайтқыштарды өндірудің әртүрлі әдістері бар.
Өндіріс технологиясы қажетті тыңайтқыштың түріне байланысты.
Органикалық тыңайтқыштар - бұл әртүрлі дәрежеде ыдырауға
ұшыраған органикалық қосылыстар түрінде қажетті қоректік элементтері
бар өсімдік, жануар, өсімдік-жануар, тұрмыстық заттар. [18-19]
Органикалық тыңайтқыштарға мыналар жатады: көң, шымтезек,
сапропель (тұнба), компост, экономика мен өнеркәсіптің қалдықтары.
Көң - құрамында малдан шыққан қатты және сұйық бөлінділері бар,
төсемі бар (төсеме) немесе төсемесіз (төсемесіз) қоспа.
Құс тезегі - ең құнды және концентрацияланған тез әрекет ететін
жергілікті тыңайтқыш. Оның құрамында төсемсіз тезектің құрамында 30-50%
аммиак азоты, ал төсеммен – 10 %.
Шымтезек - батпақтарда, анаэробты жағдайда және шамадан тыс
ылғалдылықта пайда болған шіріген өсімдіктер мен жануарлардың сығылған
қалдықтары. Батпақтар мен өсетін өсімдіктердің орналасуына байланысты
шымтезекті келесідей жіктеуге болады:
Үстіңгі шымтезегі - батпақтарда, жер асты сулары болмаған
жағдайда пайда болады. Ол келесі өсімдіктердің өсіп шыққан қалдықтарынан
тұрады: ақ сфагнум мүкі, көкжидек, багульник. Үстіңгі шымтезегі, әдетте,
батпақтарда су асты суларының қатысуынсыз, белгілі бір аймақтың
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өсімдіктерін, соның ішінде сфагнум мүктерін ыдырату арқылы
қалыптасады. Сондай-ақ, үстіңгі шымтезегінің ыдырау деңгейі төмен және
рН жоғары.
Органикалық
тыңайтқыштар

Көң

Құс тезегі

Шымте
зек

Компост

шошқа

жылқы
сиыр
қоян

қой

1.6 схема - Органикалық тыңайтқыштардың жіктелуі
Ойпатты шымтезек - құрамында минералды заттар көп жер асты
суларының әсерінен пайда болады. Ол төмен рельефте (жартастарда) өсетін
ылғал сүйгіш өсімдіктердің қалдықтарынан қалыптасады: шөгінді, қамыс,
жылқы, жасыл гипнозды мүк, тал және т.б. Сондай-ақ, ойпатты шымтезек
жоғары ыдырау дәрежесіне және төмен рН-ға ие.
Өтпелі шымтезек - жоғарғы және ойпатты арасындағы аралық.
Тамақтану жағдайларына байланысты өтпелі шымтезек шымтезектің бірінші
немесе екінші түріне қатысты болуы мүмкін. Шымтезекті қоқыс, компост
компоненті, мульчирование материалы және тыңайтқыш ретінде қолдануға
болады (ойпатты шымтезек).
Сапропель - тұщы су көлдері мен органикалық және минералды
шыққан тоғандардың төменгі шөгінділері.
Күл мөлшері бойынша сапропель жіктеледі: аз күлді (30% дейін),
орташа күлді (30-50%), жоғары күлді (50-70%), жоғары күлді (70-85%).
Егер сапропельдің күлі 85%-дан асса, оны тұнба деп атайды.
Сапропельдің органикалық бөлігі келесі қосылыстармен ұсынылған:
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гумин қышқылдары (11-43%), фульвоқышқылдар (2-24%), ерімейтін
тұнба (5-23%), битумдар (5,6-17,5%), гемицеллюлоза (10-53%), суда еритін
заттар (2-14%).
Сапропельге кіретін азот заттары жоғары молекулалық қосылыстар
болып табылады, олар өсімдіктерге қол жетімді емес, фосфор мен калий де аз
(көңге қарағанда 2-3 есе аз). Сондықтан сапропельдің дозасы көңге қарағанда
3 есе көп болуы керек.
Сидераттар – бұл топырақтағы азоттың жалпы мөлшерін көбейту
үшін жасыл тыңайтқыш ретінде өсірілетін өсімдіктер, оларды топырақпен
байыту әдісі - сидерация деп аталады.
Тыңайтқыштар дегеніміз - ауылшаруашылық өсімдіктерінің
өнімділігін арттыру және алынған өнімнің сапасын жақсарту үшін
өсімдіктердің қоректенуін жақсартуға және топырақ құнарлылығын
арттыруға арналған заттар. [9]
Топырақ пен өсімдіктерге әсер ету сипаты бойынша тыңайтқыштар
тікелей және жанама болып бөлінеді (1.7-схема).
Тікелей әсер ететін өсімдіктерде қажетті қоректік заттар бар және
дақылдардың тамақтануын жақсарту үшін қолданылады. Бұл топқа азот,
фосфор және басқа тыңайтқыштар жатады.
Жанама әсер етушілер топырақтың қасиеттерін жақсарту, топырақ
ерітіндісінің реакциясын өзгерту және топырақтағы қоректік заттарды
жұмылдыру процестерін күшейту үшін қолданылады, яғни олар өсімдіктердің
тамақтану жағдайларына жанама әсер етеді.
Синтетикалық тыңайтқыштар
Мұнай - отын өндіретін шикізат - дизель отыны, бензин, керосин
және басқалары.
Іс жүзінде өндірілген көмірсутектердің 16%-дан астамы жыл сайын
өнеркәсіптің басқа салаларына жіберіледі. Мұнайды қайта өңдеу нәтижесінде
алынған компоненттер күнделікті өмірде қолданылатын заттардың бүкіл
массасын өндіруге жұмсалады.
«Мұнай» өнімдерінің тізімі өте үлкен, егер ол құрастырылса, мұнай
бізді барлық жерде қоршап тұрған сияқты сезінуі мүмкін. Тіпті пайдалы
органикалық өнімдер белгілі бір «мұнай» ізін қалдырады – өсімдіктер көбінесе
синтетикалық тыңайтқыштар қосып өсіріледі, ал жануарлар жасанды
қоспалармен қоректенеді. [19]

41

ТЫҢАЙТҚЫШТАР

Тікелей әсер етуші

Жанама әсер етуші

Әктік
Қарапайым

Азоттық

Фосфорлы

Кешенді

минералды

күрделі

Калийлі

Гипстік
Органикалық

көң

шымтезек
үйлестірілген
құс тезегі

Микротыңайтқыш

аралас
Сидераттар

сабан және
басқ.

1.7 схема – Тыңайтқыштардың жіктелуі
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Бактериялық

ж
ә
н
е

Өнеркәсіптік
дамыған
ауыл
шаруашылығы
бұл
тек
ауылшаруашылық техникаларын толтыру үшін ғана емес, сонымен қатар
пайдаланылатын мұнайдың үлкен тұтынушысы.

1.4 сурет - Мұнай өңдеу кезінде алынатын маңызды өнімдер

1.5 сурет - Мұнайдан жасалған тыңайтқыштар

43

Тыңайтқыш - бұл судан кейінгі ауыл шаруашылығының маңызды
құрамдас бөлігі. Өнімділікті арттыратын ең маңызды азот тыңайтқыштары
аммиактан (және ол азот пен сутектен) алынады. Бұл жағдайда сутегі мұнайдан
алынады. Ал, құрамында мұнайы бар пестицидтер зиянды жәндіктер мен
арамшөптерді өлтіреді.
Табиғи газ химиялық жану реакциясына жатады. Сондықтан көбінесе
одан энергия алынады-электр және жылу. (сур. 1.6) Газ негізінде тыңайтқыш,
отын, бояу және т.б. алуға болады.

1.6 сурет - Көгілдір отынды қолдану
Алдымен табиғи газ күкірттен тазартылады, содан кейін ол
қыздырылған су буымен араласып, катализатор қабаттарынан өтетін
реакторға түседі. Бұл кезең бастапқы риформинг немесе бу-газ
конверсиясы деп аталады. Реактордан сутегі, метан, көмірқышқыл газы
(СО2) және көміртегі тотығы (СО) газ қоспасы шығады. Әрі қарай, бұл
қоспасы қайталама риформингке (бу- ауа конверсиясы) жіберіледі, онда ол
ауадан оттегімен, бумен және азотпен қажетті арақатынаста араласады.
Келесі кезеңде қоспадан СО және СО2 алынады. Осыдан кейін сутегі мен
азот қоспасы аммиак синтезіне түседі.
Азот тыңайтқыштары үшін шикізат мұнай және газ кен
орындарынан, фосфор кендерінен алынған газдар болып табылады. [18-20]
1.1.5 Тыңайтқыштардың мәні
Мүмкін болатын дақылдардың максималды шығымдылығын алу
көптеген факторлардың жиынтығына тікелей байланысты, олардың
арасында тыңайтқыштар маңызды рөл атқарады. [15-20]
Ауыл шаруашылығы үшін жеткізілетін әрбір минералды тыңайтқыш
үшін мемлекеттік стандарт (техникалық шарттар) талаптардың белгілі бір
кешенін белгілейді: мысалы, сыртқы түрі мен түсі, қоректік заттардың
концентрациясы (кем емес), ылғал мөлшері (артық емес), бөлшектердің
(түйіршіктердің) мөлшері.
Тыңайтқыштарда рұқсат етілген шектерде агрессивті қоспалар болуы
керек-бос қышқылдық, белсенді хлор, фтор қосылыстары, биурет, ауыр
металдардың тұздары.
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Әрбір минералды тыңайтқыш өндіру технологиясына, тукты жеткізу
формаларына тәуелді тұздың табиғатымен анықталған қасиеттердің белгілі бір
кешенімен ерекшеленеді, олар өндіруден (өндіруден) бастап топыраққа
енгізуге дейінгі кезең ішінде өзгеруі мүмкін. Жеке тыңайтқыштардың
ерекшеліктерін білу тыңайтқыштардың өздерін, олардың қоректік заттарын,
түйіршіктердің беріктігін, ағып кетпеуін жоғалтпаудың кепілі болып
табылады.
1.1.6 Минералды тыңайтқыштардың ассортименті және негізгі
қасиеттері
Минералды тыңайтқыштар - бұл өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін
қоректік элементтері бар және топырақ құнарлылығын арттыру үшін
қолданылатын өнеркәсіптік немесе қазба өнімдері. Өсімдік ағзасындағы
қоректік заттар едәуір мөлшерде (жүзден бір пайызға дейін) макроэлементтер
деп аталады – N, P, K, CA, Mg, S. [17-20]
Тыңайтқыштардың түрлері – бір компонентті: азот, фосфор және
калий; күрделі – күрделі, күрделі аралас, аралас және микроэлементтері
бар тыңайтқыштар. Түрлердің арасында формалар ерекшеленеді.
Тыңайтқыштардың түрлері: азот-нитрат, аммоний, аммиак,
аммоний- нитрат, амид, сұйық, баяу әсер етеді; фосфор
–
еритін,
жартылай еритін, ерімейтін; калий – құрамында хлор бар, күкірт қышқылы.
[18-20]
1.1.7 Азот тыңайтқыштары
Негізгі қасиеттері. Барлық олар кристалдық құрылысы, оларға жоғары
су сіңіргіштік тән. Қанағаттанарлықсыз жағдайда ұзақ сақтау кезінде олар
ылғалдандырылады, ағымдылығын жоғалтады және блоктарға жабысады. [1620]
Ағындылықты арттыру, бақылау дәрежесін төмендету және физикамеханикалық қасиеттерін жақсарту үшін оларға органикалық (мұнай майлары,
фуксиндер, май қышқылдары) немесе минералды (доломиттер, фосфориттер)
қоспалар енгізіледі, олар тыңайтқыш бөлшектерін оқшаулап, бақылаудан
қорғайды. Барлық азот тыңайтқыштары суда жақсы ериді (1.1-кесте).
1.1 кесте - Азот тыңайтқыштарының ерігіштігі

1 л суда ериді, г
Аммиак селитрасы
Несепнәр
Аммоний сульфаты

0°С кезінде
1 185
400
704

20°С кезінде
1 877
518
754

Азот тыңайтқыштары суда жақсы ериді, гигроскопиялық және бақылауға
бейім болғандықтан, оларды қоймаларда сақтау кезінде ерекше назар аудару
керек. Оңтайлы сақтау шарттары тыңайтқыштардың қасиеттерін сақтайды.
Аммиак селитрасы NH4NO3 – ГОСТ маркасы «Б» құрамында кемінде
34,4% азот бар. Өндірілетін оның үлесі азот жеткізілімінің шамамен 20%
құрайды, ал болашақта ол аздап төмендейді.
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Ақ түсті ұсақ кристалды зат, өте
гигроскопиялық, торт, сондықтан ол
түйіршіктелген түрінде болады (1-4 мм).
Суда жақсы ериді. Олардың түсі ақ немесе
сарғыш, жылтыр реңді қызғылт.
1.7 сурет - Аммиак
селитрасы
Балластсыз тыңайтқышсыз. Құрамында азоттың екі түрлі формасы
бар, бұл қолдану әдістері мен мерзімдерін өзгертуге мүмкіндік береді.
Әмбебап тыңайтқыш: негізгі, себілетін тыңайтқыш және тыңайтқыш
ретінде барлық топырақтардағы барлық дақылдарға қолданылады.
Ауыл шаруашылығына арналған мочевина CO(NH2)2 – «В» маркалы.
Бұл ең көп концентрацияланған құрғақ азот тыңайтқышы - кем дегенде
46,2% азот. Агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындары оны барлық азот
тыңайтқыштарының шамамен 25% алады.
Ақ кристалды зат, суда жақсы ериді. Сақтау
кезінде ол басылып қалады, сондықтан
түйіршіктелген түрде шығарылады (1-3 мм).
Дұрыс сфералық пішінді түйіршіктер,
күңгірт.
Түйіршікті
мочевина
жақсы
физикалық қасиеттерге ие.
1.8 сурет - Мочевина
Әмбебап тыңайтқыш. Негізгі тыңайтқыш ретінде ол аммоний
нитраты мен басқа азот тыңайтқыштарына тең, бірақ шамадан тыс ылғал
мен суару жағдайында артықшылықтарға ие. Егу кезінде қолдану
аммиактың көп мөлшерін қалыптастыру нәтижесінде өнудің баяулауына
және көшеттердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Қысқы дақылдардың үстіңгі
қабатын байыту газ тәрізді түрінде азоттың жоғалуын болдырмау үшін тек
тез арада егу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тамыр мен тамырдың үстіңгі
қабатын байлау үшін жақсы тыңайтқыш.
Аммоний сульфаты (NH4)2SO4 ГОСТ 9097-82 бойынша кемінде 21%
азот болуы керек. Бұл тыңайтқыш барлық азот тыңайтқыштарының 2%
мөлшерінде өндіріледі.
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Сыртқы түрі бойынша түйіршіктелген қантқа
ұқсас ұсақ кристалды
тұз; көбінесе ақ немесе
сарғыш.

1.9 сурет - Аммоний сульфаты
Биіктігі 4 м-ге дейінгі қатарларда (үймелерде) басқа туктардан бөлек
сақталады. Барлық тыңайтқыштармен араласа алады.
Кальций селитрасы Ca (NO3)2 ТШ - 2181-018-324964-45-00. 60
литрлік полиэтилен бөшкелерінде келетін сұйықтық құрамында 8% азот
және 13% СаО бар.

1.10 сурет - Кальций селитрасы
Сондай қатты өнім - 15,5% азот және 26,5% СаО. 3-6 мм қабыршақ
түріндегі қатты гигроскопиялық тұз. Қонырлау түсті. Өнеркәсіптік көкөніс
шаруашылығында қолданылады.
Натрий селитрасы NaNO3 - салыстырмалы түрде сирек кездесетін
тыңайтқыш. Құрамында кемінде 16% азот бар.
Сыртқы түрі - ақ немесе сарғыш түсті
өте кішкентай жылтыр кристалдар.
Гигроскопиялық, торт, суда жақсы
ериді. Барлық селитралар сияқты, өрт
және
жарылғыш
қауіпті.
Бөлек
сақталады, қаптар қатарының биіктігі –
2 м дейін.
1.11 сурет - Натрий
селитрасы
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Сұйық азот тыңайтқыштары олардың артықшылығы-өндіріс
кезіндегі төмен энергия шығындары (булану, түйіршіктеу алынып
тасталады), контейнерді бір рет пайдалану қажет емес.
Сұйық туки қатты тыңайтқыштан кем емес әсер береді. Сондықтан
олардың энергия коэффициенті аммоний нитратына немесе мочевинаға
қарағанда 2-2,5 есе жоғары.
Бұл
перспективалы,
ең
Сұйық
(сусыз)
аммиак
NH3.
концентрацияланған тыңайтқыш жеткізілімнің шамамен 10% құрайды.
Құрамында 82,3% азот бар. Теріге тиген кезде аммиак күйік тудырады,
буланған кезде – мұздату.
Біздің еліміздегі аммиактың ірі өндірушісі - «КазАзот» ЖШС. Сұйық
аммиак
- ең арзан азот тыңайтқышы.
Аммиак суы (сулы аммиак) NH4OH - ең арзан тыңайтқыштардың
бірі. Құрамында азот бар I және II сортты сәйкесінше 20,5 және 18,0%
құрайды. Аммиак суын қолданған кезде қауіпсіздік техника ережелерін қатаң
сақтау керек.
КАС (карбамидо-аммиак қоспасы) NH4NO3+ CO(NH2)2 + H2O –
тұрақты сұйық тыңайтқыш. Нормаларға сәйкес, бұл ашық түсті сұйықтық
(сарғыш немесе сары-жасыл реңкпен), тығыздығы 1,26–1,34 г/см3, рН 6-7.
Құрамында 28-32% азот бар.
КСААС – CO(NH2)2 + (NH4)2SO4 + NH4NO3 + H2O – карбамид,
аммоний
сульфаты, аммоний нитраты-сарғыш-жасыл түсті мөлдір сұйықтық.
ТШ 113- 03-41-17-90 сәйкес құрамында кемінде 18% азот бар.
Уреаформалар. Уреа-формальдегидті тыңайтқыш ((NH2CONHCH2)n
– НФТ.
Мочевина мен формальдегидтің конденсация
өнімі. Бөлшектердің мөлшері 0,5 мм-ден аз ақ
ұнтақ. Ол жақсы физикалық қасиеттерге ие,
піспейді. Құрамында 38-40% N бар, оның 810% еритін түрінде болады.

1.12 сурет – Уреаформальдегидті тыңайтқыш
Капсулаланған тыңайтқыштар. Суда еритін тыңайтқыштардың
түйіршіктері сулы ерітінділер қиын және баяу енетін қабықшалармен
жабылған. Жабын ретінде парафин, полиэтилен эмульсиясы, күкірт
қосылыстары, шайырлар қолданылады. Мұндай тыңайтқыштардың
гигроскопиялық қасиеті аз, басылып қалмайды. [15-20]
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1.1.8 Фосфорлы тыңайтқыштар
Жалпы қасиеттері. Фосфор тыңайтқыштары - ұнтақ тәрізді. Олардың
ашық сұр (суперфосфаттар, преципитат, термофосфаттар) немесе қара
(фосфат ұны, фосфат шлактары) түсі бар. Тіпті оңай сіңетін суда еритін
фосфаттар (суперфосфаттар) суда аз немесе мүлдем ерімейді. Ылғалданған
кезде олар жағылады, сығылуға бейім (фосфат ұнынан басқа). Барлық
фосфаттар
қарапайым
қоймаларда
сақталады.
Шаң
тәріздес
тыңайтқыштармен жұмыс істеу кезінде жұмысшылар арнайы киімде және
респираторларда болуы тиіс. [14-19].
Ұнтақ тәрізді қарапайым суперфосфат Ca(H2PO4) · H2O + 2CaSO4·
2H2O. Фосфаттар ассортиментінде аз үлес салмағы бар (5% дейін). Құрамында
сіңірілетін Р2О5 кем дегенде 19% бар. Тыңайтқыштың бос қышқылдығы (Р2О5
қайта есептегенде) 5%-дан аспауы тиіс. Ол жаппай түседі.

1.13 сурет - Суперфосфат
қарапайым ұнтақ тәрізді

Сыртқы түрі - ашық сұр және Қою
сұр түсті борпылдақ ұнтақ, ұшпа
оксидтердің ерекше жағымсыз иісі
(тыңайтқыштың
бос
бар
қышқылдығы неғұрлым жоғары
болса, иіс соғұрлым күшті болады).

Иісі бойынша бұл тыңайтқыш барлық ұнтақ туктардан оңай
ерекшеленеді. Негізгі тыңайтқыш ретінде оны барлық дақылдарға
қолдануға болады. Егу алдында сіз барлық тыңайтқыштармен араластыра
аласыз.
Қарапайым түйіршіктелген суперфосфат Ca(H2PO4)2 · H2O +
2CaSO4 · 2H2O. Құрамында кемінде 19% Р2О5, еркін қышқылдығы 2,5%
Р2О5 аспауы тиіс.
Сыртқы түрі - жағымсыз иісі бар
ашық сұр немесе сұр түсті
түйіршіктер (1-4 мм), аздап
қысылып, өріске жақсы таралады.

1.14 сурет - Суперфосфат
түйіршіктелген қарапайым
Қос (концентрацияланған) суперфосфат Ca(H2PO4)2 · H2O. Бұл
тыңайтқыштың шығарылуы 25% фосфатты құрайды, болашақта 13% дейін
төмендейді. «А» және «Б» маркалары өсімдіктерге суда еритін фосфордың
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тиісінше 46 және 43%–ынан кем емес болған кезде көзделген, Р2О5-ке
есептегендегі тыңайтқыштың бос қышқылдығы 2,5-5%-дан аспауы тиіс.
Суперфос немесе суперфосфат - фосфор тыңайтқышы (баяу жұмыс
істейтін фосфор тыңайтқышы) құрамында кемінде 38% фосфор бар, оның
ішінде суда еритін 50-65%.
Сыртқы түрі - күшті сұр, төмен
гигроскопиялық,
жақсы
борпылдақ
түйіршіктер
мөлшері
2-3
мм.
Артықшылығы - фосфор қышқылы аз
қабылданады, сондықтан ыдырау тек
ішінара алынады.
1.15 сурет - Суперфосфат
Преципитат CaHPO4· 2H2O (тыңайтқыш). Құрамында кемінде 38%
Р2О5 бар. Ол салмағы шамамен 35-50 кг болатын 4 қабатты қағаз пакеттерге
түседі.
Сыртқы түрі - иісі жоқ ашық сұр борпылдақ
ұнтақ. Тыңайтқыш құрамында тез еритін
фосфор бар (әлсіз қышқылдарда еритін), ол
іс жүзінде суда ерімейді. Қышқыл
топырақта негізгі тыңайтқыш ретінде ғана
қолданылады.
1.16-сурет –Преципитат
Фосфатошлак 4СaO · P2O5 · CaSiO3 – болат құю өнеркәсібінің қалдығы.
Құрамында кемінде 8-10% Р2О5 бар.
Сыртқы түрі - жұқа, ауыр, шаңды қара
ұнтақ. Бұл тыңайтқыштың аз үлесі бар
(барлық фосфаттардың шамамен 1%) және
негізінен
металлургиялық
зауыттарға
жақын аудандарда қолданылады.
1.17 сурет –
Фосфатошлак
Монокальций фосфаты (жемдік). Әртүрлілігіне байланысты
құрамында кемінде 55 және 50% Р2О5 бар.
Гранулометриялық құрамы бойынша ол
ұнтақ суперфосфатқа өте ұқсас, бірақ
ерекше «суперфосфат» иісі бар қараңғы
(қою сұр) түске ие. Өнімді малды
минералды
азықтандыру
құралы
ретінде ғана емес, сонымен қатар
фосфорлы тыңайтқыш ретінде де
1.18 сурет - Монокальций
қолдануға болады.
фосфат
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Фосфорит ұны Ca3(PO4)2. Фосфорит ұнының төрт сорттары
шығарылады, P2O5-ке негізделген фосфордың жалпы мөлшері келесідей: ең
жоғары сорт – 30 %, Бірінші – 25, екінші – 22, үшінші – 19, бөлшектерді
ұсақтау 0,17 мм-ден аспайды.
Сыртқы - жұқа, ауыр ұнтақ (массасы 1
3
м – 1,7–1,9 т) қара сұр (жер) түсті.
Тыңайтқыштың иісі жоқ, суда ерімейді,
гигроскопиялық емес, басылып қалмайды.
Шатыр астында сақтауға болады.
1.19 сурет - Фосфорит ұны
Тек негізгі тыңайтқыш ретінде қолданылады, лупиндер мен басқа да
бұршақ дақылдары, қарақұмық, күздік қара бидай мен сұлы үшін буда тиімді
қолданылады (1-2 т/га).
1.1.9 Калий тыңайтқыштары
Негізгі қасиеттері. Калий тыңайтқыштары жақсы анықталған
кристалдылыққа ие (калимагтан басқа, ұнтақты тыңайтқыш). Олар
гигроскопиялық емес және жақсы сақталса, олар дерлік бақыланбайды.
Суда ерігіштігі айтарлықтай: 0 ° C температурада бір литр суда 283 г
калий хлориді немесе басқа тыңайтқыш ериді, 20 °С – 563 г. Калий
тыңайтқыштары ең жоғары тиімділікті жеңіл және шымтезек топырақтарында
қолданған кезде қамтамасыз етеді.

1.20 сурет - Калий тыңайтқыштары
Калий өсімдіктерге, өнімділікке және өнім сапасына көп жақты әсер
етеді.
Азот неғұрлым көп қолданылса, оған қажеттілік соғұрлым жоғары
болады.
КСІ хлорлы калий - негізгі калий тыңайтқышы, оның
жеткізілімдері қазіргі уақытта барлық калий тыңайтқыштарының 80%
құрайды.
Өнім гигроскопиялық, бақылауға бейім,
құрғақ күйде өте шаңды. Сығылу дәрежесін
төмендету үшін өнімді бояйтын түрлі
органикалық қоспалар (аминдер немесе
синтетикалық
май
қышқылдары)
тыңайтқышқа енгізіледі.
1.21 сурет - Хлорлы калий
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Ол салыстырмалы түрде жақсы физикалық қасиеттерге ие-іс
жүзінде піспейді, жақсы ағындылық пен дисперсиямен сипатталады.
Диаметрі шамамен 3 мм қызыл-қоңыр
немесе сұр-ақ түсті дәндер. Шаңсыз - оған
ұқсас, 1-3 мм. Арнайы - 62% К2О,
кристалдар сұр-ақ түсті.
Маркалардың
барлық
сорттары
егілгенге дейін (суықтың астында немесе
көктемде егу алдында) қолданылады.
1.22 сурет - Калий оксиді
Аралас калий тұзы 40 %, КСl + (mKCl · nNaCl) ТУ 6-13-77 құрамында 40
% К2О, 20 % NаО и 50 % Сl.
Флотациялық
калий
хлоридін
сильвинитпен араластыру арқылы алынады.
Ол тек натрийге жауап беретін дақылдардың
негізгі қосымшалары үшін қолданылады:
қант қызылшасы, жемшөп және үстел тамыр
дақылдары, қызанақ, қырыққабат, дәнді
шөптер.
1.23 сурет - Аралас калий
тұзы
Хлоркалий- NaCI мен MgCI2 (пайдаланылған) қоспасы бар КСІ
электролиті. ТШ 48-10-40-76 ол ашық сұр түсті кристалды тұзды және бірдей
түсті түйіршіктерді шығаруды қамтиды.
Калий сульфаты К2SO4. ТШ 2184-044-00196368-95 сәйкес кемінде
46% K2O бар. Сыртқы түрі - ақ түсті ұсақ кристалды зат, кейде сарғыш
реңкпен, піспейді. Кристалдар құрғақ, борпылдақ, дерлік Гигроскопиялық
емес. Бұл тыңайтқышта хлор жоқ.
Калимагнезия K2SO4 · MgSO4. ТШ 2184-022-32496445-00 сәйкес
құрамында тиісінше 28 және 25% К2О, сондай-ақ 9% магний оксиді бар «А»
және «Б» маркаларын шығару көзделеді. Хлор 15%-дан аспауы керек.
Калимаг K2SO4 · 2MgSO4 (калий-магний концентраты) ТШ6-13-7-76. Сұр
немесе ашық сұр түсті түйіршіктелмеген ұнтақ. Онда кемінде 18,5% K2O және
9% MgO бар. Түйіршіктелген және түйіршіктелмеген бренд бар. Каинит
байытылған. ТШ 6-13-8-83 құрамында кемінде 17,5% К2О және 9% MgO бар
табиғи ұнтақталған кенді жеткізіге алады.
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1.24 сурет – Калимагнезия

Сыртқы түрі - қызғылт-қоңыр түсті
үлкен кристалдар немесе сұр түсті
үлкен тұз (сарғыш-қоңыр қосындылар
болуы мүмкін). Басылып қалуға
икемді. Қызылша, басқа тамыр, мен
дақылдары шалғындар жайылымдарда
қолданылады.

1.1.10 Күрделі тыңайтқыштар
Аммофос - концентрацияланған күрделі фосфор-азот тыңайтқышы.
Аммофостың негізін NH4H2PO4 моноаммоний фосфаты және ішінара
диаммоний фосфаты (NH4)2HPО4 құрайды. Тыңайтқыш аз гигроскопиялық,
суда жақсы ериді. [18-21]
Екі марка – «А» және «В» түрінде
шығарылатын аммофоста 9-11% N және
42-50% P2O5 бар, яғни тыңайтқыштағы
N:P2O5 қатынасы тым кең, 1:4-ке тең.
1.25 сурет - Амофос
Магний-аммоний фосфаты MgNH4PO4·Н2О - құрамында 10-11% азот,
39- 40% фосфор және 15-16% магний бар үш есе күрделі тыңайтқыш.
Тыңайтқыш суда әлсіз ериді, баяу әрекет етеді. Алайда N, P және Mg
тыңайтқыштары өсімдіктерге қол жетімді.
Тыңайтқышты
өсімдіктерге
зиян
келтірместен үлкен мөлшерде барлық
дақылдар үшін негізгі ретінде қолдануға
болады. Тыңайтқыш қорғалған жерде
көкөністерді өсіру кезінде тиімді.
1.26 сурет - Магнийаммонийфосфат
Нитрофостар мен нитрофоскалар - сәйкесінше апатит немесе
фосфоритті азот қышқылымен ыдырату арқылы алынған қос және үштік
тыңайтқыштар.
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Бұл кальций нитраты
мен дикальций фосфатын
(монокальций фосфатының
қоспасымен)
алады:
Са3(PO4)2 +
2НNO3 =
Ca(NO3)2 + 2CaHPO4.

1.27 сурет - Нитрофоска
Нитрофоскаларда азот пен калий оңай еритін қосылыстар түрінде
болады (NH4N03, NH4Cl, KNO3, KCl), ал фосфор ішінара суда ерімейтін,
бірақ өсімдіктерге қол жетімді дикальций фосфаты түрінде және ішінара суда
еритін аммоний фосфаты мен монокальций фосфаты түрінде болады.
Нитроаммофос пен нитроаммофоскалар азот және фосфор
қышқылдарының қоспаларын аммиакпен бейтараптандыру арқылы алынады.
Моноаммоний
фосфаты
негізінде
алынған
тыңайтқыш
калий
нитроаммофосымен енгізілген кезде нитроаммофос деп аталады.
Бұл
күрделі
тыңайтқыштар
нитрофоскиге
қарағанда
қоректік
заттардың құрамымен ерекшеленеді
және оларды алу кезінде олардың
құрамындағы N, P және K арасындағы
қатынасты өзгертуге кең мүмкіндік бар.
1.28 сурет - Нитроаммофос
Сұйық кешенді тыңайтқыштар (СКТ) құрамында азот бар
ерітінділер (мочевина, аммоний нитраты) қосылған аммиакпен орто - және
полифосфор қышқылдарын бейтараптандыру арқылы алынады. Ортофосфор
қышқылы аммиакпен қаныққан кезде аммофос және диаммофос түзіледі.
Күрделі аралас түйіршікті тыңайтқыштар қарапайым және күрделі
ұнтақты тыңайтқыштарды (аммофос, қарапайым немесе қос суперфосфат,
аммоний нитраты немесе мочевина, калий хлориді) бейтараптандыру үшін
аммиак қосылған барабан түйіршігінде араластыру арқылы дайындалады.
Күрделі қатты және сұйық
тыңайтқыштардың
құрамына
оларды
өндіру
процесінде
микроэлементтер,
сондай-ақ
гербицидтер
мен
пестицидтер
енгізілуі мүмкін.
1.29 сурет - Күрделі
қатты тыңайтқыштар
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Аралас тыңайтқыштар екі немесе үш қарапайым түйіршіктелмеген
немесе түйіршіктелген тыңайтқыштарды арнайы араластыру зауыттарында,
агрохиморталықтардың ірі механикаландырылған қоймаларында немесе
тікелей фермаларда араластыру арқылы алынады. [20-22]

1.30 сурет - Аралас тыңайтқыштар
Тыңайтқыш қоспалары ұрықтандырылған дақылдың қажеттіліктеріне
және топырақтың қасиеттеріне байланысты N:P:K әр түрлі қатынасы бар
әртүрлі құрамды дайындай алады.
Осыған
байланысты,
тукосмостардың құрамында қоректік
заттар бар күрделі тыңайтқыштардан
артықшылығы бар, олар әрдайым
дақылдарға
және
әртүрлі
топырақтарға қолдануға жарамайды.
1.31 сурет - Тукоқоспалар
Қоректік заттардың жалпы мөлшері жоғары тукосмелерді дайындау
үшін мочевина немесе аммоний нитраты, қос және аммонизирленген
суперфосфат немесе аммофос, флотациялық (ірі кристалды калий хлориді)
КСl қолдану қажет. [18-22]
1.1.11 Кешенді тыңайтқыштар
Олардың бір ғана негізгі элементі бар бір компонентті
макротыңайтқыштардан артықшылығы әсер етуші заттың жоғары құрамында
(36-дан 52%-ға дейін және одан жоғары), сондай-ақ ең жақсы физикамеханикалық қасиеттерде. [19-22]
Бұл тыңайтқыштардың құрамына минералды тыңайтқыштардың
құрамында берілген 26% азот, 50% фосфор және 24% калий кіреді деп
күтілуде.
Аммофос NH4H2PO4. Түйіршіктелген («А» маркасы) және ұнтақ,
түйіршіктелмеген («Б» маркасы) өнім – екеуінде де 44-50% фосфор және 1012% азот бар.
Диаммофос (NH4)2HPO4 – құрамында 18% азот және 47% фосфор
бар аммофосқа ұқсас маркалар. Аммофос сияқты қолданылады.
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Аммофосфат - күкірт қышқылы мен энергия ресурстарын аз
тұтыну, бастапқы фосфат шикізатын ұтымды пайдалану арқылы өндірілген
жаңа фосфор-азот тыңайтқышы.
Калий селитрасы KNO3. ГОСТ 19790-74. Ақ түсті ұсақ кристалды зат,
суда жақсы ериді, Гигроскопиялық емес, торт емес, құрамында 46% К2О
және 13,5% азот бар.
Аммоний метафосфаты NН4РО3 – құрамында 14% N және 32 %
Р2О5. Тыңайтқыш суда ерімейді. Сондықтан қоректік заттар топырақтан
шаймайды, бірақ гидролиздің арқасында олар біртіндеп өсімдіктер үшін қол
жетімді күйге өтеді.
Калий метафосфаты (КРО3) – хлорсыз концентрацияланған
тыңайтқыш (60% Р2О5және 40% К2О), іс жүзінде суда ерімейді. Сыртқы
түрі - картоп крахмалына ұқсас ұнтақ.
Магний-аммонийфосфат (фосфоаммомагнезия) МgNН4РО4 · Н2О.
Құрамында 10,9% N, 45,7% фосфор және 25,9% магний бар үштік күрделі
тыңайтқыш. Бұл тыңайтқыштағыазот суда еритін, ал фосфор мен магний
лимон еритін түрінде болады.
Аммоний
полифосфаты.
Полифосфор
қышқылдарының
аммонизациясы арқылы алынады. Соңғы уақытқа дейін суперфосфат,
аммоний фосфаты өндірісі ортофосфор қышқылына негізделген – H3RO4,
оның құрамында 54% Р2О5 көп емес.
Нитрофос NH4NO3 + CaHPO4 + Ca(H2PO4)2. »А» маркасында 23%
азот және 17% фосфор, «в» маркасында 24% азот және 14% фосфор бар.
Түйіршіктер негізінен 2-4 мм қара сұр немесе қызғылт түсті. Егу алдында
немесе калиймен жақсы қамтамасыз етілген топырақтарда немесе
органикалық тыңайтқыштардың фонында бастапқы тыңайтқыш ретінде
қолданылады.
Нитрофоска CaHPO4 2H2O + Ca(H2PO4)2 H2O + NH4NO3 + NH4Cl + KCl +
KNO3 +CaSO4· 2H2O.қоректік заттардың теңдестірілген қатынасы бар
түйіршікті азот-фосфор-калий тыңайтқышын шығаруды қарастырады.
Нитрофоск фосфоры жалпы құрамның 55% суда еритін күйде болуы керек.
Нитроаммофос NH4 NO3 + NH4H2PO4. Көбінесе ол жаппай түседі, азсөмкелерде. Түйіршіктер 2-4 мм. «А» маркасы – 23-25% азот және фосфор, «Б»
маркасы – 16% азот және 24% фосфор, «В» маркасы – 25% азот және 20%
фосфор. Қолдану - нитрофосқа ұқсас.
Нитроаммофоска NH4NO3 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4Cl. Екі бренд бар:
«А» – 1:1:1 және «Б» – 1:1,5:1,5 қоректік заттардың қосындысы 51%,
оның ішінде 17-17-17 және 13-19-19 маркалары.
Карбоаммофоска NH4H2PO4 + CO(NH2)2 + KCl – толық тыңайтқыш,
брендке байланысты құрамында 17-20% азот, фосфор және калий бар. Сыртқы
түрі-2-4 мм ашық сұр түйіршіктер, олар жақсы ағымдылығымен сипатталады.
Негізгі тыңайтқыш ретінде қолданылады.
Күрделі азот-фосфат тыңайтқышы (КАФТ) – азот қышқылын
аммиакпен бейтараптандыру және ерітіндіге суперфосфор (немесе
ортофосфор) қышқылын
енгізу арқылы
алынатын жаңа жанбайтын
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азот-фосфор тыңайтқышы (31% азот және 5% Р2О5).
Несепнәр фосфаттары СО(NН2)2 · Н3РО4 – – құрамында 27% азот пен
фосфор бар үлкен сфералық түйіршіктер (2,5–3 мм) немесе сәйкесінше 16% N,
48% Р2О5.
Сұйық кешенді тыңайтқыш (СКТ) NH4H2PO4 + (NH4)3HPO2O7 +
(NH4)5P3O10 *2H2O және басқа аммоний полифосфаттары. Сыртқы түрі, бұл
тұрақты ашық түсті аздап тұтқыр сұйықтық, тығыздығы текше үшін 1,35–1,40
г. см, қалыңдатылмайды және -18 °C дейінгі температурада кристалданбайды.
Ерітінді (кристалин), «А», «А1», «В», «В1» маркалары. Жылыжайларға
арналған тыңайтқыш. OST 10193-96 сәйкес шығарылады. Бұл жұмсақ ақ түсті
түйіршікті тыңайтқыш (1-4 мм түйіршіктер). Түйіршіктер күшті емес,
саусақтардың арасына жағылады. Химиялық құрамы 1.2-кестеде келтірілген.
1.2 кесте – Әртүрлі маркалы ерітінділердің химиялық құрамы

Көрсеткіштер

Сыртқы түрі
жалпы азот,%
оның ішінде N-NH2
оның ішінде N-NH4
оның ішінде N-NO3
Р2О5, %
К2О, %
МgO, %
микроэлементтер, %
рН көрсеткіші
ерімейтін қалдық, %

Маркасы
«А»
«А1»
«Б»
түйіршіктер мен ұнтақ қоспасы
10,0
8,0
18,0
–
–
–
5,0
4,0
9,0
5,0
4,0
9,0
5,0
6,0
6,0
20,0
28,0
18,0
5,0
3,0
–
Zn-0,01; Cu-0,01; Mn-0,1; Mo-0,001; В-0,01
3,0–4,5
3,0–4,5
3,0–4,5
<0,1
<0,1
<0,1

«Б1»
16,0
–
8,0
8,0
16,0
16,0
–
3,0–4,5
<0,1

Ерітінді-бұл қоректік заттардың толық жиынтығы бар күрделі суда
еритін тыңайтқыш, сонымен қатар ашық және жабық топырақта дақылдарды
өсіруге, соның ішінде көкөністерді өсіру мен бақшаларды тамшылатып
суарудың аз көлемді технологияларына арналған хелат түріндегі
микроэлементтер.
[20-22]
Микротыңайтқыштар
Өсімдіктердің
егіннің
қалыптасуында
және
оның
сапасында
қоректенуінде,
микроэлементтер маңызды: бор, марганец, мыс, молибден, мырыш, кобальт,
йод. Өсімдіктерге микроэлементтер өте аз мөлшерде қажет. Алайда, артық
мөлшер, өсімдіктегі ферментативті аппарат пен метаболизмді бұзады. [20-22]
Құрамында бор бар тыңайтқыштар.Түйіршікті боросуперфосфатқұрамында 18,5–19,3% 2О5және 1% бор қышқылы (Н3ВО3) бар ашық сұр
түйіршіктер.Қос боросуперфосфат құрамында 40-42% Р2О5 және 1,5% бор
қышқылы бар. Боросуперфосфаттар, ең алдымен, 1 гектарға 0,5–1,5 кг бор
мөлшерінде өсімдіктерді егу және отырғызу кезінде қатарға қосу үшін
қолданылады.
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«Б»,

Бормагний тыңайтқышы H3BO3 + MgSO4. ТШ 113-12-151-84. «А»,

«В», «Г» маркалары қарастырылған, олардың құрамында сәйкесінше 14,
17, 20 және 11% бор қышқылы және 15-20% магний оксиді бар.
Ұнтақ ашық сұр түсті, иіссіз, суда ерімейді. Тұз қышқылы қосылған
кезде ол сары-жасыл түске ие болады.
Борнодатолит тыңайтқышы оны күкірт қышқылымен ыдырату
арқылы датолит жынысынан (2CаO · В2О3 · 2SiO2 · 2Н2О) алынады.
Нәтижесінде бор суда еритін пішінге өтеді (Н3ВО3). Бұл тыңайтқышта
шамамен 2% бор немесе 12-13% бор қышқылы бар.
Марганец тыңайтқыштары
Марганизацияланған суперфосфат-құрамында 1,0–2,0% марганец және
18,7–19,2% Р2О5 бар ашық сұр түсті түйіршіктер, түйіршіктеу кезінде
қарапайым ұнтақ суперфосфатқа 10 – 15% марганец шламын қосу арқылы
алынады.
Марганец сульфаты MnSO4 · 5H2O - бозғылт қызғылт түсті
кристалды ұнтақ, суда жақсы ериді және алкогольде ерімейді, құрамында
19,9% Mn бар, тұқымдарды егу алдында өңдеу үшін қолданылады (50-100
г/ц тұқым) және тамырдан тыс байыту үшін (тұтыну мөлшері 400-500 л/га
болатын 0,05% тұз ерітіндісі).
Марганец шламдары - құрамында 10-нан 17%-ға дейін марганец бар
марганец өндірісінің қалдықтары. Олардың құрамында шамамен 20% кальций
мен магний, 25-28% кремний қышқылы және аз мөлшерде фосфор бар.
Құрамында мыс бар тыңайтқыштар
Күкірт қышқылды мыс CuSO4 · 5Н2О –CuSO4 * 5н2о-көгілдір-көк
түсті ұсақ кристалды тұз, құрамында 25,4% мыс бар, суда жақсы ериді.
Пирит тұқылдары құрамында мыс мөлшері 0,3–0,7% болатын күкірт
қышқылын өндіруде өнеркәсіптің қалдығын білдіреді. Құрамына темір және
кейбір микроэлементтер (марганец, кобальт, мырыш, молибден және т.б.)
кіреді. Сыртқы түрі-қара қоңыр түсті ұсақ ұнтақ.
Молибден тыңайтқыштары. Аммоний
Молибден
қышқылы
NН4 МоО4 (аммоний молибдаты). Құрамында кемінде 52% молибден бар. Ол
салмағы 2-ден 5 кг-ға дейін қораптарға түседі. Бұл суда жақсы ерігіштігі бар
ақ немесе қызғылт түсті кристалды тұз.
Қарапайым және қос молибдендірілген суперфосфат (тиісінше 0,1
және 0,2% молибден) және электр шамдарының қалдықтары (суда еритін
түрдегі молибденнің 0,3 -0,4%).
Мырыш тыңайтқыштары. Мырыш сульфаты ZnSO4 · 7Н2 құрамында
25% мырыш бар және суда жақсы еритін ақ кристалды ұнтақ.
Құрамында гипс бар тыңайтқыштар. Тұзды ерітінділерде
қолданылатын негізгі химиялық мелиоранттар-гипс және фосфогипс. [2023] Гипс пен фосфогипстің сапасына қойылатын талаптар 1.3-кестеде
келтірілген.
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1.3 кесте - Гипс пен фосфогипс сапасына қойылатын талаптар

СаSО4·2Н2О
құрғақ
дигидрат
ына
есептеген
дегі
Құрамында гипс бар са
сульфаты,
құрамы,
материал
кем
емес
%
«А»
класты
шикі 85
ұнтақталған
гипс
(МРТУ 2 - 65)
70
«Б» класты шикі
ұнтақталған гипс
(МРТУ 2-65)
92
апатитті фосфогипс
(ТУ 6-08-207-71)
Материал

Қаратау
фосфориттерінен
фосфогипс (ТК 6-08207-71)

80

Ұяшықтарының өлшемі бар елеуіштегі
толық қалдық ( % ), мм

бос ылғал, артық
емес
5

10

5

1

0,25

0

0

3,5

25

5

0

2

20

48

8-ден кем емес
және 15-тен артық
емес
8-ден кем емес
және 15-тен артық
емес

–

–

–

–

–

–

–

–

Мырыш полимикроайтқыштар (ПМТ) – бұл химиялық зауыттардың
шлак қалдықтары. Сыртқы түрі-қара сұр түсті жұқа ұнтақтың түрі, олардың
құрамы тұрақты емес. Орташа алғанда, мырыш ПМУ құрамында 25%
мырыш оксиді және 17,4 – силикат мырыш, 21% темір оксиді, аз мөлшерде
алюминий, мыс, магний, марганец, кальций, кремний, молибден және басқа
микроэлементтер бар.
1.1.12 Минералды тыңайтқыштардың қасиеттері
Минералды тыңайтқыштарды сатып алу, сақтау және тасымалдау
кезінде ескеру қажет және олардың тиімділігі байланысты болатын маңызды
қасиеттерге мыналар жатады:
І. Химиялық қасиеттері
1) қоректік заттардың массалық үлесі, % пайызы тыңайтқыштардың
барлық түрлері үшін міндетті болып табылады. Микроэлементтер элемент
түрінде көрінеді: B, Zn, Fe, Cu, Mo, Co және т. б. Сұйық тыңайтқыштар үшін
қоректік заттардың мөлшері жаппай пайыздар арқылы да көрсетілуі керек.
2) қоспалардың массалық үлесі, рұқсат етілген қоспалардың
пайыздық құрамы, мысалы, карбамидтегі биурет, суда ерімейтін қалдық,
натрий тұздары, хлоридтер, уытты қоспалар (оның ішінде ауыр металдар).
3) ылғалдылық (ылғал мөлшері), белгілі бір жағдайларда немесе
химиялық жолмен тыңайтқыштан конвекциялық әдіспен алынбайтын судың
пайыздық массасы.
4) тыңайтқыштың
қышқылдығы,
тыңайтқыштардағы
бос
қышқылдың пайыздық мөлшері.
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Тыңайтқыштағы ылғалдың жоғарылауы оны механикалық қолдану
қабілетін төмендетеді, сақтауды, тасымалдауды және қолдануды (коррозияны)
нашарлатады. Суперфосфат үшін шекаралық қышқылдық Р2О5 құрамының
1,5%-ынан аспауы тиіс. [22-24]
ІІ. Физикалық қасиеттері
1) тыңайтқыштың физикалық жағдайы (агрегаттық күйі): минералды
тыңайтқыштар қатты (ұнтақ, түйіршікті, кристалды және түйіршікті) және
сұйық (сұйытылған газдар, ерітінділер мен суспензиялар).
ІІІ. Физика-химиялық қасиеттер
1) Ерігіштік – белгілі бір температурада 100 кг суда еруі мүмкін
тыңайтқыштың кг-дағы массасы.
2) рН – рН бірліктерінде көрсетілген белгілі бір концентрациядағы
ерітіндінің реакциясы.
3) гигроскопиялық – тыңайтқыштың атмосфералық ылғалды
атмосфераның
температурасы
мен
ылғалдылығына
байланысты
қарқындылықпен сіңіру қабілеті.
IV Физикалық-механикалық қасиеттері
1) гранулометриялық құрам – әр түрлі диаметрлі електерде елеу
жолымен анықталған тыңайтқыштың жекелеген фракцияларының пайызы.
Сондай-ақ, тыңайтқыштың гранулометриялық құрамына оның тығыздау
және бақылау үрдісі байланысты, өйткені тасымалдау және сақтау кезінде
ұсақ фракцияның үлкен пайызы болған кезде ол тыңайтқышты тығыздап,
қаптаманың төменгі бөлігіне түседі.
2) көлемдік масса (үйілмелі тығыздық) – қатты тыңайтқыштың
көлем бірлігінің тоннамен 1 м3-ге көрсетілген массасы. Туынды индикатор
масса бірлігінің көлемі-бұл тыңайтқыш массасының бірлігі (м3/т) алатын
көлем.
3) тығыздық,
кг/м3
–
сұйық
және
суспензияланған
тыңайтқыштардың тығыздығын сипаттайтын көрсеткіш.
4) динамикалық тұтқырлық, Па/с – сұйық және суспензияланған
тыңайтқыштардың ағуына қарсы әрекет.
V Сақтауға жарамдылық көрсеткіштері.
1) Кепілдік сақтау мерзімі, ай - тыңайтқыштардың барлық түрлері
үшін міндетті көрсеткіш.
2) суспензияланған тыңайтқыштардың Гомогендігінің кепілдік
мерзімі, сағат.
3) Табиғи қырдың (тыныштықтың) бұрышы – көлденең
жазықтықпен (оның бүйір бетіндегі сызыққа қатысты) еркін құйылған
тыңайтқыш конусының бұрышы. Оның мәні тыңайтқыштарды үйіндіге салу
кезінде, бункерлер мен қоймаларды жобалау кезінде, көлік құралдарын
таңдау кезінде ескерілуі керек.
4) Басылып қалушылық – тыңайтқыштың үйлесімді және
тығыздалған күйге ауысуға, кесектер немесе тұтас біріктірілген массалар
түзуге бейімділігі. Бұл жағдайда тыңайтқыш ағымдылығын жоғалтады. 7
балдық шкала бойынша бағаланады (7 - өте қатты қадағаланады).
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5) түйіршіктердің тығыздығы (Мпа немесе кгс/см2) - сыртқы
күштердің әсерінен мөлшері мен пішінін сақтау қабілетін сипаттайтын
тыңайтқыш түйіршіктерінің қасиеті.
Түйіршіктердің статикалық тығыздығы бар - түйіршіктердің
тығыздығы, ол екі параллель аймақ арасында бір уақытта қысу кезінде
берілген мөлшердегі түйіршіктерді жою үшін қолданылуы керек күшпен
анықталады.
Түйіршіктердің динамикалық тығыздығы - бұл қатты бетке тиген
кезде түйіршікті бұзу үшін қажет күшпен анықталатын түйіршіктердің
тығыздығы. Тасымалдау кезінде және әсіресе тыңайтқыштарды тиеутүсіру кезінде маңызды.
Түйіршіктердің жойылуы - бұл үйкеліс күштерінің әсерінен
түйіршіктерді ыдыратуға қажетті күшпен анықталатын түйіршіктердің
тығыздығы. Тыңайтқыштарды салу және тасымалдау кезінде, қолдану
кезінде маңызды. [22-24]
VI. Қолдану үшін жарамдылық көрсеткіштері
1) ылғалдың
шекаралық
сыйымдылығы
–
тыңайтқыштың
максималды
ылғалдылығымен
сипатталады,
онда
оның
тұқым
сепкіштермен жақсы себу мүмкіндігі сақталады.
2) Сусымалылық (қозғалғыштық) – суланбаған тыңайтқыштың
ауырлық күшінің әсерінен үздіксіз ағынмен еркін ыдырау мүмкіндігі.
3) жұмсақтық – тыңайтқыштың жалпы массасына жатқызылған
және пайызбен көрсетілген тыңайтқыштың сусымалы бөлігінің массасы.
4) себу қабілеті – тыңайтқыштың енгізуге арналған машиналардың
мөлшерлеу және тарату құрылғыларына түсу және топырақ бетіне біркелкі
бөлу қабілеті.
VII. Қауіпсіздік көрсеткіштері
1) жарылыс қаупі, өрт қауіпсіздігі. Аммоний нитратына тән: 210 °Cтан жоғары температурада ол азот оксиді мен оттегі газдарын қалыптастыру
үшін ыдырайды.
2) қоршаған ортаға әсері. Тыңайтқыштың нормативтік және
техникалық құжаттамасында тыңайтқыштың радиациялық қауіпсіздігі және
оны тексеру әдістері, сондай-ақ тыңайтқыштармен жұмыс істеу кезінде
қоршаған ортаны қорғау ережелері көрсетілуге тиіс.
3)тыңайтқыштың нормативтік құжаттамасында уланудан қорғау
құралдары және тыңайтқыш ағзаға, көзге, теріге және тыныс алу жолдарына
түскен кезде алғашқы көмек көрсетілуі тиіс. [24]
Құрамында
1,5-тен
46%-ға
дейінгі
азот бар
минералды
тыңайтқыштарға азот анықтаудың мынадай әдістерін белгілейді:
– 1 – әдіс-аммиакты айдау арқылы аммиакты және амидті
нысандардағы жалпы азотты анықтау-құрамында азоттың нитратты түрі
жоқ күрделі тыңайтқыштар үшін;
- 2-әдіс - аммиакты айдаусыз аммиакты және амидті нысандардағы
жалпы азотты анықтау-бір компонентті азот тыңайтқыштары үшін;
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–
3- әдіс - нитратты азотты анықтау (титриметриялық) - құрамында
нитратты түрдегі азот бар тыңайтқыштар үшін;
–
4-әдіс - аммиак және нитрат азотының қосындысын анықтау
(Девард әдісі) - күрделі тыңайтқыштар мен селитралар үшін;
–
5-әдіс-амидті азотты анықтау (спектрофотометриялық);
–
6 – әдіс-аммиакты азотты (формальдегидті) анықтауфосфорлардан басқа аммоний тұздары үшін;
- 7-әдіс - аммиакты және амидті азоттың (гипохлоритті) мөлшерін
анықтау
күрделі тыңайтқыштар үшін;
- 8-әдіс – аммиак азотын анықтау (хлорамин) - құрамында аммиак
азоты бар тыңайтқыштар үшін. [22-25]
1.2 Органикалық тыңайтқыштар өндірісінің технологиялық
процесін бақылау және техникалық құжаттаманы ресімдеу
1.2.1 Негізгі және қосалқы технологиялық жабдықты таңдау
Қазіргі уақытта сенімді ғана емес, сонымен қатар үнемді, қалдықсыз
және аз қалдықты технология режимінде жұмыс істей алатын
машиналар мен қондырғылардың жаңа буыны құрылуда. Ірі тоннажды
технологиялық желілерді және әртүрлі химиялық
өнімдерді өндіретін
қондырғыларды жинақтау үшін жоғары өнімді жабдықтар шығарылады –
сүзгілер, кептіргіштер, центрифугалар, колонна аппараттары және т.б.
негізгі және көмекші болып бөлінеді (1.8 және 1.9-схема). [26] жоғарыда
айтылғандай, барлық технологиялық жабдықтарды көмекші және негізгі деп
бөлуге болады.
Сұйық гетерогенді жүйелерді бөлуге арналған жабдық. Осы типтегі
жабдыққа сүзгілер мен центрифугалар кіреді.
Процесті ұйымдастыру әдісіне сәйкес сүзгі жабдықтарын периодты
және үздіксіз бөлуге болады.
Мерзімді сүзгілерге тегіс көлденең сүзгі бөлімі бар сыйымдылық
сүзгілері (друк және нутч сүзгілері), батарея, көп камералы (сүзгі
престері); үздіксіз жұмыс істейтін сүзгілерге барабан, диск, карусель және
таспа жатады.
Қысым айырмашылығын құру әдісіне сәйкес сүзгі жабдықтарын
вакуумда жұмыс істейтін сүзгілерге және қысыммен жұмыс істейтін
сүзгілерге бөлуге болады. Кейбір жағдайларда сүзгі вакуумда да,
қысыммен де жұмыс істей алады. [27]
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Негізгі технологиялық жабдық

Центрифуга
Сорғы
Газ үрлеу
Компрессор
Тоңазытқыш
машина
Уатқыш
Диірмен
Грохот

Бағандар

Реакторлар

Машина жабдығы

Байланыс аппараты
Құбырлы реактор
Сөре реакторы
Реакция камерасы
Электролизер

Абсорбер,
Адсорбер,
Ректификациялық
колонна, Экстрактор,
Кептіру мұнарасы,
Кристаллизатор,
Буландыру аппараты

1.8 схемасы - Негізгі технологиялық жабдық
Қосалқы технологиялық жабдық

Сыйымдылығы

Қойма
Жинақ
Мерник
Тұндырғыш
Бак
Сүзгі
Газгольдерлер

Жылу алмастырғыш

Буландырғыштар.
Конденсатор
Тоңазытқыш

1.9 схемасы - Қосалқы технологиялық жабдық
Қысыммен жұмыс істейтін сүзгілер друк сүзгілері, вакуумда-нутч
сүзгілері деп аталады.
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Нутч-фильтр - бұл ашық резервуар (нутч), оның түбінде сүзгі
бөлімін қолдайтын кеуекті субстрат (жалған түбі) орналасқан.
Вакуумдық нутч-сүзгілердің негізгі артықшылықтары жұмыстағы
қарапайымдылығы мен сенімділігі, тұнбаны мұқият жууға мүмкіндік
береді.

1.32 сурет – Нутч-фильтр
Друк-фильтр - қысыммен жұмыс істейтін сүзгі (3 атм дейін.),
жейдесі бар корпустан, алынбалы қақпақтан және қозғалатын түбінен
тұрады. Друк сүзгісінде сүзгілеу кезінде тұнбаның соңғы ылғалдылығы 1525% құрайды.

1.33 Сурет – Друк-фильтр
Сүзгі жабдықтарының өнімділігін арттыру үшін шайылатын батарея
сүзгілері жасалады – құрылғы көлемінің бірлігінде сүзу аймағының
максималды дамуын қамтамасыз ететін құрылымдар.
Картридж сүзгілері қысым астында жұмыс істейтін мерзімді
сүзгілерге жатады, онда фильтраттың ауырлық күші мен қозғалысының
бағыттары перпендикуляр болады.
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Суспензияларды қатты фазаның бөлшектерімен біртекті ірілігі аз
немесе аз және тұну жылдамдығы төмен бөлу үшін жалпы мақсаттағы
барабанды вакуум-сүзгілерді пайдалануға болады. [27].
Құрамында 600 кг/м2 дейін қатты бөлшектер бар суспензияларды
артық қысыммен сүзу үшін камералық сүзгі прессін ұсынуға болады.
Центрифугалар Органикалық синтез өнеркәсібінде ылғалдылығы 2025%-дан (пасталарда 6-10-нан 15-20%-ға дейін) аз жауын-шашын алу үшін
қолданылады.
Кептіру жабдығы. Химиялық қондырғыларды жобалау кезінде
кептіру жабдықтарын дұрыс таңдау көбінесе алынған өнімнің сапасын,
уақытты, техникалық деңгей мен өндіріс экономикасын анықтайды.
Өздеріңіз білетіндей, қазіргі уақытта энергия ресурстарын үнемдеуге
және қоршаған ортаны қорғауға үлкен мән беріледі. Сондықтан, кептіргіш
жабдықты таңдағанда, жылуды көп қолданатын кептіргіштерге басымдылық
беру қажет. [27]
Таспалы кептіргіштер паста, сусымалы және ұсақ кесектерді
(полимерлі материалдар, резеңке, гербицидтер) кептіру үшін қолданылады.

1.34 Сурет - Кептіргіштер
Жылу сезгіш материалдар үшін вакуум-есу және вакуум– барабанды
кептіргіштер қолданылады. Көлемі 30 м3 дейінгі және жалпы беті < 60 м2
жылытылатын роторы бар мұндай кептіргіштер органикалық еріткіштерден
полимерлі материалдарды кептіру үшін қолданылады.
Жылу алмастырғыш жабдық. Химия өнеркәсібінде ең көп таралған
жылу алмастырғыштар пластина, корпус және құбыр түріндегі «құбырдағы
құбыр». Пластиналық
жылу
алмастырғыштар
техникалық
және
экономикалық көрсеткіштер бойынша құбырлардан жасалған ең жақсы
конструкциялардан асып түседі.
Салқындатқыштар төмен қысым мен төмен температура болған
жағдайда, металл жылу алмастырғыштардың орнына пластмассаны
қолдануға болады. [28].
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Олар
жылу
беру
пластинасының
төмен
қалыңдығына (1-0,8–ден 0,60,5 мм-ге дейін) және олардың
жоғары дамыған гофрленген
бетіне байланысты.
1.35 сурет - Жылу алмасу аппараты
Әдетте, біріктірілген схемаларда еріткішті қайтару немесе оны айдау
үшін тот баспайтын болаттан жасалған құбырлы жылу алмастырғыштар
қолданылады. Осындай жылу алмастырғыш арқылы салқындатқыштардың
қозғалыс жолын таңдағанда, олар келесі ойларды басшылыққа алады:
сұйықтық әдетте құбырлар арқылы (құбыраралық кеңістікпен салыстырғанда)
неғұрлым агрессивті және ластанған немесе жоғары қысыммен өтеді.

1.36- сурет - Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштар
Тұз қышқылы ерітінділерін қайнату кезінде, сондай-ақ оларды айдау
кезінде қабық-құбырлы көмір графит немесе шыны жылу алмастырғыштар
қолданылады. [28].
Конденсаторлар мен тоңазытқыштар. Химиялық қондырғылардың
конденсаторлары мен тоңазытқыштарын жобалау кезінде мүмкіндігінше
ауамен салқындатуды қолдану керек.
Ауаны салқындату аппараты - бұл жоғары көлденең қабырғалы
құбырлардан және осьтік желдеткіштен, жетектен, ауа өткізгіштерден және
реттеушілерден тұратын ауа беру жүйесінен тұратын салқындату беті.
Буландыру аппараты механикалық тәсілмен шығарылатын шамалы
тұнба бөлетін ерітінділерді булау үшін табиғи айналымы бар және
шығарылған қыздыру камерасы бар түтікті булау аппараттары
пайдаланылады.
Сұйықтықтарды
өлшеуге
арналған
аппаратура.
Өндірістік
жағдайларда сұйықтықтарды өлшеу мезгіл-мезгіл өлшеуіштермен немесе
арнайы құрылғылардың (қысым реттегіштері, Шығын өлшегіштер және
т.б.) көмегімен үздіксіз жүргізіледі. [28]
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Тыңайтқыштарды қолданудың технологиялық схемалары
Тыңайтқыштардың әр түрлі түрлері, олардың күйлері, концентрациясы
қолданудың бес технологиялық схемасын қолдануды анықтайды.
Тікелей ағынды технологиялық схемаға мыналар кіреді: Көлік және
технологиялық құралдарға тиеу, далада жер үсті немесе жер асты әдісімен
тасымалдау және тарату, яғни тыңайтқыштың сақтау орнынан топыраққа
дейінгі қозғалысы уақыт бұзылмай жүреді, бұл аралық сақтау алаңдарын құру
қажеттілігін жояды және кейіннен тарату құралдарына тиеу. Алайда, ұзақ
қашықтықтағы жүк тиеу, қосалқы, көлік және технологиялық құралдардың
бүкіл кешенін пайдаланудың жоғары тиімділігіне қол жеткізу үшін олардың
едәуір бөлігі қажет.
Ауыстырып тиеу схемасы үшін тыңайтқыштарды егістіктің шетіне
немесе егістіктің өзіне жалпы мақсаттағы көлікпен жеткізу, кейіннен егістіктің
шегінде араласатын және топырақтың бетіне тыңайтқыш енгізетін
таратқыштарға тиеу тән. Мұндай схемамен жоғары өнімді ауыр жүк көлігін
қолдануға, тыңайтқыштарды енгізудің агротехникалық мерзімдерін
қысқартуға, мамандандырылған дистрибьюторларға қажеттілікті азайтуға
болады.
Бұл жағдайда уақыт өте келе тыңайтқыш ағынының сақтау орнынан
топыраққа дейін үзілуі байқалады.
Қайта тиеу технологиялық схемасы ауыстырып тиеу қондырғысынан
ерекшеленеді, өйткені өрістің шетіне немесе өрістің өзіне жеткізілген
тыңайтқыштар жалпы мақсаттағы көліктен дистрибьютордың технологиялық
сыйымдылығына жүктеледі, содан кейін оларды енгізу жүзеге асырылады.
Уақыт өте келе тыңайтқыштар ағымында алшақтық жоқ, бұл далаға
тыңайтқыш тиеу жұмысын болдырмайды, бірақ теріс құбылыс пайда болады Көлік және тарату құралдарының өзара тәуелділігі, кейбір және басқа
технологиялық құралдардың циклдерінің «қатаң» байланысы. Циклдердің
теңдігін немесе олардың көптігін іс жүзінде қамтамасыз ету қиын, сонымен
қатар жүк көтергіштерінің теңдігін сақтау керек. Бұл шамадан тыс жүктеме
схемасын қолдану тиімділігін төмендетеді
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1.37 сурет - Органикалық тыңайтқыштарды енгізудің технологиялық
схемасы: А-екі фазалы енгізу тәсілі; б - ауыстырып тиеу; Вр - агрегатты
қармаудың жұмыс ені; Lр - бір құюмен агрегаттың жолы; Е - бұрылыс жолағы.
Тыңайтқыштарды көлік құралынан дистрибьюторға қайта тиеу бірқатар
нұсқалар бойынша жүзеге асырылуы мүмкін:
автосамосвал
кіретін
және
тыңайтқыш
таратқыштың
технологиялық сыйымдылығына қайта тиейтін далалық жылжымалы қайта
тиеу эстакадасын қолдану;
шанақты алдын ала көтерумен автосамосвалдарды пайдалану;
тыңайтқыштарды төмен түсетін шанағы бар таратқыштармен
таратуды жүзеге асыру.
Теріс салдарлар - «қатаң» байланыс, көлік және тарату құралдарының
жүк көтергіштерінің теңдігін сақтау аралық далалық контейнерлерді - қайта
тиегіштерді - компенсаторларды қолдану арқылы жойылуы мүмкін, онда
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тыңайтқыштар көлік құралдарынан тиеліп, содан кейін дистрибьюторларға
жүктеледі.
Екі фазалы технологиялық схемада тыңайтқыштарды өріс бойынша
бөлу екі кезеңмен жүзеге асырылады: қолдану дозасын, үйінділердің
салмағын, екінші кезеңде тыңайтқыштарды бөлуді жүзеге асыратын
машинаның түсіру енін ескере отырып, алдын-ала белгіленген өріске
тыңайтқыш үйінділерін орналастыру; тыңайтқыштарды үйінділерден өріс
бойынша бөлу.
Тыңайтқыштардың таралу сапасын қамтамасыз ететін негізгі талаптар:
бірдей жүк көтергіштігі бар көлік құралдарына тыңайтқыштарды жеткізу
кезінде қолдану, өрістің микрорельефі тегістелуі керек.
1.2.2 Бекіту арматура-құрылғы және әрекет ету принципі
Құбыр жүйелеріндегі сұйықтықтар мен газдардың ағынын, олардың
желілері мен учаскелерін басқару үшін бекіту - реттеу арматурасы деп
аталатын арнайы құрылғылар қолданылады. (1.38- сур.) Құбыр
арматурасының бұл түрі толық жабуға немесе орта ағынының қысымын
реттеуге, басқа технологиялық процестерді басқаруға арналған, оларға
мыналар жатады: сұйықтық қысымы; қысым; температура; тасымалданатын
заттың көлемі. Әрбір жеке алынған құбыр үшін арматураның қандай да бір
түрі пайдаланылады.
Құбырдың бекіту арматурасының құрылғысы су жолдарында және
агрессивті заттарды айдау жүйелерінде орнатылған құрылғылардан
ерекшеленеді. [29]
Бекіту
арматурасы-құбыр
жүйелеріндегі
ағындарды
басқару
жүйелерінің ажырамас элементі, ол отын-энергетика кешенінің маңызды
құрамдас бөлігі болып табылады.
Тиек - реттегіш арматура тасымалданатын заттың шығынын өзгерте
отырып, оның ағынын жауып тастайды немесе таратады, әртүрлі
параметрлерді реттейді: қысым, қысым немесе температура. Құбырларға,
сыйымдылықтарға және басқа да агрегаттарға құрастырылуы мүмкін.
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1.38 сурет - Бекіту арматураларының түрлері
Құбыр арматурасының функционалдық мақсаты бойынша келесі
түрлерге бөлуге болады:
1. Тиек. Құбырлардағы ағынның толық қабаттасуын қамтамасыз етеді.
Ең үлкен сұранысқа ие және нарықтағы ұсыныстардың 80%-дан астамын
алады.
2. Реттеуші. Жұмыс ортасының шығынын бақылау арқылы белгілі бір
параметрлердің қажетті мәндерін қолдайды. Заттардың температурасы,
қысымы, құрамы және концентрациясы арматураның осы түрін қолдану
арқылы өзгеруі мүмкін
3. Құлыптау реттеушісі қабаттасу және ағындарды басқару
функцияларын біріктіреді.
4. Егер тасымалданатын ортаның қысымы немесе бағыты қорғалатын
учаскені жүйенің қалған бөлігінен жабу жолымен рұқсат етілген мәннен асып
кетсе, авариялық бөлік құбырға теріс әсер ету факторын болдырмайды.
5. Сақтандырғыш.
Төтенше
жағдайда
ол
құрылымнан
тасымалданатын заттың артық мөлшерін тастау үшін ашылады.
6. Араластыру функциясы оны белгілі бір бағытта тарату немесе
араластыру үшін жұмыс ортасының ағынын басқару болып табылады.
7. Фазалық бөлу - жұмыс ортасын олардың фазалары мен күйлеріне
байланысты автоматты түрде ажыратады.
Бекіту арматурасының түрлері:
1.Бекіту крандары барлық құбырларда болады. Құбырға фланецті
немесе муфталы қосылыммен қосылады. Жұмыс ортасын ескере отырып,
крандар шар және тығын болып бөлінеді.
2. Тығыздамалы муфталы - ішінде су және мұнай құбырларында
пайдалану үшін шойыннан құйылған резеңке немесе кендір тығыздамасы
бар крандар - тығындар.
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Тасымалданатын
заттың
температурасы 100 градустан аспауы
керек. Кранды кез-келген жерде
орнатуға болады.
1.39 Сурет - Бекіту крандары
Тығын муфталары - газ
құбырларына арналған шойын.
Температураның максималды шегі
- 50 градус.
1.40 сурет - Тығын
муфталы крандар
Фланецті шарлы крандар-болаттан
(температура диапазоны 30-70 градус)
және шойыннан жасалған, 100 градус
жүктемеге төтеп бере алады.
1.41сурет – Фланецті
шарлы крандар
3. Бекіту клапаны заттың қозғалыс бағыты бойынша перпендикуляр
немесе белгілі бір бұрышта орналасқан өз осінің айналасында айналатын диск
түрінде жасалады.
Негізінен жұмыс ортасының аз
қысымы бар үлкен диаметрлі
құбырларға
орнатылады.
Гидрожетекті немесе электр жетекті
тәсілмен орнатылады, сондай-ақ
қолмен құбырға дәнекерлеу немесе
фланецті жалғау арқылы да жүзеге
асырады.
1.42 сурет - Жапқыш
Корпус шойыннан, ал диск болаттан жасалған. Қышқыл және сілтілі
ортада қолдануға жарамды және техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
4. Құбыр клапандары жұмыс ортасының ағынын мезгіл-мезгіл
жауып тұрады. Оларды электр жетегімен жабдықтаған кезде қашықтан
басқаруға болады.
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1.43 сурет - Құбыр
ысырмалар

Олар шойыннан, болаттан, тот
баспайтын болаттан немесе түсті
металл қорытпаларынан жасалған.
Бекіту арматурасының құрылғысы
жасалатын материалды таңдау
сілтілік немесе қышқыл ортаның
құбыр арқылы тасымалдануына
байланысты.

5. Бекіту клапаны ағынды толығымен жабуға арналған. Оның
көмегімен жұмыс қысымын реттеу мүмкін емес.
Клапан әрдайым ашық немесе жабық
болуы
керек.
Жүйені
құрайтын
шпиндель су соққыларының алдын алу
үшін
ағынды
оның
бағытына
параллель жабады. Жоғары қысымды
жүйелерге арналған клапандар қалың
қабырғалы құбырларға дәнекерленген.
1.44 сурет- Бекіту клапаны
6. Агрессивті ортаға арналған бекіту арматурасы.
Агрессивті орталардың ағындарын басқару және реттеу агрессивті
орталарға арналған арнайы тиек арматурасын қолдана отырып жүргізіледі.
Бекіту арматурасының түрлеріне агрессивті заттар қозғалатын
құбырларда қолданылатын арнайы клапандар, клапандар мен клапандар
кіреді. Мұндай өнімдер үшін қышқыл мен сілтіге төзімді жез жиі
қолданылады. [30]
Мұндай артықшылықтарға жез жапқыш
клапандар ие, олардың материалы
көптеген агрессивті ортаға төзімді, ал
спуль
мен
ер-тоқымның
тығыз
қосылыстарының арқасындағы үйкеліс
азайтылады.
1.45-сурет - Бекіту арматурасы
7. Газды бекіту арматурасы газ тасымалдау жүйесіндегі ажырамас
бөлігі болып табылады, оның функциясы газды қосу немесе өшіру, оның
ағымының бағытын өзгерту, қысымды немесе өнімнің мөлшерін басқару
болып табылады.
Пайдаланылатын арматураға газ құбырларындағы
қолданыстағы учаскелерді герметикалық ажырату қажет.
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1.46 сурет - Газды бекіту арматурасы
Сондықтан крандар, ысырмалар, кері клапандар және вентильдер
сертификаттаудан өтуі және жоғары сапалы материалдардан жасалуы тиіс,
өйткені атмосфераның ластануына немесе газдың жарылуына әкеліп
соқтырады. [30]
1.2.3 Бекіту-реттеу арматурасын монтаждау кезіндегі ережелер
Бекіту және реттеу арматурасын орнату кезінде сақталуы керек
бірнеше маңызды ережелер бар:
1. Құбырды міндетті тазалау;
2. Фланецтерді кедір-бұдырлардың болуына тексеру;
3. Рельефі біркелкі емес учаскелерде бекіту арматурасын
монтаждаудан аулақ болу керек;
4. Гидравликалық соққы кезінде пайда болатын қысымның
көтерілуінен қорғаныс бүкіл жүйені, соның ішінде арматураны зақымдауы
немесе бұзуы мүмкін, тұрақты ағынды қамтамасыз ету үшін тексеру
клапанын орнату арқылы жүзеге асырылады;
5. Үлкен диаметрлі ысырмаларға немесе ауыр жетектерге
бұрандалардың немесе төсемдердің сынуын болдырмау үшін қосымша
тірек қажет болуы мүмкін;
6. Егер сіз оны бұрауға тым көп күш салсаңыз, бекіту арматурасы
зақымдалуы мүмкін;
7. Тот баспайтын болаттан жасалған Арматура орнату кезінде ашық
күйде болуы тиіс.
Бекіту арматурасын сақтау шарттары және оны монтаждау
Егер
құбыржолдарға
арналған
тиек
арматурасы
резеңке
тығыздағыштармен жинақталса немесе шарлы кран болып табылса, оны сәл
ашық күйде сақтайды.
Металл төсемдері бар тиек арматурасы ұсақ механикалық қоқыстың
түсуіне жол бермеу үшін тек жабық түрде сақталады. Ысырмаларды
орнатпас бұрын жабық, құрғақ үй-жайда болуға тиіс.
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Бекіту арматурасын монтаждау жүйелі технологиялық процестерді
жүзеге асыру жолымен жүргізіледі. Жоғары сапалы құрастыру, берік және
үздіксіз жұмыс осы салада әсерлі жұмыс тәжірибесі бар білікті шеберлер
орнатқан кезде қол жеткізіледі. [31]
Құбыр өнімдері мен арматураны сақтауға арналған қойма алаңдарын
мыналардан: коррозияның пайда болуын алдын алу үшін ылғалдың түсуінен;
механикалық зақымдануды болдырмау үшін ұсақ бөлшектерден; төсемдердің
тозуына әкеп соғуы мүмкін атмосфералық қысымның өзгеруінен; жабынның
тұтастығын сақтау үшін ультракүлгін сәулеленуден оқшаулау қажет.
1.2.4 Бекіту арматурасының негізгі ақаулары және оларды жою
әдістері
Бекіткіш арматураның дұрыс жұмыс істемеуінің негізгі себебігерметикалық еместігі. [30-31] Мұның себептері болуы мүмкін:
- тығыздағыш құрылғының астына түскен кір;
- тығыздағыштардың беттеріндегі сызаттар, шұңқырлар немесе
біркелкі емес тозуы.
Егер арматураның ағып кетуі анықталса, оны бірнеше рет ашып,
жабу керек, бұл су ағынын тығыздағыштардан жиналған кірді жууға
мүмкіндік береді. Егер бұл көмектеспесе, сіз шүмекті немесе клапанды
бөлшектеп, тығыздағыш беттерден кірді алып тастауыңыз керек. Бұл
жағдайда беттерде сызаттардың, раковиналардың немесе шұңқырлардың
және басқа да кедір- бұдырлардың болуына назар аудару керек, қажет
болған жағдайда оларды тегістеу арқылы жою керек.
Бекіткіш арматураны тегістеу. Тығыздағыш беттер таза машина
майымен майланады және зығыр шаңымен немесе ұнтақталған әйнекпен
себіледі. Содан кейін ысқылау нығыздалған беттердегі ақаулар толық
жойылғанша ысқыланатын бет бойынша біркелкі айналады. Соңында арнайы
паста көмегімен жұқа ысқылау жасалады. Осыдан кейін беттер керосинге
малынған таза шүберекпен сүртіледі, құрғатып сүртіледі және сығылған
ауамен үрленеді.
Майдың немесе қарындаштың көмегімен тегістеудің сапасын
тексеруге болады. Майланған беттердің бірі минералды маймен майланады,
екінші бетіне жағылады және сәл басып, оңға және солға 20° 10-12-ден
аспайтын бұрышқа бұрылады. Содан кейін беттер құрғатып сүртіліп,
жарыққа қарайды. Жоғары сапалы тегістеу кезінде бүкіл беті жылтырауы
керек. Егер айқын жылтыр жерлер немесе соққылар болса, онда пастамен
бірнеше рет сүрту керек. Қарындашпен тексерген кезде үгітілген бетке
графит қарындашпен төрт радиалды сызық қолданылады. Жақсы
ысқылаған кезде қарындаштың соққыларын бүкіл бетке кемінде 75% сүрту
керек, әйтпесе ысқылауды қайталау керек. Бекіткіш арматураның
тығыздағыш беттерінің тығыздығы гидравликалық сынаумен жүзеге
асырылады.
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1.2.5 Шикізатты ашыту процесі
Ашыту-бұл культуралық сұйықтық болып табылатын процестердің
жиынтығы. [32]
Ашытылған жемді дайындау процесінде сатылардың бірі бастапқы
ашыту болып табылады, нәтижесінде олар бастапқы ферментаторлар деп
аталатын сұйық жұмыс ашытқысын алады.
Ферменттеу түрін және тиісті жабдықты таңдау мақсатында талдау
жүргізілді және оның негізінде ферменттеудің қолданыстағы түрлерін (1.5кесте) және төменде сипатталған ферментерлерге жіктеледі.
Ашыту (өсіру) аэробты да, анаэробты болуы да мүмкін.
Тамақтану арқылы мерзімді ашыту кеңінен қолданылды. Бұл процесс
периодтық ашытуға қарағанда көбірек қолданылады. Сонымен қатар,
жасушалардың өсу қарқынын реттеуге болады.
Көлемнің бір бөлігі ферментерден мезгіл-мезгіл алынып тасталып,
оның орнына ортаның баламалы көлемі қосылған кезде көлемді - толтыру
ферментациясы да қолданылды. Бұл процестің екінші атауы - жартылай
үздіксіз ашыту.
Ферментерде үздіксіз ашыту кезінде процестің жүруі үшін
оңтайлы жағдайлар жасалады, қоректік ортаның ферментерге берілуі
және ағуы үздіксіз жүреді. Мұндай ашыту өнімнің үлкен көлемін алуға
мүмкіндік береді.
Үздіксіз ашыту процесі өз кезегінде біртекті және гетерогенді
үздіксіз болып бөлінеді.
Біртекті үздіксіз процесс аппаратта қарқынды араластыру және
тұрақты параметрлермен жүреді.
Гетерогенді үздіксіз процесс бір-бірімен байланысқан бірнеше
ферменттерде жүреді, ал қоректік сұйықтық бірінші аппаратқа беріледі, ал
дайын өнім соңғысынан шығады.
Ашытуды сұйық және қатты фазалық ортада да жүргізуге болады.
Ылғалдылығы 30-дан 80%-ға дейінгі қатты, борпылдақ немесе паста
тәрізді ортада қатты фазалық ашыту үш жолмен жүзеге асырылады:
1) беткі процестер кезінде субстрат науаларға жұқа қабатпен
орналастырылады (3.. .7 мм);
2) терең қатты фазалық ашытуды терең ашық ыдыстарда жүргізеді,
бұл ретте субстрат араластырылмайды;
3) твердофазная ферменттеу жүргізіледі араласумен бұл аэрируемой
массасы субстрат.
Ашыту процесінің әр түрі үшін ферментерлердің әртүрлі
конструкциялары жасалды.
Мысалы, органикалық қышқылдарды өндіру үшін кеңінен
қолданылатын аэробты беттік ашыту аппараттары жасалды. Жер бетіндегі
сұйық фазалық ашыту сөрелерде орналасқан кюветтері бар ашыту
желдетілетін камераларда өтеді. Сол камераларда, бірақ сөрелерде
орналасқан науалармен бірге, олар 10 қабаты бар борпылдақ қатты ортаға
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ортаға құйылады...15 мм, қатты фазалық ашыту жүргізіледі.
Ортаны жақсы аэрациялау үшін науалардың түбі тесілген. [32-34]
Құрылымдық ерекшеліктері тұрғысынан ферментерлер энергияны
жеткізу және қоршаған ортаны аэрациялау тәсілдерімен ерекшеленеді [23]:
1) газ фазасына энергия жеткізетін ферментерлер;
2) энергияны сұйық фазаға жеткізетін ферментерлар;
3) біріктірілген энергия жеткізу ферментері.
Газ фазасына энергия беретін ферменттерде аэрация және
субстраттың араласуы сығылған ауамен жүреді.
Мұндай құрылғыларға мыналар жатады:
1) барботажды ферментерлер. Оларға ауа беру аппараттың төменгі
бөлігінде орналасқан барботаждық құрылғылар арқылы жүзеге асырылады;
2) диффузоры бар аппараттар. Бұл ферментерлерде субстраттың
тарату құбырлары арқылы өтетін ауамен араласуы аппараттың төменгі
бөлігінде ішкі цилиндр-диффузор арқылы жүреді;
3) құбырлы ферментерлер. Ауа ағынының әсерінен сұйықтық реактор
мен сепаратор арқылы өтеді;
4) ауаны
форсункалық
тарататын
ферментерлар.
Мұндай
ферментерлардағы ауа аппараттардың төменгі бөлігінде орналасқан
форсункалар арқылы беріледі;
5) колонна түріндегі ферментерлер цилиндрлік баған түрінде жасалады,
ол көлденең бөлімдермен бірнеше секцияларға бөлінеді.
Энергия беретін ферментаторларға сұйық фазаға мыналар жатады:
1) өздігінен сору турбинасы бар аппараттар цилиндрлік диффузордан
және қуыс қалақтары мен білігі бар араластырғыштан тұрады.
Араластырғышты айналдырған кезде диффузор мен аппарат қабырғалары
арасындағы сақиналы саңылауда сұйықтықтың жоғарылауына әкеліп
соғады, содан кейін ол диффузорға оралады;
2) турбоэжекторлық араластыру құрылғылары бар ферментер. Бұл
құрылғылар тік бөлімдермен бірнеше бөлікке бөлінген. Әр бөлімде эжектор
және диффузор бар. Сұйықтықтың бір бөлімнен екінші бөлімге ауысуы
бөлімдердегі терезелер арқылы жүреді.
Циркуляциялық араластыратын аппараттарда сұйықтық тұйық контур
бойынша айналады. Сорғы немесе басқа ұқсас құрылғы субстраттың
қозғалысын береді. Ферментаторлар цилиндр түрінде жасалады. [32-34]
Ферментаторлардың жіктелуі 1.5 кестеде сипатталған
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1.4 кесте - Ферментаторлардың жіктелуі

Ферментаторлар

Құрылғы
дизайнының
сипаттамасы
Газ
фазасының Құрылымдық
дизайнның
энергиясын
қарапайымдылығы
және
жеткізумен ФГ
қозғалмалы
түйіндер
мен
бөлшектердің
болмауына
байланысты жоғары сенімділік
Сұйық
фазаның Әдетте энергия сұйық фазаға
энергиясын
өздігінен
соратын
жеткізумен ФЖ
араластырғышпен
немесе
сорғымен беріледі
ФЖГ (аралас)
Негізгі құрылымдық элемент-бұл
оттегінің ерігіштігінің жоғары
қарқындылығын және газдың
ыдырауының жоғары дәрежесін
қамтамасыз ететін ауыстыру
құрылғысы. Сонымен қатар, газ
фазасының энергиясы әдеттегідей
шығарылады

Құрылғы түрі
Барботажды, барботажноэрлифті, құбырлы,
форсункалы
Соратын араластырғышы
бар циркуляциялық
контуры бар эжекциялық
Механикалық араластыра
отырып барботаждау

Биотехнологиялық процестер мен таза химиялық процестердің
түбегейлі айырмашылығы келесідей: биологиялық агенттердің физикамеханикалық
әсерге
сезімталдығы;
заттардың
интерфазалық
тасымалдануының болуы (сұйықтық-жасуша, газ-сұйық-жасуша түрі
бойынша); асептика жағдайларының талаптары; көптеген процестердің төмен
жылдамдығы; көбіктену; өсу мен биосинтезді реттеу механизмдерінің
күрделілігі.
1.2.6 Газ
сипаттамасы

фазасы

арқылы

энергия

беретін

аппараттардың

Энергияны сұйық фазамен енгізумен ферментрерлер (ФЖ тобы)
құрылымы және энергия сыйымдылығы бойынша аса күрделі, бірақ ГФ
ферментер
тобымен
салыстырғанда
оттегінің
массалық
берілу
3
коэффициентінің 6 кг/м с жоғары мәндерін қамтамасыз етеді.
Бұл құрылғыларда энергияны енгізу сұйық фазамен жүзеге
асырылады, әдетте өздігінен соратын араластырғыштар немесе сорғылар;
соңғы нұсқада сұйықтық құрылғыға арнайы құрылғы (саптама, эжектор,
диспергатор) арқылы енгізіледі.
Энергияны сұйық фазамен жеткізетін ферментерлер (ФЖ тобы).
Әдетте, осы топтың аппараттарындағы энергия сорғы арқылы сұйық
фазаға беріледі. Бұл ретте ферментерге берілетін сұйықтық аппаратқа арнайы
құрылғы (шүмек, эжектор, диспергатор және т.б.) арқылы енгізіледі.
Барботажды ферментерлер-бұл әдетте төменгі газ тарату құрылғысы
(барботер) бар тік өнімділігі бар сыйымдылық аппараттары. [35]
Газ фазасымен энергия жеткізетін ферментерлер (ФГ тобы).
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Газ фазасымен энергия жеткізетін ферментерлер (ФГ тобы).
Бұл құрылғылардың жалпы белгісі энергияны газ фазасына енгізу
болып табылады, ол оның тасымалдаушысы болып табылады және
араластыру процесі жүзеге асырылады. Ферментерлердің бұл
тобы
жылжымалы түйіндер мен бөлшектердің болмауына байланысты дизайнның
қарапайымдылығымен және жоғары сенімділігімен сипатталады. [35]
Арасында конструкцияларды осындай ферментеров кең тараған
барботажные, барботажно-газлифтілі, табақтық бағаналы, саптамалы
бағаналы және басқа да бірқатар.
Эрлифт ферменттері. Құрылғы ішінде бір немесе бірнеше
диффузорлы құбырлардың болуымен құрылымдық жағынан ерекшеленеді.
Сыртқы айналымы бар эрлифт аппараттары. Олар ашыту кезінде
фазаларды жақсы бөлу үшін аппаратта сыртқы айналым тізбегі және
реакциялық аймақтан тыс бөлу камерасы бар екендігімен ерекшеленеді.
Сиялы ферментерлер. Бұл құрылғылардың жұмысы сорғымен және
эжекциялық құрылғымен сыртқы мәжбүрлі тізбекті пайдалануға негізделген.
Сұйық және газ фазалары бар энергия беретін ферментерлер
(ФЖГ). Мұндай құрылғылардың негізгі құрылымдық элементі - бұл
оттегінің жоғары еруін және газдың, ерімейтін субстраттардың және ортаның
гомогенизациясының жоғары дәрежесін қамтамасыз ететін араластырғыш
құрылғы.
Құрылғылардың бұл тобына сұйық фазаға энергия бір уақытта
араластырғыш құрылғы мен сорғымен немесе тек сорғымен жеткізілетін
ферментаторлар кіреді. Газ фазасы бар энергия әдеттегідей енгізіледі
(көпіршік арқылы). [36]
а) араластыратын құрылғылары бар ферментерлер (ФЖГМ). Мұндай
ферментерлердің араластырғыш құрылғысы оған бір немесе бірнеше
араластырғыштар орнатылған білік түрінде жүзеге асырылады. Аппараттың
ішінде жылу алмастырғыштар орналасқан.
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Газ фазасымен энергия
жеткізетін
ферментерлер
(ФГ тобы). Олардың жалпы
белгісі-энергияны аппаратқа
оның тасымалдаушысы болып
табылатын газ фазасы арқылы
жеткізу. Ферментерлер өте
қарапайым
дизайнмен
сипатталады
(үйкелетін,
қозғалатын түйіндер жоқ),
жоғары пайдалану сенімділігі
бар, бірақ өте жоғары масса
алмасу сипаттамаларына ие
емес
(оттегінің
массалық
берілу коэффициенті 4 кг/м3ден аз). (сур. 1.47). Бұл
құрылғылар белгілі бір типтегі
газ тарату құрылғысымен
жабдықталған тік контейнер
болып табылады. [25]

1.47 сурет - Газ фазасымен энергия
жеткізетін ферментерлер (ФГ тобы).

б) аралас ферментерлер (ҚТКШФ).
Осы типтегі құрылғыларда
араластыру сорғымен немесе араластырғышпен және сорғымен бір уақытта
жүзеге асырылады. Бұл жағдайда аппаратқа ауа көпіршік арқылы беріледі.
Жылу алмасу құрылғылары. Ферментерлерге арналған жылу
алмастырғыштардың (tu) екі негізгі класы бар - сыртқы және ішкі (сурет 1.48,
1.49).

1.48 сурет - Сыртқы жылу алмасу құрылғылары
а) қарапайым жейде - шағын және орта сыйымдылықтағы
аппараттарда пайдаланылады, өйткені аппарат көлемінің бір көлемге өсуімен
оның көлемі жылу алмасу бетінен аз болады;
б) бөлінген көйлекде (әдетте 5 бөлім) су дененің айналасындағы
тікбұрышты қима бойымен жоғары жылдамдықпен қозғалады.
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Салқындатқыш су жылдамдығының одан әрі артуына әрбір секцияда
(в) немесе тұтас жейдеде (г) арна түзетін спиральды арақабырғалар салу
арқылы қол жеткізіледі. Бұл нұсқа шарттары бойынша жылу беру
айырмашылығы жоқ сыртқы приварных ирек (д, е, ж), құралдардан
дайындалатын құбырлар (д), полутруб (е) және бұрыштық прокат (ж).

1.491.49-сурет
сурет- Сыртқы
- Сыртқыжылу
жылуалмасу
алмасуқұрылғылары
құрылғылары
а) цилиндрлік
цилиндрлік спираль
спираль түріндегі
түріндегі катушка,
катушка, катушканың
катушканың диаметрі
диаметрі
а)
аппараттың диаметріне
диаметріне жақын;
жақын; б)
б) түтіктердің
түтіктердің жалпақ
жалпақ шоғыры
шоғыры түрінде,
түрінде, әдетте
әдетте
аппараттың
бір уақытта
уақытта шағылысатын
шағылысатын бөлімдердің
бөлімдердің функцияларын
функцияларын орындайтын
орындайтын аппаратта
аппаратта
бір
4
бөлім;
в)
тік
спиральды
ТО
құбырлардағы
судың
жоғары
жылдамдығы
және
4 бөлім; в) тік спиральды ТО - құбырлардағы судың
жылдамдығы және
жылу беру
беру коэффициенті
коэффициенті (ішінде);
(ішінде); г)
г) тік
тік бұрылыстар
бұрылыстар түріндегі
түріндегі катушкалар
катушкалар -жылу
орнатудың ыңғайлылығы:
ыңғайлылығы: жоғарғы
жоғарғы жағына
жағына кіру
кіру және
және шығу.
шығу.
орнатудың
1.2.7 Әр түрлі аппараттардағы газдарды тазарту процесі
Газ тәрізді өнеркәсіптік шығарындыларда зиянды қоспаларды екі
топқа бөлуге болады:
а) қатты заттардың қалқыма бөлшектері (аэрозольдер) - шаң, түтін;
сұйықтықтар-тұман
б) газ тәрізді және бу тәрізді заттар.
Аэрозольдерге бейорганикалық және органикалық шыққан қатты
бөлшектер, сондай-ақ сұйықтықтың (тұманның) тоқтатылған бөлшектері
жатады.
Шаң - бұл түтін мен тұманға қарағанда үлкен бөлшектері бар
дисперсті, төмен төзімді жүйе. Өнеркәсіптік газ шығарындыларындағы
бейорганикалық шаң тау-кен өндірісі, кенді, металдарды, минералды тұздар
мен тыңайтқыштарды және басқа да бейорганикалық заттарды өңдеу кезінде
пайда болады. Органикалық шыққан өнеркәсіптік шаң, мысалы, көмір,
ағаш, шымтезек, шифер, күйе және т. б.
80

Түтінге ауырлық күшінің әсерінен төмен тұндыру жылдамдығы бар
аэродисперсті жүйелер жатады. Түтіндегі бөлшектердің мөлшері шаң мен
тұманға қарағанда әлдеқайда аз және 5 мкм-ден субмикронды мөлшерге дейін,
яғни 0,1 мкм-ден аз.
Тұмандар булардың конденсациясы немесе сұйықтықтың шашырауы
нәтижесінде пайда болатын сұйықтық тамшыларынан тұрады. Өнеркәсіптік
шығарындыларда тұман негізінен қышқылдан түзіледі: күкірт, фосфор және т.
б.
Өнеркәсіптік газ шығарындыларындағы газ тәрізді және бу тәрізді
заттар әлдеқайда көп. Оған қышқылдар, галогендер және галоген
туындылары,
газ
оксидтері,
альдегидтер,
кетондар,
спирттер,
көмірсутектер, аминдер, нитро қосылыстары, металл буы, пиридиндер,
меркаптандар және газ тәрізді өнеркәсіптік қалдықтардың көптеген басқа
компоненттері жатады. [37]
1.2.7.1 Газдарды аэрозольдардан тазарту
Негізгі принцип бойынша тазарту әдістерін механикалық тазарту,
электростатикалық тазарту, дыбыстық және ультрадыбыстық коагуляция
арқылы тазарту деп бөлуге болады.
Газдарды механикалық тазарту құрғақ және дымқыл әдістерді қамтиды.
1. Құрғақ әдістерге мыналар жатады: гравитациялық тұндыру;
инерциялық және орталықтан тепкіш шаң ұстау; сүзу. [37-38]
Гравитациялық жауын-шашын шаңдалған газдың ағынның бағытын
өзгертпестен төмен жылдамдықпен қозғалуы кезінде ауырлық күші әсерінен
тоқтатылған бөлшектердің жауын-шашынына негізделген. Процесс
тұндырылған газ құбырлары мен шаң камераларында жүзеге асырылады.
Инерциялық
жауын-шашын
тоқтатылған
бөлшектердің
газ
ағынының бағыты өзгерген кезде бастапқы қозғалыс бағытынсақтауға деген
ұмтылысына негізделген. Инерциялық құрылғылардың арасында көбінесе
көптеген саңылаулары бар жалюзи шаң жинағыштары қолданылады (жалюзи).
Орталықтан тепкіш шаңсорғыш ретінде әртүрлі циклондар қолданылады:
батарея циклондары, айналмалы шаң жинағыштар (ротоклондар) және т.
б.
Циклондар өнеркәсіпте қатты аэрозольдерді тұндыру үшін жиі
қолданылады. Газ ағыны циклонның цилиндрлік бөлігіне тангенциалды түрде
беріледі, спиральды конустық бөліктің түбіне қарай сипаттайды, содан кейін
циклонның осіндегі турбулентті ағын ядросы арқылы шығысқа қарай
көтеріледі.
Циклондар газды аэрозольдерден дөрекі және орташа тазарту үшін
кеңінен қолданылады. Орталықтан тепкіш шаң жинағыштың тағы бір түріротор мен желдеткіштен тұратын ротор. Желдеткіш жүздер айналады,
шаңды шаң қабылдағышқа апаратын арнаға бағыттайды.
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Сүзу тазартылған газдың әртүрлі сүзгі маталарынан (мақта, жүн,
Химиялық талшықтар, шыны талшықтар және т.б.) немесе басқа сүзгі
материалдарынан (керамика, қыш, пластмассадан жасалған кеуекті
бөлімдер және т. б.) өтуіне негізделген.
Көбінесе сүзу үшін арнайы жасалған талшықты материалдар
қолданылады
- шыны талшық, асбест қосылған жүн немесе мақта, асбоцеллюлоза.
Сүзгі материалына байланысты мата сүзгілері (оның ішінде жеңдер),
талшықты, түйіршікті материалдардан (керамика, керамика, кеуекті
пластмассалар) ерекшеленеді.
Жұқа талшықтар арасында біркелкі бөлінген тері тесігі бар
талшықты сүзгілер жоғары тиімділікпен жұмыс істейді; тазарту дәрежесі
99,5%.
Сүзу-бұл газдарды тазартудың өте кең таралған әдісі. Оның
артықшылығы
- жабдықтың салыстырмалы төмен құны (керамикалық сүзгілерді
қоспағанда) және жұқа тазалаудың жоғары тиімділігі. (1.50- сурет)
2. Аэрозольді газдарды дымқыл тазарту сұйықтықтың аэрозоль
бөлшектерімен жанасу беті неғұрлым дамыған және тазартылған газды
сұйықтықпен неғұрлым қарқынды араластыру арқылы газды сұйықтықпен
(қарапайым сумен) жууға негізделген. Ылғал тазарту құрылғыларында
Сұйықтық пен газдың жанасу бетін дамытудың әртүрлі әдістері қолданылады.

1.50 сурет - Сүзгілер
Саптамасы бар мұнаралар (саптамалы скрубберлер) құрылымы мен
жұмысының қарапайымдылығымен, жұмысқа тұрақтылығымен, шағын
гидравликалық кедергісімен (Р=300 - 800 Па) және салыстырмалы түрде аз
энергия шығынымен ерекшеленеді. Саптама скрубберде бастапқы тозаңдануы
5-6 г/м3 дейінгі газдарды тазалауға болады.
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Суармалы циклондар (центрифугалық скрубберлер) үлкен көлемдегі
газды тазарту үшін қолданылады. Олардың салыстырмалы түрде аз
гидравликалық кедергісі бар-400-850 Па. 2-5 мкм өлшемді бөлшектер үшін
тазарту дәрежесі ~50% құрайды.
Орталықтан тепкіш скрубберлер жоғары газ жылдамдығына
байланысты жоғары өнімділікке ие.
Көбік аппараттары газды полидисперсті құрамдағы аэрозольдерден
тазарту үшін қолданылады. Қарқынды көбік режимі аппараттың сөрелерінде
оның толық қимасындағы газдың сызықтық жылдамдығы 1-4 м/с болғанда
жасалады.
Вентури скрубберлері - жоғары қарқынды газ тазартқыш аппараттар,
бірақ үлкен энергия шығынымен жұмыс істейді. Бұл аэрозоль
бөлшектерінің тамшылармен қарқынды соқтығысуына және инерция
күштерінің әсерінен бөлшектердің ұсталуына әкеледі. Вентури скруббері тұманды 99-100%-ға, шаң бөлшектерін d = 0,01(0,35 мкм - 50-85%-ға және
шаң бөлшектерін d = 0,5-2 мкм-97%-ға) ұстап қалуды қамтамасыз ететін
әмбебап шағын габаритті аппарат. [29]
Негізгі кемшілігі барлық әдістерін дымқыл тазалау газдар және
аэрозольдер - бұл білім үлкен көлемін сұйық қалдықтарды (шламды).
Осылайша, егер су айналымының жабық жүйесі және шламның барлық
компоненттерін кәдеге жарату қамтамасыз етілмесе, онда дымқыл газ тазарту
әдістері ластаушы заттарды газ шығарындыларынан ағынды суларға, яғни
атмосферадан су объектілеріне тасымалдайды. [39-40]

1.51 сурет - Вентур скруббері
Газдарды электростатикалық тазарту кез-келген аэрозольдерге, соның
ішінде қышқыл тұмандарына және бөлшектердің мөлшеріне сәйкес келетін
әмбебап құрал ретінде қызмет етеді. Бұл әдіс корона электродтары (теріс)
тудыратын жоғары кернеулі электр өрісі арқылы газдың өтуі кезінде аэрозоль
бөлшектерін иондауға және зарядтауға негізделген. Бөлшектердің тұнбасы
Жерге тұйықталған шөгінді электродтарда (оң) жүреді.
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Дыбыстық және ультрадыбыстық коагуляция, сондай-ақ алдын-ала
электрлендіру өнеркәсіпте аз қолданылады және негізінен дамуда. [38-41]
Газды бу және газ тәрізді қоспалардан тазарту. Өнеркәсіптегі газдар
әдетте зиянды қоспалармен ластанған, сондықтан тазарту зауыттар мен
кәсіпорындарда технологиялық және санитарлық (экологиялық) мақсаттар
үшін кеңінен қолданылады. Газ шығарындыларын газ және бу тәрізді улы
қоспалардан тазартудың өнеркәсіптік әдістерін үш негізгі топқа бөлуге
болады:
1) сұйықтықты сіңіру;
2) қатты сіңіргіштермен адсорбция;
3) каталитикалық тазалау.
1) сұйықтықтарды сіңіру (абсорбенттер – сіңіргіш заттар)
өнеркәсіпте газдардан күкірт диоксидін, күкіртсутекті және басқа да күкіртті
қосылыстарды, азот оксидтерін, диоксид және көміртегі оксиді
қышқылдарының буларын, әртүрлі органикалық қосылыстарды (фенол,
формальдегид, Ұшпа еріткіштер және т.б.) алу үшін қолданылады.
2) адсорбциялық әдістер бу - газ қоспасынан Адсорбенттердің
көмегімен белгілі бір компоненттерді - дамыған меншікті беті бар қатты,
кеуекті материалдарды іріктеп алуға негізделген Ѕуд (Ѕуд-беттің массаға
қатынасы, м2/г).
Газды тазартуда жиі қолданылатын өнеркәсіптік адсорбенттербелсендірілген көмір, силикагель, алюмогель, табиғи және синтетикалық
цеолиттер (молекулалық електер).
Өнеркәсіптік сорбенттерге қойылатын негізгі талаптар-жоғары сіңіру
қабілеті, әрекеттің селективтілігі (селективтілігі), термиялық тұрақтылық,
бетінің құрылымы мен қасиеттерін өзгертпестен ұзақ қызмет ету, оңай
қалпына келу мүмкіндігі.
Газды тазартудың адсорбциялық әдістерінің жалпы
артықшылықтары:
1) газдарды улы қоспалардан терең тазарту;
2) осы қоспаларды тауарлық өнімге айналдыра отырып немесе
өндіріске қайтара отырып, оларды регенерациялаудың салыстырмалы
жеңілдігі; осылайша қалдықсыз технология қағидаты жүзеге асырылады;
3) газдарды
тазартудың
каталитикалық
әдістері
қатты
катализаторлардың қатысуымен реакцияларға, яғни гетерогенді катализ
заңдылықтарына негізделген. Каталитикалық реакциялар нәтижесінде
газдағы қоспалар басқа қосылыстарға айналады.
Өнеркәсіпте
пайдаланылған
газдардағы
улы
қоспаларды
каталитикалық қалпына келтіру және гидрогенизациялау қолданылады.
Каталитикалық әдістер газдарды улы қоспалардан (99,9%-ға дейін)
салыстырмалы түрде төмен температура мен қалыпты қысым кезінде, сондайақ қоспалардың бастапқы концентрациясы өте аз болғандықтан кеңінен
таралуда. Каталитикалық әдістер реакциялық жылуды жоюға, яғни
энерготехнологиялық жүйелерді құруға мүмкіндік береді. Каталитикалық
тазалау қондырғыларын пайдалану оңай және шағын. [38-41]
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1.3 Жарақаттану жиілігін анықтау
1.3.1 Жарақаттану жиілігінің коэффициенті
Жарақаттану жиілігінің коэффициенті - бұл еңбекті қорғауды
жетілдіру мақсатында нақты еңбек жағдайларын талдауда қолданылатын
көрсеткіш.[36] Мұндай талдау қауіпті еңбек учаскелерін, өндірістегі қауіпті
факторларды анықтау үшін қажет. Бұл өндірістік жарақаттануды (ЖМ)
талдаудың статистикалық
әдісін пайдалану кезінде қолданылатын
құбылыстың динамикасы мен жалпы көрінісін сипаттайтын салыстырмалы
көрсеткіш. Жарақаттанудың ауырлық коэффициенті де қолданылады, ол
белгілі бір формула бойынш есептеледі. Талқыланған индикатормен қатар, бұл
статистикалық әдіспен қабылданған негізгі мәліметтер.
Жарақаттану коэффициенті кез келген әдісті пайдалану кезінде ескерілуі
мүмкін, бірақ зерттеу мақсаттарына, оның негізгі әдістері мен кезеңдеріне
түзетілуі мүмкін. Мысалы, ол белгілі бір уақыт аралығында кәсіпорында,
шеберханада, жұмыс орнында қалай жұмыс істейтінін сипаттайды және
көрсетеді.
Жарақаттану жиілігінің коэффициентін мына формула бойынша
анықтайды (1.1):
Т

КЧ = х1000
Р

(1.1)

Бұл формулада:
КЧ - әдетте белгілі бір учаскеде, цехта немесе кәсіпорында бір жыл ішінде
есептелетін қажетті көрсеткіш;
Т - талқыланған кезеңде еңбекке жарамсыздығы аяқталғанына немесе
аяқталмағанына қарамастан, бір күннен артық науқастық демалыста өткізген
барлық қызметкерлерді қоса алғанда, қабылданған кезеңде зақым
алғандардың жалпы саны;
Р - қызметкерлердің орташа саны.
1.3.2 Жарақаттанудың ауырлық коэффициентін есептеу
Өндірістік жарақаттану коэффициентін есептеу мысалы
Деректер: 2019 жылы химия өндірісінде 200 қызметкер жұмыс істеді,
көрсетілген уақыт аралығында үшеуі қызметтік міндеттерін орындау кезінде
жарақат алды, нәтижесінде уақытша еңбекке жарамсыздық пайда болды.
Есептеу:
КТ =

3

200

х1000 = 15

(1.2)

Енді осы индикаторды есептеу принципі мен ережелері және оны
қолдану саласы түсінікті. Формулада ерекше қиындықтар жоқ, бастысы85

сенімді деректерді пайдалану және қабылданған кезеңге қойылатын
талаптарды сақтау. Есептеу кезінде ерекше қиындықтар болмайды,
кәсіпорын немесе бір саладағы компаниялар арасындағы деректерді
салыстыру кезінде айқын көрінетін сандардың реті мен олардың мәнін
анықтау керек. [38-42]
1.3.3 Топырақтағы, судағы және атмосферадағы заттардың шекті
рұқсат етілген концентрациясы
Атмосферадағы
қоспаның
құрамын
сандық
бағалау
үшін
концентрация ұғымы қолданылады-қалыпты жағдайға келтірілген ауа
көлемінің бірлігіндегі заттың мөлшері. [38-45]
Атмосфералық ауаның сапасы, егер ондағы қоспалардың құрамы
шекті рұқсат етілген концентрациядан (ШРК) аспаса – атмосферадағы
қоспалардың белгілі бір орташа уақытқа жатқызылған, мерзімді әсер ету
кезінде немесе адамның бүкіл өмірі бойы оған және жалпы қоршаған ортаға,
алыс салдарларды қоса алғанда, тікелей немесе жанама әсер етпейтін ең
жоғары концентрациясынан аспаса, қанағаттанарлық деп есептеледі.
заттың
қауіптілігінің
негізгі
сипаттамасы.
ШРКм.р-зиянды
Атмосфералық қоспалардың қысқа мерзімді әсерінен адамдарда
рефлекторлық реакциялардың алдын алу үшін орнатылған. Осы нормативке
сәйкес иісі бар немесе жеке сезім мүшелеріне әсер ететін заттар бағаланады.
ШРКс.с-заттың адам ағзасына жалпы уытты, концерогенді, мутагенді
және басқа әсерін болдырмау үшін орнатылған. Осы норматив бойынша
бағаланатын заттар адам ағзасында уақытша немесе тұрақты жинақталу
қабілетіне ие.
1.5 -кесте - Атмосфералық ауадағы және өндірістік үй-жайлардың
ауасындағы кейбір газ тәрізді заттардың рұқсат етілген шекті концентрациясы
Зат
Азот диоксиді
Күкірт диоксиді
Көміртегі
монототығы
Фторсутек

Атмосфералық ауадағы
Өнд. үй-жайлардың
3
ШЖК, мг / м
ауасындағы ШРК, мг / м3
Ең жоғарғы бір реттік 0,085 2,0
орташа
тәуліктік
0,04
Ең жоғарғы бір реттік 0,085 10,0
орташа тәуліктік 0,04
Ең жоғарғы бір реттік 0,085 Жұмыс күні ішінде 20,0
60 мин. ішінде * 50,0
орташа тәуліктік 0,04
30 мин. ішінде * 100,0
15 мин. ішінде* 200,0
Ең жоғарғы бір реттік 0,085 0,05
Орташа тәуліктік 0,04

* Жұмыс аймағының ауасында ЖҚҚ жоғары деңгейде ұстау жағдайында қайталама
жұмыстар кемінде 2 сағат үзіліспен жүргізілуі мүмкін
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1.6 кесте - Ауыз судағы кейбір иондардың
концентрациясы
Ион
Алюминий катионы
Темір катионы
Мыс катионы
Сынап катионы
Мырыш катионы
Нитрат ионы
Сульфат ионы
Хлорид-ион

шекті рұқсат етілген

ШРК, г / м3
0,2
0,2
0,01
0,01
0,01
0,5
20
20

1.7 кесте – Топырақтағы пестицидтердің
концентрациясы, мг/кг құрғақ ауа топырағы
Зат

Агелон
Акрекс
Атразин
Базудин
Бетанал
Гамма-ГХЦГ (линдан)
ГХЦГ
Гептахлор
Гетерофос
Глифосат

кг
0,15
1,0
0,5
0,1
0,25
0,1
0,1
0,05
0,05
0,5

ШРК, мг /

рұқсат

етілген

Зат

2,4 D (қышқыл)
2,4 D (дихлорфенол)
2,4 D (амин тұзы)
2,4 D (бутил эфирі)
2,4 D (кротил эфирі)
2,4 D (октил эфирі)
Иодофенфос
Карбофос
Линурон
Метатион

шекті

ШРК, мг /
кг
0,1
0,05
0,25
0,15
0,15
0,15
0,5
2,0
1,0
1,0

1.8-кесте - Топырақтағы кейбір химиялық элементтердің рұқсат етілген
шекті концентрациясы
Элемент
Кобальт
Мыс
Күшән
Сынап
Қорғасын
Сурьма
Фтор
Мырыш

ШРК, мкг/л
5
3
2
2
20
5
3
20

Бірқатар елдердегі
кейбір заттардың
рұқсат
концентрациясының мөлшері айтарлықтай ерекшеленеді.

етілген

шекті
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1.3.4 Рұқсат етілген шекті шығарындылар
Ауа бассейнін ластаудың стационарлық көзі болып табылатын
жобаланатын және жұмыс істеп тұрған әрбір объект үшін атмосфералық ауаға
ластаушы заттардың жол берілетін шекті шығарындыларының (ШЖШ)
нормативтері белгіленеді. [40-45] ШРШ осы көзден зиянды заттардың
шығарындылары басқа көздермен бірге санитариялық-қорғаныш аймағынан
тыс жерде ШРШ-дан асатын жерге жақын шоғырлануды құрмайтындай
жағдайда белгіленеді:
С + Сф < ШРК(1.3)

мұндағы, С – ШРШ нормативтерін сақтай отырып, есептеу көзінен жер
бетіндегі қабаттағы заттың шоғырлануы;
Сф - сол заттың фондық концентрациясы.
Егер осы кәсіпорында немесе осы өңірде орналасқан кәсіпорындар
тобында ШРШ мәніне объективті себептер бойынша дереу қол жеткізу мүмкін
болмаса, уақытша келісілген шығарынды (ВСВ) белгіленеді. ВСВ нормативі
ШРШ нормативтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін ауа қорғау ісшараларын әзірлеу және ұйымдастыру кезеңіне белгіленеді. ШРШ қолданылу
мерзімі 5 жылға белгіленеді.
Практикалық жұмыс
Минералды тыңайтқыштарды тану
Қол қойылмаған шыныаяқтарда минералды тыңайтқыштар бар екені
белгілі: аммоний сульфаты, суперфосфат, натрий нитраты және сильвинит. Біз
шыныаяқтарға қол қоюымыз керек.
1. Алғашқы белгісіз минералды тыңайтқыштың ерітіндісін дайындаңыз.
Біз осы ерітіндінің үлгілерін пробиркаларға аламыз. Бірінші түтікке
концентрацияланған күкірт қышқылын (H2SO4) және мыс (Cu) қосыңыз –
реакция жүрмейді. Сонымен, ерітіндіде нитрат иондары (NO3- ) жоқ. Екінші
түтікке барий хлоридінің ерітіндісін (BaCl2) қосыңыз2- – ақ тұнба түседі.
Сондықтан сыналатын ерітіндіде сульфат иондары (SO4 ) болады.
SO42- + BaCl2 = BaSO4↓ + 2ClҮшінші түтікке сілті ерітіндісін құйып, оны қыздырыңыз. Ылғал әмбебап
индикатор қағазы түтіктің ашылуында көк түске айналады. Бұл аммиак (NH3)
шығарылатындығын білдіреді. Сынақ ерітіндісінде аммоний иондары (NH4+)
болады.
NH4 + NaOH = NH3 ↑ +Na+ + H2O
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Төртінші пробиркаға AgNO3 күміс нитратының ерітіндісін қосамызөзгерістер болмайды. Бұл ерітіндіде хлор иондары (Cl -) және фосфат иондары
(PO43 -) жоқ дегенді білдіреді. Сынамалардан сульфат иондары мен аммоний
иондарын таптық. Сондықтан анықталатын тыңайтқыш-аммоний сульфаты
(NH4)2SO4.
2. Екінші белгісіз тыңайтқышты талдауға көшейік.
Біз тыңайтқыш ерітіндісін және осы ерітіндінің
үлгілерін
дайындаймыз. Бірінші түтікке концентрацияланған күкірт қышқылы мен мыс
қосыңыз – қоңыр газ пайда болды.
2NO3- + 2H2SO4 + Cu = 2NO2 ↑ + CuSO4 + SO42- + 2H2O
Сондықтан ерітіндіде нитрат иондары (NO3- ) болады.
Екінші пробиркаға BaCl2 барий хлоридінің ерітіндісін қосамыз өзгерістер болмайды. Бұл сульфат иондары (SO42--) дегенді білдіреді.
зерттелетін ерітіндіде жоқ. Үшінші үлгіге сілтілік ерітіндіні қосып, түтікті
қыздырыңыз. Ылғал әмбебап индикатор қағазы оның түсін өзгертпейді. Бұл
сынамада аммоний иондары (NH4+) жоқ дегенді білдіреді. Төртінші
пробиркаға AgNO3 күміс нитратының ерітіндісін қосамыз-өзгерістер
болмайды. Ерітіндіде Хлорид иондары (Cl-) және фосфат иондары (PO43-)
жоқ. Біз тек нитрат иондарын таптық. Сондықтан талданған тыңайтқыш
NaNO3 натрий нитраты.
3. Үшінші белгісіз тыңайтқыштың ерітіндісін дайындап, үлгіні
алыңыз. Бірінші үлгіге H2SO4 күкірт қышқылы мен cu мысын қосыңыз:
өзгерістер болмайды. Сынамада Нитрат - иондар (NO3- ) жоқ. BaCl2 барий
хлоридінің ерітіндісі SO42--сульфат иондарының болуын анықтайды:барий
сульфатының ақ тұнбасы.
SO42- + BaCl2 = BaSO4 ↓ + 2ClҮшінші сынама қосамыз ерітіндісі сілті және нагреваем. Түтіктің
саңылауындағы дымқыл әмбебап индикатор қағазы оның түсін өзгертпейді.
Бұл сынамада аммоний иондары (NH4) жоқ дегенді білдіреді. Төртінші түтікте
күміс нитратының ерітіндісін қосқанда сары тұнба пайда болады. Бұл
сынамада фосфат иондарының болуын көрсетеді.
PO43- + 3AgNO3 = Ag3PO4↓ + 3NO3Сондықтан талданатын тыңайтқыш-суперфосфат.
4. Төртінші
белгісіз
тыңайтқыштың
ерітіндісін
дайындап,
ерітіндінің
үлгілерін
алыңыз.
Бірінші
пробиркадағы
ерітіндіге
концентрацияланған күкірт қышқылы H2SO4 және мыс Cu қосыңыз: реакция
жүрмейді. Бұл сынамада нитрат иондары (NO3 -) жоқ дегенді білдіреді. Екінші
түтікке BaCl2 барий хлоридінің ерітіндісін қосыңыз - ешқандай өзгеріс жоқ.
Сынамада сульфат-иондар (SO42 -) табылған жоқ. Үшінші үлгі аммоний
иондарының (NH4+) болуын талдайды. Қосамыз сілті және нагреваем.
Ылғал әмбебап индикаторлық қағаз пробирка саңылауының түсін
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өзгертпейді. Сонымен, сынамада аммоний иондары жоқ. Төртінші
пробиркаға AgNO3 күміс нитратының ерітіндісін қосамыз - ақ сүзбе
тұнбасы түседі. Сондықтан ерітіндіде хлорид иондары болады.
AgNO3 + Cl- = AgCl ↓ + NO3Біз сынамалардан тек хлорид иондарын (Cl -) таптық. Демек,
талданған тыңайтқыш-бұл калий тұзы немесе сильвинит KCl.NaCl.
Құрал-жабдықтар: пробиркалар, пробиркаларға арналған штатив,
колбалар, Петри ыдыстары, пробиркаларға арналған ұстағыш, спиртовка,
лакмус қағазы.
Қауіпсіздік техникасы Қышқылдармен, сілтілермен, барий хлориді
мен күміс нитратының ерітінділерімен жұмыс істеу ережелерін сақтау.
Концентрацияланған күкірт қышқылымен өте сақ болыңыз. Шығарылған азот
оксидтерін деммен жұтуға болмайды.
Азот тыңайтқыштарын өндірудегі есептеулер
Мақсаты: процестің материалдық балансын құру негіздерін алу және
химиялық-технологиялық процестердің негізгі көрсеткіштерін есептеуді
үйрену.
1-есеп. Аммиак селитрасын өндіруде бейтараптандыру процесінің
материалдық балансын жасаңыз. Есептеу 1 тонна өнімге арналған.
1. 9-кесте - Есептеуге арналған деректер
Есептеу үшін деректер:
Азот қышқылының концентрациясы
%(масса.)
Аммиак концентрациясы

58

Азот қышқылының температурасы оС
Температура NH3оС
Аммиак және азот қышқылының
шығындары %

30
50
1

100

Шешімі
1) реагенттердің теориялық шығыны:
NH3 + HNO3 = NH4NO3 (– Δ H)
100% қышқыл (63· 1000) / 80 = 787,5 кг
100% аммиак (17 · 1000) / 80 = 212,5 кг
2) реагенттердің ысырабын ескере отырып, практикалық шығыс:
100% қышқыл (63· 1010) / 80 = 795,4 кг
100% аммиак (17 · 1010) / 80 = 214,6 кг
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3) Реагенттердің жоғалуы:
795,4 – 787,5 = 7,9 кг
214,6 – 212,5 = 2,1 кг
4) 58 %-дық қышқылдың шығыны:
795,4 / 0,58 = 1371,4 кг
5) Қышқылдың бұл мөлшерінде су бар:
1371,4 – 795,4 = 576 кг
6) осылайша, БКН-ға бейтараптандыруға түсетін реагенттердің саны:
1371,4 + 214,6 = 1586 кг
7) судың булануын есепке алмағанда (бейтараптандыру жылуын бөлу
салдарынан) аммиак селитрасы ерітіндісінің концентрациясы:
(1000 x100) / 1586 = 63,1% (масса.)
8) бейтараптандыру жылуын пайдалануды ескере отырып, БКН – 90
%(масса) ерітіндісінің концентрациясын қабылдаймыз. Концентрацияның
дұрыстығы жылу есептеуімен тексеріледі.
9) 90% ерітінді мөлшері: 1000 / 0,90 = 1111,1 кг
10) ерітіндіде су бар:
1111,1-1000 = 111,1 кг
11) бейтараптандыру процесінде буланады: 576 – 111,1 = 464,9 кг су.
1. 10- кесте - Бейтараптандырудың материалдық балансы
Келу, кг

Шығын, кг

Аммиак 214,6

Ерітінді (90%) 1111,1

Азот қышқылы 759,4

Шырын буы 464,9

Қышқыл су 612

Шығындар:

–

аммиак – 2,1

–

азот қышқылы-7,9

Барлығы: 1586

Барлығы: 1586

2
-есеп.
Аммиак
суының
үстіндегі
газ
тәрізді
NH3
3
концентрациясын анықтаңыз (%ob. және г/дм ) атмосфералық қысым кезінде
(101,3 кПа). T =20 оС кезінде.
Шешімі
1.11-кесте - Аммиак суының үстіндегі NH3 буының қысымы
NH3 концентрациясы, ам. Су %
(масса.)
10
25

NH3 бу қысымы ам. судан жоғары
11,706
44,730

1) 10% ерітінді үстіндегі аммиак буының парциалды қысымы:
Рi = Робщ· Ni
мұндағы: Рі– аммиак буының порциялық қысымы, кПа;
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Робщ - жалпы қысым, кПа; Ni-моль үлесі.
Ni= Рі / Робщ
Ni = 11,706 / 101,3 = 0,1156
Ni = %(об.) / 100
0,1156 · 100 = 11,56 %(об.), аммиак концентрациясы ам.суынығ
10% ерітіндісінен жоғары.
2) 11,56 дм3 газ құрамындағы аммиак мөлшерін анықтаймыз: (17 х
11,56) / 22,4 = 8,77г
3) Концентрацияға алынған мөлшерді қайта есептейміз:
(1 х 8,77) / 100 = 8,77· 10-2 г/дм3 – 10% ерітінді үстіндегі
аммиак концентрациясы.
4) 25% аммиак ерітіндісі үшін: Ni = 44,730 / 101,3 = 0,4415
Ni = %(об.) / 100
0,4415 · 100 = 44,15 %(об.)
5) 44,15 дм3 газ құрамындағы аммиак мөлшерін анықтаймыз: (17 х
44,15) / 22,4 = 33,5г
6) Концентрацияға алынған мөлшерді қайта есептейміз:
33,5 * 10-2 г/дм3 – аммиак суының 25% ерітіндісінен жоғары
аммиак концентрациясы.
3
-есеп. Аммиак суында аммиак селитрасын еріткен кезде
аммиактар деп аталатын ЖАУ шығады. Аммиак құрамы келесі формулаға
сәйкес келеді: NH4NO3· NH3 ·nH2 Аммиак суының концентрациясы-20
%(масса.), ерітуге арналған селитраның ыстық ерітіндісі 80 % (масса)
концентрациясымен беріледі.) бойынша NH4NO3. Мазмұны Nжалпы.
тыңайтқышта 30% құрайды (масса.).
1 тонна тыңайтқыш алу үшін Реактивтердің қажетті мөлшерін
есептеңіз. Шешімі
1) 1 т селитраның ерітіндісінде Nжалпы болады.
800 х (28 / 80) = 280 кг азот
мұнда: 800 кг – 1 т селитра мөлшері;
28 - жалпы азоттың NH4NO3 мольдік
массасы; 80 - моль массасыNH4NO3
2) 1 тонна тыңайтқышта 300 кг азот бар. Аммиак суынан азот
мөлшері қажет:
300 – 280 = 20 кг/т
3) аммиакқа қайта есептегенде:
20 х (17 / 14) = 24,3 кг аммиак;
4) аммиак суының мөлшері: 100 х (24,3 / 20) = 121,5 кг
5) Бұл мөлшердегі су құрамы:
80 · (121,5 / 100) = 97,2 кг
6) 1 т тыңайтқыштың құрамында:
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1000 – 800 – 24,3 = 175,7 кг/т су
7) аммиак суымен: 121,5 – 24,3 = 97,2 кг су түседі
8) селитрамен бар: 1000 – 800 = 200 кг су түседі 9) булану керек: (200
+ 97,2) – x = 175,7
Х = 1 т тыңайтқышқа 121,5 кг су.
4
-есеп 1-есептің шартынан бейтараптандыру процесінің жылу
есебін, ИТН бейтараптандырғышында жүргізу. Азот қышқылының
бастапқы температурасы 30 оС, аммиак 50 оС.
5
-есеп 58% азот қышқылында 20 ° C кезінде аммиак газы өтеді.
Бейтараптандыру реакциясының жылу әсерін және реактивтер арасындағы
өзара әрекеттесу реакциясы аяқталғаннан кейін қоспаның температурасын
анықтаңыз. Қоршаған ортаға шығындар бөлінгендердің 15% құрайды.
6
-есеп 5-міндеттің шартынан азот қышқылының 58 %-ға дейін
сұйылту жылуын және қалыптасқан аммиак селитрасының 90 %(масса)
еруін ескере отырып, реакцияның жылу әсерін анықтаңыз.).
газының
7
-есеп
Сұйық
аммиактың
үстіндегі
NH3
3
концентрациясын анықтаңыз (%ob.және г/дм ) атмосфералық қысым кезінде
(101,3 кПа). кестені қолдана отырып, әртүрлі температурада:
1.12-кесте - Сұйық амиактың үстіндегі NH3 бу қысымы
t. оС

0

10

20

40

50

70

Р, МПа

0,427

0,612

0,852

1,546

2.022

3,298

8-есеп Аммиак суының үстіндегі газ тәрізді NH3 концентрациясын
анықтаңыз (%об. және г/дм3) атмосфералық қысым кезінде (101,3 кПа). t =
20оС кезінде кестені қолдана отырып.
1.13-кесте - Аммиак суының үстіндегі NH3 буының қысымы

NH3 концентрациясы, ам. суындағы
%(масс.)
15

NH3 бу қысымы ам.суы үстінен

20

29,957

19,052

9-есеп Аммиак суын алудың схемалық сызбасын сипаттаңыз. Шикізатқа,
технологиялық параметрлерге, қолданылатын жабдыққа сипаттама беріңіз.
10-есеп. Аммиак селитрасын өндіруде біріктірілген буландыру аппаратын
есептеу.
1.14-кесте - Есептеуге арналған деректер
Есептеу үшін деректер:
Булау аппаратына түсетін қойыртпақ мөлшері кг / сағ

60000

Қойыртпақтың концентрациясы %(масса.)
Қойыртпақтың температурасы, о С
Ауа температурасы, оС

90
158
190

Соңғы концентрация %(масса.)

99,8
93

Зертханалық жұмыстар
№ 1 зертханалық жұмыс
Мата сүзгісін тазарту дәрежесін анықтау
Жұмыстың мақсаты: Шаң-газ шығарындыларын тазартудың жалпы
және фракциялық дәрежесін анықтау әдістемесін игеру.
Тапсырмалар:
1) шаң-газ шығарындыларын тазартудың жалпы және фракциялық
дәрежесін анықтау әдістемесін зерделеу. Мата сүзгілерін сынақтан өткізіңіз.
2) сыналған мата сүзгілерін тазалау дәрежесін анықтау. Шаңның
фракциялық құрамының гистограммасын және фракциялық тазарту
дәрежесінің қисығын құрыңыз.
1. Теориялық бөлім
1.1. Атмосфералық ауаны ластау көздері
Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері өнеркәсіптік
кәсіпорындар, көлік, жылу электр станциялары, мал шаруашылығы кешендері
болып табылады. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары
көздерден үздіксіз немесе мезгіл-мезгіл, дүркін-дүркін немесе лезде түсуі
мүмкін. Қысқа уақыт ішінде дүркін шығарындылар болған жағдайда ауаға
зиянды заттардың көп мөлшері шығарылады Дүркін шығарындылар
авариялар кезінде, тез жанатын өндіріс қалдықтарын жағу кезінде мүмкін.
Лездік шығарындылар кезінде ластану кейде айтарлықтай биіктікке
лақтырылады. Олар жарылыс және апат кезінде орын алады. Осылайша,
қатты, сұйық, бу және газ тәрізді Бейорганикалық және органикалық заттар
атмосфераға шығатын газдармен енеді, сондықтан қатты, сұйық, газ тәрізді
және аралас заттар ластанудың агрегаттық күйіне сәйкес бөлінеді.
Тоқтатылған қатты немесе сұйық бөлшектері бар өнеркәсіп шығаратын газдар
екі фазалы жүйелер болып табылады. Жүйеде үздіксіз фаза – бұл газдар, ал
дисперсті - қатты бөлшектер немесе сұйық тамшылар. Мұндай
аэродинамикалық жүйелер шаң, түтін және тұман болып бөлінетін
аэрозольдер деп аталады. [40-43].
Шаңның құрамында 5-тен 50 мкм-ге дейінгі қатты бөлшектер, ал түтін
0,1- ден 5 мкм-ге дейін болады. Тұмандар мөлшері 0,3 – 5 мкм сұйықтық
тамшыларынан тұрады және будың конденсациясы нәтижесінде немесе
сұйықтықтың газға шашырауы нәтижесінде пайда болады.
Газ шығарындылары сондай – ақ әкетуді және бақылауды
ұйымдастыру бойынша – ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған;
температурасы бойынша
–
қыздырылған
(газ-тозаң
қоспасының
температурасы ауа температурасынан жоғары) және суыққа; тазарту
белгілері
бойыншатазартусыз
(ұйымдастырылған
және
ұйымдастырылмаған)
және
тазартудан
кейін
(ұйымдастырылған)
тасталатындарға сыныпталады.
Ұйымдастырылған өнеркәсіптік шығарындылар - бұл арнайы салынған
газ құбырлары, каналдар, құбырлар арқылы атмосфераға түсетін
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шығарындылар, ал ұйымдастырылмаған шығарындылар-бұл жабдықтың
тығыздығын бұзу, өнімді тиеу, түсіру және сақтау орындарында газды соруға
арналған жабдықтың болмауы немесе қанағаттанарлықсыз жұмыс істеуі
нәтижесінде атмосфераға бағытталмаған газ ағындары түрінде келетін
өнеркәсіптік шығарындылар.
Шығарындыларды азайтудың неғұрлым тиімді бағыты-мысалы, тұйық
газ тәрізді ағындарды енгізуді көздейтін қалдықсыз технологиялық
процестерді құру болып табылады, алайда осы уақытқа дейін зиянды
шығарындыларды болдырмаудың негізгі құралы газды тазартудың тиімді
жүйелерін әзірлеу және енгізу болып қала береді. Бұл жағдайда газды тазарту
дегеніміз-газдан бөліну немесе өнеркәсіптік көзден келетін ластаушы заттың
зиянсыз күйге айналуы. [45]
1.2. Газдарды аэрозольдерден тазартудың негізгі әдістері
Аэрозоль - шаң мен тұмандарды залалсыздандыру үшін құрғақ,
дымқыл және электрлік әдістерді қолданыңыз:
Газдарды аэрозольдерден
тазарту

Құрғақ
әдістер

шаң жинайтын
камералар,
инерциялық
тозаң тұтқыштар,
циклондар, құйынды
шаңтұтқыштар,
динамикалық
шаңтұтқыштар,
сүзгілер

Ылғал әдістер

қуыс аппараттар,
қондыру аппараттары,
барботажды-көбікті
аппараттар, соққыинерциялық әсер ететін
аппараттар,
механикалық және
динамикалық газ
жуғыштар, орталықтан
тепкіш газ жуғыштар,
Вентури скруббері,
дымқыл сүзгілер

Электрлік әдістер

құрғақ электро
сүзгілер, дымқыл
электро сүзгілер

1.10 схема – Газды тазарту
Сонымен қатар, құрылғылар бір-бірінен конструкциясы жағынан да,
тоқтатылған бөлшектердің жауын-шашын принципі бойынша да
ерекшеленеді. Құрғақ құрылғылардың жұмысы гравитациялық, инерциялық
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және центрифугалық тұндыру механизмдеріне немесе сүзу механизмдеріне
негізделген. Дымқыл шаң жинағыштарда шаңданған газдардың сұйықтықпен
байланысы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жауын-шашын сұйықтық
тамшыларында, газ көпіршіктерінің бетінде немесе сұйық пленкада болады.
Электро сүзгілерде зарядталған аэрозоль бөлшектерін бөлу шөгінді
электродтарда жүреді.
Аэрозольдерді ұстау әдісі мен аппаратын таңдау ең алдымен
олардың дисперсті құрамына байланысты:
Бөлшектердің мөлшері, мкм
Аппараттар
40-1000
Шаң жинайтын камералар
20-1000
Циклондар
0,1-100
Скрубберлер
0,9-100
Мата сүзгілер
0,05-100
Талшықты сүзгілер
0,01-10
Электросүзгілер
Сондай-ақ, әдісті таңдауға келесі факторлар әсер етеді: шығарылған
газдардағы алынатын компоненттің концентрациясы, газдың көлемі
мен температурасы, қоспалардың құрамы, қалпына келтіру өнімдерін
пайдалану мүмкіндігі, қажетті тазарту дәрежесі. Таңдау техникалықэкономикалық есептеулер нәтижелері негізінде жүзеге асырылады.
1.3. Газдарды аэрозольдерден сүзу арқылы тазарту
Сүзу өнеркәсіптік газдар мен ауаны аэрозольдерден тазарту үшін
кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, тазарту дәрежесі ең жоғары болып
табылады және өлшемдері 0,10,05 мкм дейінгі бөлшектер үшін 99,099,9%
жетеді. Сүзу үшін қолданылатын шартты кеуекті бөлімдерді келесіге бөлуге
болады:
1. Иілгіш кеуекті қалқалар: табиғи, минералды, синтетикалық
талшықтардан жасалған маталар; Тоқылмаған материалдар (қағаз, картон, киіз
және т.б.); ұяшықты табақтар (мембраналар, резеңке, пенополиуретан және т.
б.).
2. Қатты кеуекті бөлімдер (кеуекті керамика, пластмассалар,
шыны, металл тор, шыны және металл талшықтарының қабаттары және т. б.);
3. Түйіршікті
қабаттар
(қозғалмайтын
еркін
құйылған
материалдар, қиыршық тастар, көмір, үгінділер, ұсақталған тау жыныстары).
Сұйық бөлшектерді ұстаған кезде сұйықтықты кеуекті септумнан
өздігінен алып тастауға болады (өздігінен регенерация)
Алынған дисперсті фазаның кіріс және шығыс концентрациясының
мақсаты мен мәндеріне байланысты сүзгілер шартты түрде үш топқа бөлінеді.
- Жұқа тазалау сүзгілері (жоғары тиімді немесе абсолютті). Төменгі
кіріс концентрациясы (1мг/м3 кем) және сүзудің төмен жылдамдығы (10 см/с
кем) кезінде субмикронды бөлшектер бойынша тазарту дәрежесі 99%
жоғары. Мұндай сүзгілер әдетте регенерацияға ұшырамайды.
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- Атмосфералық ауаны тазалауға арналған сүзгілер (ауа сүзгілері).
Сүзу жылдамдығы 2,53 м/с-қа дейін болғанда шаңның концентрациясы 50
мг/м3-ден кем, бұл сүзгілер қайта қалпына келтірілмейтін және мезгілмезгіл қалпына келтірілетін сүзгілерге жатады.
- Өнеркәсіптік сүзгілер (мата, түйіршікті, қатты талшықты). 60 г/м3
дейінгі аэрозоль бөлшектері көп газдар тазалауға ұшырайды. Бұл сүзгілер
регенерацияға ұшырайды.
2. Жұмысты орындау тәртібі
2.1. Зертханалық қондырғының сипаттамасы және жұмысты орындау
әдістемесі зертханалық қондырғы газ үрлегіштен, ауа шығынын реттегіштен,
аэрозоль генераторынан, екі жақты краннан, сүзгісі бар картриджден және
аэрозоль бөлшектерінің есептегішінен тұрады. Газ үрлеу арқылы ауа ауа
ағынының дисперсті аэросил бөлшектерін мөлшерлеу принципі бойынша
жұмыс істейтін шаң генераторына беріледі. Ауа шығыны ротаметрмен
реттеледі (ауа ағынын реттегіш).
Екі жақты кранды «1» күйіне бұрған кезде ластанған ауа аэрозоль
бөлшектерінің есептегішіне түседі, ол ластанған ауадағы шаң бөлшектерінің
сандық концентрациясын анықтайды (тазартылғанға дейін). Кранды «2»
күйіне бұрған кезде ластанған ауа тазарту үшін сүзгісі бар картриджге және
одан әрі тазартылған ауадағы шаң бөлшектерінің сандық концентрациясын
анықтау үшін аэрозоль бөлшектерінің есептегішіне түседі (тазартылғаннан
кейін).

1.52 сурет - Зертханалық қондырғының сызбасы
Тапсырма 1. Сүзгіні тазалаудың жалпы дәрежесін анықтау
Патронға зерттелетін сүзгі бөлімі орналастырылған. Аэрозоль
бөлшектерінің есептегішін зертханалық қондырғыға қосыңыз. Олар газ
үрлегішті және аэрозоль бөлшектерінің есептегішін қосады, шаңды газдың
белгіленген шығынын (0,6-0,8 л/мин) орнатады және 3 минуттан кейін белгілі
бір мөлшердегі аэрозоль бөлшектерінің сандық концентрациясын өлшеуді
бастайды (мұғалім белгілейді) «тазартуға дейін» және «тазартудан кейін» екі
жақты Кранның тиісті жағдайында.
Аэрозоль бөлшектерін есептеуіштегі жұмыс тәртібі:
1. «Желі» батырмасын басыңыз;
2. Өлшеуге түсетін сынама көлемін 0,1 литрге тең етіп орнату
(«0,1 L» батырмасын басу);
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3. Бөлшектердің мөлшерін таңдау тақтасында «0,6m» түймесін
басыңыз (немесе оқытушының тапсырмасына сәйкес басқа). Бұл жағдайда
0,6 m-ден асатын барлық бөлшектер есептеледі;
4. Сорғыны қосу үшін түймені басыңыз және екі жақты кран
тазаланғанға дейін аэрозоль бөлшектерінің сандық концентрациясын өлшеу
үшін «1» орнын таңдаңыз;
5.Өлшеулерді бастау үшін түймені басыңыз, ал белгіленген уақытта
(шамамен 6 секунд) сигнал жарық диоды жанады. Соңында шот (led шам
өшеді, көрсеткіштері табло тоқтатып өзгеруі) жазу көрсеткіштері электронды
есептегіш, тиісті сандық концентрациясын аэрозолды бөлшектер дейін
тазарту;
6. Өлшеуді үш рет жүргізу;
7. Сорғыны өшіру үшін түймені басу;
8.Тазартудан кейін аэрозоль бөлшектерінің сандық концентрациясын
өлшеу үшін екі жақты кранмен «2» позициясын таңдап, 5-8 тармағына сәйкес
өлшеңіз.
(1.4) формула бойынша тазалаудың жалпы дәрежесін (%) есептеңіз:
=

𝐶𝐶𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝐶𝐶
x100 %,
𝐶𝐶𝐶𝐶0

(1.4)

мұнда, С0 - тазартылғанға дейінгі аэрозоль бөлшектерінің сандық
концентрациясы( бөлшектер/л); С - тазартылғаннан кейінгі аэрозоль
бөлшектерінің сандық концентрациясы (бөлшектер/л).
1.15 кесте - Эксперименттер нәтижелері
№

Аралық
түрі

Ауа
шығыны,
л/мин

Бөлшектердің мөлшері,
мкм

Литрдегі бөлшектер
саны*
Тазалау

Тазалаудан

алдында

кейін

Тазалаудың жалпы
дәрежесі, %

1
2

* 1.15-кестеге үш өлшемнен орташа алынған деректер енгізіледі
Тапсырма 2. Сүзгіні тазалаудың фракционды дәрежесін анықтау
Жұмысты орындау тәртібі 1-тапсырмада сипатталғанға ұқсас, тек
айырмашылық аэрозоль бөлшектерінің сандық концентрациясын өлшеу
бөлшектердің бірнеше өлшемдері үшін жасалады.
Аэрозоль бөлшектерін есептеуіштегі жұмыс тәртібі:
1.
Құрылғыны желіге қосыңыз;
2.
«Желі» батырмасын басыңыз;
3.
Өлшеуге түсетін сынама көлемін 0,1 литрге тең етіп орнату
(«0,1 L» батырмасын басу);
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4. Бөлшектердің мөлшерін таңдау тақтасында «0,3m» түймесін басыңыз
(немесе оқытушының тапсырмасына сәйкес басқа). Бұл жағдайда 0,3 m-ден
асатын барлық бөлшектер есептеледі;
5. Сорғыны қосу үшін түймені басыңыз және екі жақты кран тазаланғанға
4. Бөлшектердің мөлшерін таңдау тақтасында «0,3m» түймесін басыңыз
дейін(немесе
аэрозоль
бөлшектерінің сандық концентрациясын өлшеу үшін «1»
оқытушының тапсырмасына сәйкес басқа). Бұл жағдайда 0,3 m-ден
орнын
таңдаңыз;
асатын
барлық бөлшектер есептеледі;
6. Өлшеулерді
бастау
үшін түймені
басыңыз,
ал белгіленген
уақытта
5. Сорғыны қосу
үшін түймені
басыңыз және
екі жақты
кран тазаланғанға
(шамамен
6 секунд)
сигнал жарық
диоды
жанады. Соңында
дейін аэрозоль
бөлшектерінің
сандық
концентрациясын
өлшеу шот
үшін (led
«1» шам
орнын
таңдаңыз; табло тоқтатып өзгеруі) жазу көрсеткіштері электронды
өшеді,
көрсеткіштері
6.
Өлшеулерді
бастау концентрациясын
үшін түймені басыңыз,
ал белгіленген
уақыттадейін
есептегіш, тиісті сандық
аэрозолды
бөлшектер
(шамамен 6 секунд) сигнал жарық диоды жанады. Соңында шот (led шам
тазарту;
өшеді, көрсеткіштері табло тоқтатып өзгеруі) жазу көрсеткіштері электронды
7.есептегіш,
Бөлшектердің
таңдау тақтасында
келесібөлшектер
өлшемді дейін
«0,4 m»
тиісті мөлшерін
сандық концентрациясын
аэрозолды
таңдап,
5 және 6 тармақтарын қайталаңыз;
тазарту;
8. Осылайша,
мұғалім
белгілеген
барлық
өлшемдеріне
7. Бөлшектердің
мөлшерін
таңдаубөлшектердің
тақтасында келесі
өлшемді
«0,4 m» есеп
жасаңыз.
таңдап, 5 және 6 тармақтарын қайталаңыз;
8. Осылайша,
мұғалім
белгілегенбасу;
бөлшектердің барлық өлшемдеріне есеп
9. Сорғыны
өшіру
үшін түймені
жасаңыз.
10.
Тазартудан кейін аэрозоль бөлшектерінің сандық концентрациясын
9. Сорғыны
өшірукранмен
үшін түймені
басу;
өлшеу үшін
екі жақты
«2» позициясын
таңдап, 5-9 тармағына сәйкес
10. Тазартудан кейін аэрозоль бөлшектерінің сандық концентрациясын
өлшеңіз.
өлшеу үшін екі жақты кранмен «2» позициясын таңдап, 5-9 тармағына сәйкес
11.
(1) формуласы бойынша тазартудың фракциялық дәрежесін есептеңіз.
өлшеңіз.
Тазалау 11.
дәрежесінің
ұсталған
мөлшеріне
тәуелділік
графигін
(1) формуласы
бойыншабөлшектердің
тазартудың фракциялық
дәрежесін
есептеңіз.
құрыңыз.
Тазалау дәрежесінің ұсталған бөлшектердің мөлшеріне тәуелділік графигін
құрыңыз.

1.16 кесте - Аэрозольді бөлшектер есептегішінің көрсеткіштері және
кесте - Аэрозольді бөлшектер есептегішінің көрсеткіштері және
есептеу 1.16
нәтижелері

есептеу нәтижелері
Есептелетін
Есептегіштің
Фракция
Есептелетін
Есептегіштің
Фракция
бөлшектердің
көрсеткіштері,
бөлшектерінің
бөлшектердің
көрсеткіштері,
бөлшектерінің
3
шекаралық
шекаралық бөлшектер/дм
бөлшектер/дм3 мөлшері,
мөлшері, мкм
мкм
мөлшері,
мкм мкм
мөлшері,
Шығуда
КіреКіре Шығуда
берісте
берісте
> 0,3
> 0,4
> 0,5

> 0,3
> 0,4
> 0,5
> 0,6

0,3–0,4

Сандық

Фракция

Тазалау

Сандық
Фракция
Тазалау
концентрация, бөлшектерінің
бөлшектерініңдың дың
концентрация,
3 3
бөлшектер/дм
жалпы
санынан
фракциялық
бөлшектер/дм
жалпы
санынан
фракциялық
үлесі,
дәрежесі,
%
үлесі,
% %
дәрежесі,
%
Сн
СкСк
Фн Фн Фк Фк
Сн
кіре
шығуда
кіре
шығудакірекіре шығуда
шығуда
берісте
берісте
берісте
берісте

0,3–0,4

0,4–0,5

0,4–0,5

0,5–0,6

0,5–0,6

0,6–0,8

> 0,6 > 0,8
> 0,8 > 1,0

0,6–0,8
0,8–1,0

> 1,0

Бөлшектердің
жалпы саны

0,8–1,0
Бөлшектердің
жалпы саны
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№ 2 зертханалық жұмыс
Карбамид-аммиак қоспалары
Мақсаты: Сұйық аз ұшатын тыңайтқыштарды алу – КАСтар.
Тыңайтқыштардың құрамын зерттеу.
Әдістемелік ұсынымдар: Зертханалық сабақтарға дайындалу үшін
теориялық материалмен танысу қажет.
Теориялық бөлім
КАС ерітінділері құрамында 28 % (КАС–28), 30 % (КАС–30), 32 %
(КАС–30) азот бар карбамид пен аммоний нитратының Сулы
ерітінділерінің қоспалары болып табылады. Барлық осы ерітінділерде
коррозияны басуға арналған 0,5% бос аммиак және 0,2 % (Р2О5 қайта
есептегенде) аммоний фосфаты ингибиторлары бар. КАС ерітінділері басқа
сұйық азот тыңайтқыштарына қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие.
Олардың негізгісі бос аммиактың төмен мөлшері. Бұл іс жүзінде аммиак пен
сұйық аммиакты қолданған жағдайда топыраққа КАС тиеу, тасымалдау және
енгізу кезінде бос аммиактың құбылмалылығына байланысты азот шығынын
жояды.
1.17 кесте – КАС ерітінділерінің сипаттамасы
Көрсеткіштер

КАС – 28

КАС– 30

КАС–32

NH4NO3
CO(NH2)2

40,1
30,0

42,2
32,7

43,3
35,4

H2O

29,9
1,283

25,1
1,303

20,3
1,327

–18

–10

–2

15,6 оС кездегі
тығыздығы , кг / м3
t кристал., оС

КАСты алудың бірнеше жолы бар.
Бірінші әдіс. ≈ 117 ° C температурада ≈ 70% концентрациясы бар
карбамид ерітіндісі карбамид цехынан араластырғышқа үздіксіз түседі, онда
бір мезгілде аммиак селитрасы цехынан қойылтылған (85-91%) ыстық (129144 ° c) аммиак селитрасының ерітіндісі енгізіледі. Араластырғыштан
шамамен 119 оС бастап 40 оС аспайтын температураға дейін жылу
алмастырғышта салқындатылған қоспаны КАС 0,2% Р2О5 құрамы есебінен
коррозия ингибиторы (аммоний фосфаттарының ерітіндісі, фосфор
қышқылы немесе ЖКУ ерітіндісі) берілетін донейтрализаторға жібереді. Бос
аммиак құрамы донейтрализаторға аммиак газын енгізу арқылы реттеледі.
Екінші әдіс. Интегралды схема бойынша КАС ерітінділерін алу. Бұл
технологияға сәйкес карбамид тікелей пайдаланылады, ал реакцияланбаған
аммиак бөлек қондырғыда азот қышқылымен бейтараптандырылады.
Алынған карбамид пен аммоний нитратының балқымалары араластырылып,
алынған ерітінді қоспасына коррозия ингибиторы қосылады. Концентрациясы
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70% карбамид ерітіндісіне (117 ºС температурада) аммоний нитратының
концентрацияланған 90% ерітіндісі енгізіледі (130-140 ºС температурада).
Реакторға (араластырғышқа) келіп түсетін карбамид пен аммоний
нитраты ерітінділерінің дозасын дәл сақтау қажет. Алынған тыңайтқыштың
құрамын зерттеу.
Аммиакты айдаусыз аммиакты және амидті нысандардағы
жалпы азотты анықтау әдісі
Әдістің мәні
Әдістің мәні азотты күкірт қышқылымен аммоний азотына
минералдандыру, содан кейін оның формальдегидпен әрекеттесуі және
бөлінген қышқылды натрий гидроксидімен титрлеу болып табылады.
Аспаптар, реактивтер және ерітінділер
1. МЕМСТ 6709 – 72 бойынша тазартылған су.
2. МЕМСТ 4204 – 77 бойынша күкірт қышқылы, қойылтылған және
С(1/2н2ѕо4) = 0,5 моль/дм3 ерітінді.
3. Натрий гидроксиді МЕМСТ 4328 – 77 бойынша, С(NaOH) = 5 және
0,5 моль/дм3 ерітінділер.
4. Метил қызыл (индикатор), МЕМСТ 4919.1 – 77 бойынша
дайындалады.
5. Этил спирті МЕМСТ 17299 – 78 бойынша немесе МЕМСТ 18300 –
72 бойынша.
6. МЕМСТ 5850 – 72 бойынша Фенолфталеин (индикатор), МЕМСТ
4919.1
– 77 бойынша дайындалады.
7. Тимолфталеин (көрсеткіш).
8. Аралас рН индикаторы 9,6; келесідей дайындалады: 100 см3 этил
спиртінде 0,5 г фенолфталеин және 0,5 г тимолфталеин ерітіледі.
9. МЕМСТ 1625 – 75 бойынша техникалық Формалин, әлсіз-қызғылт
түске дейін фенолфталеин бойынша бейтараптандырылған пайдалану
алдында 25% ерітінді.
Азоттың құрамына байланысты 1,0-2,5 г тыңайтқышты талдау 0,0002
г аспайтын қателікпен өлшенеді және сыйымдылығы 250 см3 болатын
ыстыққа төзімді
шыныдан
жасалған
конустық
колбаға
3
орналастырылады (сұйық тыңайтқыштар үшін 25 см өнім сыйымдылығы
250 см3 болатын өлшеуіш колбаға орналастырылады, көлемі белгіге
жеткізіледі, 10 см3 ерітінді тамшуырмен таңдалады және ыстыққа
төзімді
шыны колбаға орналастырылады), 5-10 см3 концентрацияланған күкірт
қышқылы қосылады. Колбаның ішіндегісін араластырады және көмірқышқыл
газы көпіршіктерінің қатты бөлінуі тоқтағанға дейін колбагревательде
немесе электр плитасында (асбест торымен) абайлап қыздырады.
Содан
кейін қыздыру қайнатылып, жеке көмірқышқыл газының
көпіршіктері толығымен тоқтатылғанға дейін және күкірт қышқылының ақ
буы пайда болғанға дейін қайнатылады, тағы 10 минут қызады, содан кейін
шамның мазмұны салқындатылады. Салқындағаннан кейін колбаға 50 см3 су
Мұқият құйылады, метил қызыл индикаторының 1-2 тамшысы қосылады
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және артық қышқылды натрий гидроксидінің (NaOH) = 5 моль/дм3
ерітіндісімен бейтараптандырады, ерітіндінің қызғылт түсі сарыға ауысқанға
дейін, содан кейін тамшылардан күкірт қышқылының ерітіндісі қосылады
(1/2H2SO4)=0,5 моль/дм3 қызғылт реңк пайда болғанға дейін.
Бейтараптандырылған ерітіндіге 25% формалин ерітіндісінің 20-40 см3,
рН 9,6 аралас индикатордың 5 тамшысы қосылады және 1-2 минуттан кейін
бөлінетін қышқыл 0,5 моль/дм3 немесе натрий гидроксидінің 1моль/дм3
ерітіндісімен 1-1,5 минут ішінде жойылмайтын таңқурай түсі пайда болғанға
дейін титрленеді.
Формалин қосылғаннан кейін ерітінді қызғылт түске ие болады.
Титрлеу кезінде ерітіндінің түсі алдымен сары түске, содан кейін қызылға
айналады, бұл титрлеудің соңын көрсетеді.
Талданған тыңайтқыштың салмағы, еріту және титрлеу шарттары
тыңайтқыштың техникалық талаптарын белгілейтін стандарттар мен
техникалық шарттарда көрсетіледі.
Нәтижелерді өңдеу
Азоттың жалпы массалық үлесі (Х1) пайызбен мына формула
бойынша есептеледі:
V · К · 100
(1.5)
Х1 =
𝑚𝑚𝑚𝑚

Сұйық
тыңайтқыштардағы
азоттың
пайызбен формула бойынша есептеледі:
Х2 =

0,5

V · К · 250 · 100
,
25 · 𝑝𝑝𝑝𝑝 · 10

жалпы

массалық

үлесі

(1.6)

мұндағы, V-титрлеуге жұмсалған натрий гидроксидінің дәл 1 н. немесе

н. ерітіндісінің көлемі, см3;
К-натрий гидроксидінің 1 см3 ерітіндісіне сәйкес келетін азот массасы
(0,5 моль/дм3 ерітінді үшін К = 0,007, 0,1 моль/дм3 ерітінді үшін К = 0,0014), г
m - аспаның массасы, г;
p - сұйық тыңайтқыштардың тығыздығы 20 °C кезінде,
сұйық тыңайтқыштарға арналған стандарттарда анықталады, г/см3.
Талдау нәтижесі үшін Р = 0,95 сенімділік ықтималдығы кезінде
олардың арасындағы рұқсат етілген алшақтықтар 0,2%-дан аспауы тиіс екі
параллель анықтамалардың орташа арифметикалық мәні алынады.
Аммиакты және нитратты азоттың қосындысын анықтау әдісі
(Девард әдісі)
Әдістің мәні
Әдістің мәні нитрат азотын аммиакты девард қорытпасына дейін
азайту, содан кейін аммиакты айдау және оны титрометриялық анықтау
болып табылады.
102

Қолданылатын аспаптар, реактивтер және ерітінділер
1. Аммиакты айдауға арналған аспап.
2. МЕМСТ 14919 – 83 сәйкес электр плиткасы немесе қыздырғыш.
3. МЕМСТ 4328 – 77 бойынша натрий гидроксиді, 40%, V(NaOH)
= 0,1 немесе 0,5 моль/дм3 ерітінділер.
4. Девардтың қорытпасы шамамен 1 мм бөлшектердің мөлшеріне
дейін металл ерітіндіде ұнтақталған.
5. Метил қызыл (көрсеткіш).
6. Метилен көк (индикатор).
1. МЕМСТ 6709 – 72 бойынша тазартылған су.
8.МЕМСТ 4204 – 77 бойынша күкірт қышқылы, С(1/2H2SO4) = 0,5
моль/дм3 және 0,1 моль/дм3 ерітінділер.
9. МЕМСТ 17299 – 78 бойынша техникалық этил спирті.
10. Аралас Индикатор келесідей дайындалады: 100 см3 0,03% метил
қызыл ерітіндісі 70% этил спиртінде 15 см3 0,1% метилен көк
ерітіндісімен суда араласады.
Талдау жүргізу
Азоттың құрамына байланысты 1,5-2,0 г тыңайтқышты 0,002 г
аспайтын қателікпен өлшейді, сыйымдылығы 250 см3 болатын өлшеуіш
колбаға салады, белгіге дейін сумен қосады және араластырады. Бұлтты
ерітінділер «көк таспа» сүзгісі арқылы сүзіледі. Содан кейін калибрленген
тамшуырмен 50 см3 ерітінді алынып, реакциялық колбаға жіберіледі.
Тыңайтқыш толығымен еритін болса, тыңайтқышты тікелей реакциялық
колбаға салуға болады. Реакциялық колбаға енгізілетін сынаманың
құрамында 60 мг-нан аспайтын нитратты азот болуы тиіс. Осыдан кейін
колбаға 2-3 г девард қорытпасы және 100-300 см3 су қосылады. Колба
тамшы арқылы тоңазытқыш пен қабылдағышқа қосылады.
Буреткадан қабылдағышқа 25-50 см3 0,5 моль/дм3 немесе 0,1
моль/дм3 күкірт қышқылының ерітіндісі құйылады, 3 тамшы аралас
индикатор қосылады және барбатерді сұйықтықпен жабу үшін көп
мөлшерде су қосылмайды.
Тамшы шұңқырдан жасалған дөңгелек түбі бар колбаға абайлап
құйыңыз 40 см3 40% натрий гидроксиді ерітіндісі. Күшті реакция
тоқтағаннан кейін колба электр плитасында қыздырылады және
сұйықтықтың 2/3 бөлігі колбадан шығарылғанға дейін ерітінді қайнатылады.
Осыдан кейін конденсатта аммиактың болмауы тексеріледі, ол үшін
қабылдағыш ажыратылады, барбатердің ұшы оралады, түтікке шамамен 1
см3 конденсат жиналады және Несслер реактивінің бірнеше тамшысын
қосады.
Аммиак болмаған кезде сары түс пайда болмауы керек. Айдау
аяқталғаннан кейін тоңазытқышы бар қабылдағыш ажыратылады, суық сумен
жуылады, жуу суын қабылдағышқа ағызады және артық қышқыл аралас
индикатордың қатысуымен натрий гидроксиді V(NaOH) = 0,5 немесе 0,1
моль/дм3 ерітіндісімен, түсі күлгіннен сұр түстен жасыл түске дейін өзгереді.
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Сонымен қатар, бақылау тәжірибесі бірдей жағдайларда және бірдей
мөлшерде, бірақ талданатын өнімсіз жүзеге асырылады.
Бақылау тәжірибесіндегі азот күн сайын және жаңа реактивтерді
қолдану кезінде анықталады. Талданған тыңайтқыштың салмағы, еру
шарттары және реактивтер саны тыңайтқышқа қойылатын техникалық
талаптарды белгілейтін стандарттар мен техникалық шарттарда көрсетіледі.
Нәтижелерді өңдеу.
Жаппай үлесін азот тыңайтқыштар (Х3) пайызбен мына формула
бойынша есептейді:
X3 = {(V2 – V1) ·K·250 · 100} / m·50, (1.7)
мұндағы, V2 - бақылау тәжірибесінде артық қышқылды титрлеуге
жұмсалған натрий гидроксиді ерітіндісінің көлемі с(NaOH)=0,1 немесе 0,5
моль/дм3, см3;
V1 - талданатын сынамада артық қышқылды титрлеуге жұмсалған
натрий гидроксиді ерітіндісінің көлемі с(NaOH)=0,1 немесе 0,5 моль/дм3, см3;
К - натрий гидроксидінің 1 см3 ерітіндісіне сәйкес келетін азот
мөлшері (0,5 моль/дм3 ерітінді үшін К = 0,007, 0,1 моль/дм3 ерітінді үшін
К = 0,0014), г; m – аспаның массасы, г.
Аммоний тұздарындағы аммиак азотын анықтау
әдісі
(формальдегид) Әдістің
мәні-аммиак
азотының
формальдегидпен
өзара
әрекеттесуі,
гексаметилентетрамин және тетраметрлік әдіспен анықталатын қышқылдың
эквивалентті мөлшері.
Қолданылатын реактивтер мен ерітінділер
1. МЕМСТ 6709 – 72 бойынша тазартылған су.
2. Натрий гидроксиді МЕМСТ 4328 – 77 бойынша, С(NaOH) = 0,1
немесе 0,25 моль/дм3 ерітінділер.
3. Аралас Индикатор: МЕМСТ 4919.1 – 77 сәйкес метил қызыл
және метилен көк араластыру арқылы дайындалады.
4. Фенолфталеин (индикатор) МЕМСТ 5850 – 72 бойынша; МЕМСТ
4919.1
–
77 бойынша дайындалады.
5. МЕМСТ бойынша Формалин 1625 -75, 15 және 25 %-дық
ерітінділер.
5. Метил қызыл (көрсеткіш).
7. Метилен көк (индикатор).
Талдау жүргізу
10 г тыңайтқышты 0,001 г аспайтын қателікпен өлшейді,
сыйымдылығы 1000 см3 болатын өлшеуіш колбаға салады, суда ерітеді,
көлемін белгіге дейін сумен жеткізеді және мұқият араластырады. Алынған
ерітіндінің 25 см3-ін сыйымдылығы 250 см3 конустық колбаға тамшуырмен
ауыстырады және аралас индикатордың қатысуымен (NaOH) = 0,1
моль/дм3 натрий гидроксидінің ерітіндісімен бейтараптандырады.
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Содан кейін колбаға фенолфталеиннің қатысуымен натрий
гидроксидінің ерітіндісімен алдын ала бейтараптандырылған формалиннің
35 см3 ерітіндісі құйылады және 1 минуттан кейін(NaOH) = 0,1 моль/дм3
натрий гидроксидінің ерітіндісімен фенолфталеиннің қатысуымен 2 минут
бойы тұрақты әлсіз- қызғылт түс пайда болғанға дейін титрленеді.
Нәтижелерді өңдеу
Аммиак азотының массалық үлесі (Х5) пайызбен мына формула
бойынша есептеледі: Х5 = (V x K x 500 x 100) / m x 25,
мұндағы, V-титрлеуге жұмсалған натрий гидроксиді ерітіндісінің
көлемі С(NaOH) = 0,5 моль/дм3, см3;
K — натрий гидроксидінің 1 см3 ерітіндісіне сәйкес келетін азот
мөлшері, г
m - аспаның массасы, г.
Талқылауға арналған сұрақтар
1. КАС қасиеттерін сипаттаңыз.
2. Қандай тыңайтқыштар КАС деп аталады?
3. КАС-тың қасиеттері мен құрамы.
4. КАС-тарды алу тәсілдері.
5. КАС-тарды тасымалдау және сақтау ерекшеліктері.
6. КАС-тарды сипаттаңыз.
7. КАС-тардың маркалары мен құрамы.
8. КАС-тарды алудың интегралды схемасы.
9. КАС-тарды тыңайтқыш ретінде пайдалану ерекшеліктері.
Қауіпсіздік техникасы
1. Жұмысқа химиялық зертханада қауіпсіз жұмыс бойынша
нұсқаулықтан өткен адамдар жіберіледі.
2. Жұмысты жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып орындау керек.
3. Тек жарамды электр аспаптары мен жабдықтарда жұмыс істеу.
4. Шыны ыдыстар тұтас, жарықсыз және сынықсыз болуы тиіс.
5. Жұмыс алдында зертханадағы желдету қосылуы тиіс.
6. Жұмыстан кейін барлық аспаптар токтан ажыратылуы тиіс, ыдысаяқ жуылған, жұмыс орны тазаланған.

неде?

Өзін-өзі бақылау мәселелері:
1. Агрохимия нені зерттейді?
4. Азот, фосфор, калийдің өсімдіктер өмірінде қандай маңызы бар?
5. Автотрофты тамақтану түрі мен симбиотроптың айырмашылығы

6. Тыңайтқыштар қалай жіктеледі?
9. Атмосфералық ауаның ластану көздерін сипаттаңыз.
10. Аэрозольдер дегеніміз не? Аэрозоль түрлері.
11.Газдарды аэрозольдерден тазартудың қолданыстағы әдістерінің
жіктелуі.
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12. Тазалау әдісін таңдау неге байланысты?
13. Сүзгілер мен сүзгі бөлімдерінің жіктелуі.
14. Шаң-газ шығарындыларын тазарту дәрежесі қандай және
қалай анықталады?
15. Вентури скрубберіндегі газдың жылдамдығы құбырдың тарылу
орнында қандай?
16. Тұман мен шаң бөлшектерін ұстаудың тиімділігі туралы айтыңыз d
= 0,01 ... 0,35 мкм және d = 0,5 ... 2 мкм.
17. Вентури скрубберінің кемшіліктері қандай?
18. Ылғал шаң жинағыштарға қандай шаң жинағыш жатады?
20. Көпіршікті-көбікті шаң жинағыштың құрылғысын сипаттаңыз.
21. Фасфоритті шаңнан фракциялық тазарту дәрежесін анықтау
үшін қандай мәліметтер болуы керек?
22. Қуыс форсункалық скруббердің құрылғысы мен жұмысын
сипаттаңыз.
23. Газ бен сұйықтықтың қозғалыс бағыты бойынша қуыс
скрубберлер қандай түрлерге бөлінеді?
24. Шаң бөлшектерінің мөлшері қандай болса, скрубберлер
тазартудың жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді және олар қандай тиімсіз?
25. Қандай деректер қажет орналастыруға арналған определния
тазалау дәрежесінің газ скруббере?
28. Ылғал шаң дәрілерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін
көрсетіңіз.
29. Қуыс және саптама газ тазартқыштардың айырмашылығы неде?
30. Вентури скрубберінің жұмыс принципін сипаттаңыз.
31. Өлшеу әдістерінің мәні мен артықшылықтары қандай?
32. Өлшеу әдістерінің кемшіліктерін тізімдеңіз.
33. Тұтыну тауарларының сапасын бағалау кезінде анықталған
сапа көрсеткіштерін тізімдеңіз.
34. Өнім сапасының көрсеткіштерін анықтау әдістерін атаңыз.
35. Бақылау түрлерін жіктеудің негізінде қандай белгілер жатыр?
36. Бақылау жүргізілетін орынға байланысты бақылаудың қандай
түрлерін бөліп көрсетуге болады?
37. Бақыланатын өнім көлеміне байланысты бақылаудың қандай
түрлері бөлінеді?
38. Қолданылатын бақылау құралдарына байланысты бақылаудың
қандай түрлерін ажыратуға болады?
39. Тұтыну тауарларының сапасын бақылаудың өлшеу әдістерін
жіктеудің негізі неде?
40. Химиялық әдістерге қандай әдістер жатады?
Тест тапсырмалары
1. Минералды тыңайтқыштар дегеніміз не?
А) өсімдіктерді дамыту және топырақ құнарлылығын жақсарту үшін
қажетті элементтері бар тұздар және басқа да бейорганикалық өнеркәсіптік
106

немесе қазбалы өнімдер
В) өсімдіктердің қоректенуін жақсартуға және топырақтың құнарлылығын
арттыруға арналған органикалық заттар
С) құрамында көміртегі, сутегі және оттегі бар өсімдіктердің 90% құрғақ
заты
D) табиғи минералдардан алынған заттар
Е) өсімдіктерге арналған қоректік элементтері бар органикалық
қышқылдардың тұздары
2. Азот өсімдіктердің минералды қоректенуінде қандай рөл атқарады?
А) өсімдіктердің тыныс алуына және көбеюіне қатысады
В) ақуыздар мен хлорофиллдің құрамына кіреді
С) су режимін жақсартады, метаболизм мен көмірсулардың пайда болуына
ықпал етеді
D) тұқым санын көбейтеді, құрғақшылыққа төзімділікті, өсімдіктердің
аязға төзімділігін арттырады
Е) ферменттер, витаминдер құрамына кіреді
3. Фосфор қосылыстары өсімдіктердің минералды қоректенуінде қандай
рөл атқарады?
А) өсімдіктердің тыныс алуына және көбеюіне қатысады
В) ақуыздар мен хлорофиллдің құрамына кіреді
С) су режимін жақсартады,
D) метаболизм мен көмірсулардың пайда болуына ықпал етеді
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы
4. Неліктен минералды азотты топыраққа көп мөлшерде енгізу керек?
А) өйткені азот топырақта белсенді емес және онда жинала алмайды
В) өйткені топырақтың жоғарғы қабатында органикалық және
бейорганикалық қосылыстар түрінде 0,02-0,5% азот бар
С) жақсы еритін азот тыңайтқыштары топырақтан жуылады, азоттың бір
бөлігі атом сферасына буланып, егінмен бірге шығарылады
D) азоттың бір бөлігі өсімдіктер нашар сіңіретін формаларға айналады
Е) өйткені топырақта азот пен азот қосылыстары жоқ
зат:

5. Өсімдіктер үшін сіңірілетін түрдегі азот тыңайтқыштарындағы белсенді
А) N2
В) NO2
С) HNO3
D) NH4NO3
Е) NH3

6. Өсімдіктер үшін сіңірілетін түрдегі фосфор тыңайтқыштарындағы
белсенді зат:
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А) Р
В) Р2О5
С) Н3РО4
D) Ca(Н2РО4)∙Н2О
Е) Ca5F(РО4)3
6. Өсімдіктер үшін сіңірілетін
белсенді зат:
А) КСl
В) K2SO4
С) К2О
D) КС1 + NaCl
Е) KCl + MgSO4

түрдегі калий тыңайтқыштарындағы

8. Егіс алқабының 1 гектарына енгізілетін азот тыңайтқыштарының
мөлшері мынадай шектерде ауытқиды:
А) 45-тен 200 кг-ға дейін
В) 40-тан 250 кг-ға дейін
С) 35-тен 150 кг-ға дейін
D) 25-тен 400 кг-ға дейін
Е) 30-дан 300 кг-ға дейін
9. Артық тыңайтқыш қоршаған ортаға қалай зиян тигізеді?
А) топырақтың эрозиясына әкеледі
В) топырақтан егінмен бірге барлық қоректік заттар алынады
С) Ауа ортасының ластануына әкеліп, атмосфераға ұшып кетеді
D) топырақ және жаңбыр суларымен эвтрофикация (қайта құнарландыру)
нәтижесінде балдырлармен толып кететін су айдындарына енеді)
Е) егіннің өліміне әкеледі
10. Шығу тегі бойынша тыңайтқыштар келесі түрлерге бөлінеді:
А) минералды, органикалық, органоминералды және бактериялық
В) негізгі, себу және азықтандыру
С) азотты, фосфорлы, калийлі, магнийлі, борлы
D) тікелей, жанама
Е) қатты, сұйық, газ тәрізді
11. Қоректік заттардың түрлері бойынша тыңайтқыштар келесі түрлерге
бөлінеді:
А) тікелей және жанама
В) азот, фосфор, калий, магний, бор және т. б.
С) себу алдындағы, себу алдындағы және азықтандыру
А) минералды, органикалық, органоминералды және бактериялық
Е) қарапайым, көп компонентті, кешенді
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12. Қоректік заттардың қатынасы агротехникалық талаптарға сәйкес
келетін тыңайтқыштар:
А) кешенді
В) теңдестірілген
С) теңдестірілмеген
D) балластсыз
Е) көпфункционалды
13. Барлық компоненттері өсімдіктерді тамақтандыруға қызмет ететін
тыңайтқыштар:
А) кешенді
В) теңдестірілген
С) микротыңайтқыштармен
D) балластсыз
Е) көпфункционалды
14. Өсімдіктерді аз мөлшерде қажет ететін және өсімдіктердің өсуін
ынталандыратын элементтермен тамақтандыруға арналған тыңайтқыштар:
А) кешенді
В) теңдестірілген
С) микротыңайтқыштармен
D) балластсыз
Е) көпфункционалды
15. Микротыңайтқыштарға қандай заттар жатады?
А) мырыш, хром, марганец оксидтері
В) күшті қышқылдар мен негіздердің ерітінділері
С) азот, фосфор, калий қосылыстары
D) кальций, магний, күкірт
Е) құрамында бор, мыс, мырыш, марганец және басқа элементтер бар
тұздар мен табиғи минералдар
16. Бір компонентті азот тыңайтқышын табыңыз:
А) KNO3
В) NH42HPO4
С) NH4H2PO4
D) NaNO3
Е) NPK
17. Қандай тыңайтқыштар шоғырланған деп аталады?
А) құрамында 60%-дан аспайтын әсер етуші заттар бар
В) құрамында 33%-тен асатын әсер етуші заттар бар
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С) құрамында 50%-дан астам әсер етуші заттар бар
D) құрамында 60%-дан астам әсер етуші заттар бар
Е) құрамында 80%-дан аспайтын әсер етуші заттар бар
18. Тыңайтқыштардың арасында қарапайым суперфосфатты көрсетіңіз:
А) СаНРО4∙2Н2О
В) Са(Н2РО4)∙Н2О + Н3РО4
С) Са(Н2РО4)∙Н2О + Н3РО4 + СаSО4
D) CO(NH2)2
Е) Ca(NO3)2∙3Н2О
19. Карбамид (несепнәр) формуласын көрсетіңіз:
А) NH4NO3
В) Ca(NO3)2∙3Н2О
С) CO(NH2)2
D) СаНРО4∙2Н2О
Е) Са5F(РО4)3
20. Аммофос формуласын көрсетіңіз:
А) (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4
В) NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4
С) NH4NO3 + NH4H2PO4
D) KNO3
Е) NH4NO3 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4Cl
21. Аммофоски формуласын көрсетіңіз:
А) (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4
В) (NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4 + KNO3 + NH4Cl
С) NH4NO3 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4Cl
D) CO(NH2)2 + (NH4)2HPO4 + KNO3 + (NH4)2SO4
Е) СаНРО4∙2Н2О
22. Қос суперфосфаттың негізгі белсенді ингредиентінің құрамын
көрсетіңіз:
А) 16 – 35 % Р2О5
В) 14 – 21 % Р2О5
С) 27 – 40 % Р2О5
D) 20 – 38 % Р2О5
Е) 40 – 52 % Р2О5
23. Карбамидтің негізгі белсенді ингредиентінің құрамын көрсетіңіз:
А) 32 – 35 % N
В) 19,9 – 21 % N
С) 46 % N
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D) 33 – 42 % N
Е) 82,3 % N
24. Топырақта азот қорын құру үшін қандай жасанды қосылыстар
қолданылады (ұзақ мерзімді тыңайтқыштар)?
А) окамид, несепнәр формальдегидті жоғары молекулалық композициялар
В) цитаталы, лимон және фосфор қышқылы тұздары
С) СаНРО4∙2Н2О, KNO3
D) (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4
Е) NH4NO3, CO(NH2)2
25. Фосфорлы тыңайтқыштарды өндіруге арналған шикізаттың негізгі
көзі:
А) калий және магний тұздары
В) апатит
С) фосфориттер
D) ауа
Е) минералды қышқылдар
26. Минералды тыңайтқыштарды өндіру үшін табиғи шикізаттан басқа
қандай жартылай өнімдер мен химия өнімдері қолданылады?
А) апатиттер, фосфориттер
В) әртүрлі құрамдағы мұнай фракциялары
С) тұздар мен негіздердің ерітінділері
D) синтез-газ, СО2, NН3
Е) минералды қышқылдар және сілтілер
27. Амидті тыңайтқыштардың құрамында азот қандай формада болады?
А) NH4+ и NO3В) NH2
С) NH4+
D) NH3
Е) N
28. Азот тыңайтқыштарының нитратты формаларын алу үшін шикізат:
А) аммиак
В) азот қышқылы
С) бос азот
D) ауа
Е) аммоний нитраты
29. Аммоний цианатынан мочевина синтезі 1828 жылы жүзеге асырылды.
Ф. Велер реакция бойынша:
А) NH3 + HNO3 = NH4NO3 + Q
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В) NH4NO3 + CaCO3 = (NH4)2 CO3 + Ca(NO3)2
С) NH4-CO-C≡N → CO(NH2)2
D) 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 + 280 кДж
Е) 3NaNO2 + 2HNO3 = NaNO3 + 2NO + H2O
30. Таза түріндегі карбамин:
А) түссіз кристалды зат, иісі жоқ, кристалдары ұзын инелер немесе
ромбтық призмалар түрінде болады
В) ақ кристалды зат
С) 309,50 С температурада еритін түссіз, мөлдір кристалдар
D) қараңғыда жарқырайтын ерекше иісі бар өте улы зат
Е) сұр түсті ұнтақ немесе дән
31. Таза карбамидте қанша азот бар?
А) 32 %
В) 58,4 %
С) 81 %
D) 46,6 %
Е) 67,5 %
32. Карбамидтің аммоний нитратымен салыстырғанда артықшылығы:
А) карбамид азотын өсімдіктер оңай сіңіреді
В) карбамид құрамында 40%-ға дейін азот бар
С) мочевина өндірісінің технологиялық схемасы қарапайым, шикізат қол
жетімді
D) карбамид құрамында қоспалар жоқ
Е) мочевина жарылғыш емес, аз гигроскопиялық және соншалықты тығыз
емес
33. Мочевинадағы зиянды қоспа, өсімдік жапырақтарының күйіп кетуіне
әкеледі (0,25%-дан көп болған кезде):
А) карбонил
В) меламин
С) хлороформ
D) биурет
Е) глаубер тұзы
34. Карбамидтің өнеркәсіптік өндірісіне арналған шикізат:
Е) аммоний нитраты
В) сұйық аммиак және СО2
В) азот қышқылы
D) азот
Е) аммоний сульфаты
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35. Карбамид синтезі екі сатыда жүреді. Бірінші кезеңді көрсетіңіз
(аммоний карбаматының түзілуі):
А) ΝН4О - СО-ΝН2 ↔Н2Ν - СО - ΝН2 + Н2О –28.1кДж
В) 2ΝН3 + СО2 ↔ ΝН4О- СО -ΝН2 +159 кДж
С) NН4NО3 ↔ NН3 +НNО3 –41.73 ккал
D) NН3 + НNО3 = NН4NО3 +Q
Е) NН4NО3+ СаСО3 = (NН4)2СО3 + Са(NО3)2.
36. Мочевина синтезі екі сатыда жүреді. Екінші кезеңді көрсетіңіз
(аммоний карбаматының дегидратациясы):
А) ΝН4О - СО-ΝН2 ↔Н2Ν - СО - ΝН2 + Н2О – 28.1кДж
В) NН4NО3+ СаСО3 = (NН4)2СО3 + Са(NО3)2.
С) (NН4)2СО3 =2 NН3 +СО2 +Н2О
D) 2ΝН3 + СО2 ↔ ΝН4О- СО -ΝН2 +159 кДж
Е) NН4NО3+(NН4)2SО4 =(NН4)2SО4*2 NН4NО3
37. Аммоний нитратының (аммиак селитрасының) құрамы:
А) 30 % N, 25 % О, 45 % Н
В) 80 % NO-, 20 % NH4+
С) 60 % О, 5 % Н, 35 % N
D) 30 % NH3, 70 % NO3
Е) 50 % NH3, 50 % NO3
38. Атмосфералық қысым кезінде термодинамикалық тұрақты кристалдық
модификациялардың саны қанша, қатты аммиак селитрасы бар?
А) 2
В) 3
С) 4
D) 5
Е) 6
39. Аммоний нитратының үшінші
температуралық аймақтары, 0С:
А) 169,6 – 125,2
В) 125,2 – 84,2
С) 84,2 – 32,3
D) 32,3 – (-17)
Е) -17 – (-32)

кристалды

модификациясының

40. Аммоний нитратының қандай формасындағы кристалдар жабыспайды
және тыңайтқыш ретінде ең жақсы форма болып табылады?
А) текше
В) тетрагональды
С) пирамида
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D) ромбтық
Е) үшбұрышты
41. Қандай қоспаларды енгізу аммоний нитратының полиморфты өтуінің
тепе-теңдік температурасына әсер етуі мүмкін?
А) бейорганикалық тұздар, су
В) минералды қышқылдар, сілтілер
С) натрий, магний нитраттары
D) метил және этил спирті
Е) сұйық аммиак, ацетон
42. Аммоний нитратының қасиеті, оның бұзылу себептерінің бірін
сипаттайды:
А) жоғары меншікті жылу сыйымдылығы
В) жоғары гигроскоптық
С) үлкен салыстырмалы тығыздық
D) жоғары кинематикалық тұтқырлық
Е) температура әсеріне тұрақсыздық
43. Азот қышқылын аммиакпен бейтараптандыру процесінің реакциясы:
А) NН3 + НNО3 = NН4NО3 +Q
В) NН4NО3+ СаСО3 = (NН4)2СО3 + Са(NО3)2.
С) NН3 + НNО3 = NН4+ + NО3D) NН3 + НNО3 = N2 + НNО3 +Q
Е) НNО3 + NН2 = NН3NО +Q
44. Аммоний нитратын өндірудің соңғы кезеңі қатты аммоний нитратын
алу болып табылады, сондықтан олар бейтараптандыру сатысында алуға
тырысады:
А) тығыздығы мен тұтқырлығы жоғары өнім
В) ерітіндіні сусыз балқыма күйіне дейін буландыру сатысын одан әрі
жеңілдету үшін аммиак селитрасының неғұрлым концентрацияланған
ерітінділері
С) аммиак селитрасының сұйылтылған ерітінділері оларды жүзумен
араластыруды жеңілдету үшін
D) 47-60% аммиак селитрасының ерітінділері
Е) тығыздығы жоғары жартылай қатты өнім
45. Аммиак селитрасын өндіруде температура мен концентрацияның
қандай мәндерінде іс жүзінде сусыз балқыманы алуға болады?
А) 85 0С, 40 %
В) 225 0С, 68 %
С) 100 0С, 63 %
D) 150 0С, 56 %
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Е) 180 0С, 47 %
46. Аммиак селитрасының ерітіндісін алуға арналған қондырғы
өнеркәсіпте кең таралған:
А) жоғары қысыммен жұмыс істейтін
В) вакуум-буландырғышты пайдалана отырып жұмыс істейтін
С) атмосфералық қысым кезінде жұмыс істейтін
D) аралас орнату
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы
47. Аммиак селитрасын өндіруде бейтараптандыру процесі қандай
жағдайларда жүреді?
А) 100-165 0С, сілтілі орта
В) 80-95 0С, әлсіз сілтілі орта
С) 130-155 0С, қышқыл орта
D) 110-135 0С, сәл қышқылды орта
Е) 180-200 0С, бейтарап орта
48. Аммоний сульфаты (NН4) 2SO4 қанша азоттан тұрады?
А) 20,5 % N
В) 16 % N
С) 35 % N
D) 21,21 % N
Е) 48 % N
49. Аммоний сульфатын алу реакция арқылы жүзеге асырылады:
А) 2NH4NO3 + Н2SО4 = (NН4)2SО4 + 2HNO3
В) N2 + 4Н2SО4= (NН4)2SО4
С) 2NO2 + 4Н2SО4= (NН4)2SО4
D) 2NН3 (газ) +Н2SО4 = (NН4)2SО4 +280 кДж
Е) NO3 + Na2SО4= (NН4)2SО4 + 2Na
50. Бұл білдіреді, сұйық азотты тыңайтқыш (аммиакаты)?
А) аммиак селитрасының, карбамидтің, кальций селитрасының және
олардың қоспаларының сұйық аммиактағы немесе концентрацияланған
аммиак суындағы ерітінділері
В) аммиакты судағы концентрацияланған азот қышқылының ерітінділері
С) сұйытылған нитрозды газдар
D) қатты азот тыңайтқыштары тұздарының ерітінділері
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы
51. Сұйық азот тыңайтқыштарының, атап айтқанда аммиак пен аммиак
суының артықшылығы:
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А) аммиакты қайта өңдеу цехтарынсыз «қысқа» схема бойынша азот
зауыттарын жедел салу мүмкіндігі
В) ыдысқа қажеттілік жоқ
С) сұйық тыңайтқыштар қатты тыңайтқыштардың гигроскопиялық,
сығылу, жылыну және т. б. сияқты теріс қасиеттеріне ие емес.
D) пайдалану шығындары едәуір қысқарады, сондықтан тыңайтқыштар
арзандайды.
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы
52. Сұйық азот тыңайтқыштарының кемшіліктері:
А) олардың жоғары концентрациясында тұздану, температура төмендеген
кезде тұздардың кристалдануы жүреді.
В) сұйық тыңайтқыштардың аз концентрацияланған ерітінділерін қолдану
еріткіш-судың көп мөлшерін тасымалдау қажеттілігіне әкеледі
С) сұйық тыңайтқыштарды сақтау үшін үлкен сыйымдылықтағы
резервуарларды салу қажет, өйткені олар салыстырмалы түрде қысқа уақыт
ішінде жұмсалады.
D) олардың бұзушы әсері
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы
53. Тыңайтқыш болып табылатын фосфор қышқылы тұздарын – кальций,
аммоний, калий фосфаттарын өндіру үшін қандай фосфор қосылысы
қолданылады?
А) фосфор қышқылы
В) натрий фосфат тұздары
С) мырыш фосфаттары
D) марганец және темір фосфаттарының қоспасы
Е) мета-және полифосфаттар
54. Негізгі бір компонентті фосфор тыңайтқыштарының негізгі құрамдас
бөлігі-қарапайым және қос суперфсофат:
А) ұнтақталған әктас, бор, доломит, фосфоритті ұн
В) су және дәйексөз еритін Р2О5
С) бірсулы монокальций фосфаты
D) аммиак
Е) фосфор
55. Қарапайым суперфосфатта фосфордың
байланысты үлесі (жалпы мөлшерден):
А) 30-35 %
В) 45-50 %
С) 60-75 %
D) 75-85 %
Е) 85-95 %
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монокальций фосфатына

Жауаптар картасы
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нөмірі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Қиындық
деңгейі
2
2
2
1
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2

Дұрыс
жауап
(A, B, C, D,
E)
A
B
A
C
A
B
C
E
D
A
B
B
D
C
E
D
B
C
C
B
B
E
C
A
B
E
B
B

Сұрақ
нөмірі
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Қиындық
деңгейі
2
3
2
2
3
3
1
3
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
2
3
1
3
2
2
1
1
1

Дұрыс
жауап
(A, B, C, D,
E)
C
A
D
E
D
B
B
A
C
D
C
D
A
B
A
B
C
C
D
D
D
A
E
E
A
C
C
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2
ТАРАУ. Процестің және қызмет көрсетілетін жабдықтың
технологиялық есептері
2.1 Технологиялық есептеулердің негіздері
Кез-келген құрылғыны жобалауға кіріспес бұрын, бүкіл өндіріс
процесін немесе оның құрастырылған аппаратпен тікелей байланысты
бөлігін егжей- тегжейлі технохимиялық есептеу қажет. [44-48]
Кез-келген технохимиялық есептеу екі негізгі заңға негізделген: зат
массасының сақталу заңы, энергияның сақталу заңы.
Әрбір материалдық есептеу осы заңдардың біріншісіне негізделген.
Заттар массаларының сақталу заңы кез-келген жабық жүйеде
заттардың массасы осы жүйеде қандай өзгерістерге ұшырайтынына
қарамастан тұрақты болып қалады. Өндіріс процесінің материалдық
балансын есептеуге қатысты бұл заң келесі қарапайым тұжырымдаманы
қабылдайды: процестің бастапқы өнімдерінің массасы оның соңғы
өнімдерінің массасына тең болуы керек. Сондықтан, процестің
материалдық есебі жүргізілген кезде, осы аппаратқа кіретін әрбір
компоненттің массасын (кіріс) және аппараттан шығатын әрбір
компоненттің массасын (шығыс) ескеру қажет. Компоненттердің кіріс
сомасы кіріс және шығыс кезіндегі өнімнің құрамына қарамастан, яғни осы
аппаратта қандай өзгерістерге ұшырағанына қарамастан, тұтыну сомасына тең
болуы керек. Бұл оқулықтың негізгі міндеті студенттерді материалдық
балансты есептеу негіздерімен таныстыру.
2.1.1 Тыңайтқыштың техникалық өнімдерінің саны мен құрамын
есептеу
Өнеркәсіптік тәжірибеде физикалық процестерге негізделген
өндірістің бастапқы және соңғы өнімдерінің компоненттері арасындағы
сандық қатынастарды есептеумен жиі айналысу керек.
Бұл процестерде жаңа компоненттер пайда болмайды, тек белгілі бір
жағдайларда өңделетін немесе сақталатын өнімдердің құрамы өзгереді.
Сондықтан, осы процестердің материалдық тепе-теңдігін құра отырып, оның
кіріс және шығыс бөліктерінде бірдей компоненттер қатысатынын, бірақ тек
әртүрлі сандық қатынастарда болатындығын есте ұстаған жөн. [45-47]
Мысал 1.
Кристалдануға 1000С температурада калий хлоридінің 10 тонна
қаныққан сулы ерітіндісі түседі. Кристалдану кезінде ерітінді 20 0С дейін
салқындатылады. Егер оның 100 0С ерігіштігі 56.7 г, ал 20 0С-де 100 г суға 34
г болса, калий хлориді кристалдарының шығымдылығын анықтаңыз.
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Шешімі.
KCI кристалдарының салмағын G арқылы белгілеңіз. Калий хлориді
ерітіндісінің бастапқы концентрациясы. = 56.7 x 100/56.7 + 100 = 36.2%, оның
соңғы концентрациясы Скон = 34.0 x 100/34.0 + 100 = 25.4%.
Келу:
Бастапқы ерітіндінің 10 т КСl салмағы 100 0С..... 0.362 х 10 =3.62 т
шығын: Калий хлориді кристалдарының салмағы............................. Gm.
Жатыр ерітіндісінің салмағы......................................…(10 – Gm)
20 0С кезінде аналық ерітіндідегі КСl салмағы................0.254 *(10 – Gm)
Осыдан бізде 3.62 = G + 0.254 x (10 − Gm)
Бұл теңдеуді шеше отырып, біз 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1.45 т аламыз.
2.1.2 Стехиометриялық есептеулер

Заттың химиялық өзгеруіне әкелетін технологиялық процестердің
есептеулері стехиометриялық заңдарға негізделген: құрамның тұрақтылық
заңы және атомдар мен молекулалардың бір-бірімен химиялық әрекеттесуі
кезінде өзара қатынасын білдіретін бірнеше қатынастар Заңы.
Композицияның тұрақтылық Заңына сәйкес кез-келген зат, қандай
жолмен алынса да, белгілі бір құрамға ие. Бірнеше қатынастардың Заңы
кез-келген қарапайым немесе күрделі зат түзілгенде, соңғысының
молекуласындағы элементтер олардың атомдық салмағына тең немесе
көбейтілген мөлшерде болады.
Мысалы, қарапайым суперфосфат алу реакциясының теңдеуіндегі
стехиометриялық коэффициенттер
Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
Құрылымы
Реагент
Ca3(PO4)2
H2SO4
Өнім
Ca(H2PO4)2
CaSO4

Коэффициенті

Молярлық
масса

Моли
моль)

(г

/ Салмағы (г)

1
2

310,17
98,07

-1
-2

310,17
196,15

1
2

234,05
136,14

-1
-2

234
272

Егер бұл заң реакцияға түсетін заттардың көлеміне жатқызылса, онда
ол келесі тұжырымдаманы қабылдайды: егер заттар газ тәрізді күйде
химиялық реакцияға түссе, онда олар бірдей жағдайда (Р және Т) тек бірбірімен бүтін сандар ретінде байланысқан көлемде қосыла алады. [45-48]
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2.1.3 Есептеудің негізгі критерийлері
Бөлшектердің өнімділігі олардың жұмыс жағдайларына байланысты
бірқатар критерийлермен бағаланады. Оларға мыналар жатады: беріктік,
қаттылық, тозуға төзімділік, дірілге төзімділік, ыстыққа төзімділік.
Барлық бөліктердің жұмыс қабілеттілігінің негізгі критерийі - беріктік,
яғни бөліктің оған қолданылатын жүктемелердің әсерінен пластикалық
деформациялардың бұзылуына немесе пайда болуына қарсы тұру
қабілеті. Беріктік есептеулерінде көптеген факторларға байланысты рұқсат
етілген кернеулерді дұрыс анықтау өте маңызды. Оларға мыналар жатады:
таңдалған материал, дайындаманы алу әдісі (құю, соғу және т.б.) термоөңдеу;
бөліктің жауапкершілік дәрежесі және оның жұмыс режимі; бөліктің
конфигурациясы және оның өлшемдері.
Қаттылық деп бөліктің жүктеме кезінде пішін мен өлшемдердің
өзгеруіне қарсы тұру қабілетін айтады. Кейбір бөлшектер үшін қаттылық
олардың мөлшерін анықтауда басты өлшем болып табылады. Мысалы,
біліктердің қаттылығы мойынтіректердің, сондай-ақ берілістердің,
құрттардың және басқа берілістердің қанағаттанарлық жұмысын
анықтайды. Қаттылық нормалары машиналарды пайдалану тәжірибесін
жалпылау негізінде белгіленеді. Бұл нормалар анықтамалық әдебиеттерде
келтірілген. [45-48].
Тозуға төзімділік деп бөліктің белгілі бір қызмет мерзімі ішінде
үйкелетін беттердің қажетті өлшемдерін сақтау мүмкіндігін айтады. Бұл
таңдалған материалдың қасиеттеріне, термиялық өңдеуге және беттердің
кедір- бұдырлығына, қысым немесе байланыс кернеулерінің мәніне, сырғу
жылдамдығына және майлау жағдайларына, жұмыс режиміне және т. б.
байланысты. Тозу бөлшектердің беріктігін азайтады, қосылыстың сипатын
өзгертеді.
Ыстыққа төзімділік деп құрылымның белгілі бір қызмет мерзімі
ішінде белгілі бір температурада жұмыс істеу қабілетін айтады. Жұмыс
кезінде бөлшектердің қызып кетуі зиянды және қауіпті құбылыс болып
табылады, өйткені олардың беріктігі төмендейді, майлау қасиеттері
нашарлайды, ал жылжымалы қосылыстардағы саңылаулардың төмендеуі
кептелуге және сынуға әкеледі.
Дірілге төзімділік - бұл құрылымның резонанс аймағынан өте алыс
режимдердің қажетті диапазонында жұмыс істеу мүмкіндігі. Діріл
машиналардың сапасын төмендетеді, бөлшектердегі ауыспалы кернеуді
тудырады. Резонанстық тербелістер әсіресе қауіпті.
Сенімділік дегеніміз - талап етілетін уақыт аралығында немесе
қажетті жұмыс уақытында (сағат, шақырым немесе басқа бірліктерде)
пайдалану көрсеткіштерін сақтай отырып, берілген функцияларды орындау
үшін өнімнің қасиеті. Сенімділікті машина үшін немесе оның жеке бөліктері
мен бөліктері үшін анықтауға болады. Сенімділікті есептеу статистикалық
мәліметтерге негізделген.
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Уақыт өте келе пайда болатын ақаулар өнімділіктің ішінара немесе
толық жоғалуына әкеледі – сәтсіздікке.
Сенімділік негіздерін дизайнер өнімді жобалау кезінде қояды.
Сенімділік сонымен қатар өнімнің сапасына және пайдалану нормаларына
байланысты.
2.1.4 Материалдық баланстың теңдеуі
Кез келген технологиялық процестің немесе оның бір бөлігінің
материалдық балансы заттың салмағын (массасын) сақтау заңы негізінде
жасалады:
∑𝐺𝐺𝐺𝐺исх = ∑𝐺𝐺𝐺𝐺кон, (2.1)

мұндағы ∑𝐺𝐺𝐺𝐺исх - процестің бастапқы өнімдерінің салмақтарының
(массаларының) сомасы;

∑𝐺𝐺𝐺𝐺кон - сол өлшем бірліктеріндегі процестің соңғы өнімдерінің

салмақтарының (массаларының) қосындысы.
Осылайша, егер қандай да бір аппаратқа немесе технологиялық торапқа
А өнімінің GА кг, В өнімінің GВ кг және т. б. келіп түссе, ал оларды қайта
өңдеу нәтижесінде с өнімінің GС кг, Д өнімінің GД кг және т. б., сондай-ақ
егер түпкі өнімдерде а (GА кг), в (GВ кг) және т. б. бастапқы өнімдерінің бір
бөлігі қалса, онда бұл ретте:
GА + GВ +….= GА' + GВ' + GС + GД +….+ΔG,

(2.1а)

мұндағы ΔG - өнімнің өндірістік шығындары.
Енгізілген компоненттер мен алынған өнімдердің массасын анықтау
теңдеуге сәйкес қатты, сұйық және газ тәрізді фазалар үшін бөлек жүргізіледі:
Gг + Gж + Gт.= Gг ' + Gж ' + G'т (2.1б)
Процесте барлық фазалар әрдайым бола бермейді, бір фазада
бірнеше заттар болуы мүмкін, бұл теңдеуді жеңілдетуге немесе қиындатуға
әкеледі.
Толық тепе-теңдікті құру кезінде әдетте бірнеше белгісіз теңдеулер
жүйесі (2.1) шешіледі. Бұл жағдайда өнімнің тепе-теңдік және нақты
шығуын, процестің жылдамдығын және т. б. анықтау үшін тиісті
формулаларды қолдануға болады.
Теориялық материалдық тепе-теңдік реакцияның стехиометриялық
теңдеуі және компоненттердің молекулалық массасы негізінде есептеледі.
Практикалық материалдық тепе-теңдік шикізат пен дайын өнімнің құрамын,
шикізат компоненттерінің бірінің артық болуын, өзгеру дәрежесін, шикізат
пен дайын өнімнің жоғалуын және т. б. ескереді.
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Материалдық баланстың деректерінен сіз аппараттың, шеберхананың,
өнімнің өзіндік құнының, өнімнің шығынының, реакциялық аймақтың
көлемінің, реакторлар санының, өндірістік шығындардың белгілі бір қуатына
шикізат пен көмекші материалдардың шығынын таба аласыз.
Материалдық тепе-теңдік негізінде жылу балансы жасалады, бұл
отынға қажеттілікті, жылу алмасу беттерінің мөлшерін, жылу шығынын
немесе хладоагенттерді анықтауға мүмкіндік береді.
Бұл есептеулердің нәтижелері әдетте материалдық баланс кестесіне түседі.
2.1Кесте - Материалдық баланстың үлгі кестесі
Келу
Келу бабы
А Өнімі
В Өнімі

Саны, кг
GA
GB

Жиыны

G

Шығын
Шығыс бабы
А өнімі (қалдық)
В өнімі (қалдық)
С Өнім
Д Өнім
Өндірістік шығындар
Жиыны

Саны, кг
GA
GB
GС
GД
G
G

Есептеулер әдетте масса бірліктерінде жүзеге асырылады (кг, т),
есептеуді мольде жүргізуге болады. Көлемді өзгертпестен жүретін газ
реакциялары үшін кейбір жағдайларда м3-де тепе-теңдікті шектеуге
болады. Материалдық теңгерім (шарттар мен тапсырмаларға байланысты) бір
бірлікке (1 кг, 1 кмоль және т.б.) немесе 100 бірлікке (100 кг) немесе
негізгі шикізат немесе өнім массасының 1000 бірлігіне (1000 кг) жасалады.
Көбінесе теңгерім уақыт бірлігіндегі массалық ағынға (кг/сек), ал кейде
тұтастай аппаратқа түсетін ағынға жасалады. [49-51]
Есептеу мысалдары
Мысал 1.
Өнімділігі тәулігіне 60 тонна күкірт күйдіретін пештің материалдық
балансын жасаңыз. Күкірттің тотығу күйі 0.95 (қалған күкірт жанады және
пештен тыс жанады). Ауаның артық коэффициенті α = 1.5.
Есептеу кг/сағ күйген күкірт бойынша пештің өнімділігіне жүргізілуі тиіс.
Шешімі.
Күкірттің жану процесі реакция теңдеуімен
сипатталады S +О2 =SО2
Пештің өнімділігі
60/24 = 2.5 т/ч = 2500 кг/ч серы
ЅО2 дейін тотыққан күкірттің мөлшері 2500 х 0.95 = 2375 кг
Қышқылданбаған күкірт буы түрінде қалды 2500-2375 = 125 кг Тотығуға
жұмсалған оттегі
VО2 = 2375 х 22.4/32 = 1670 м3
Артық α коэффициентін ескере отырып
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1670 х 1.5 = 2500 м3 или 2500 х 32/22.4 = 3560 кг О2
Азот оттегімен бірге келеді
VN2 = 2500 х 79/21 = 9450 м3 или 9450 х 28/22.4 = 11800 кг
Күкірт диоксиді реакциясы нәтижесінде пайда болды
2375 х 64/32 = 475 кг немесе VSО2 = (4750/64) х 22.4 = 1675 кг
Пайдаланылмаған оттегі қалды
1670 х 0.5 = 835 м3 немесе (835/22.4) х 32 = 1185 кг
Алынған мәліметтерді 2.2-кестеге келтіреміз
2.2 кесте - Күкіртті жағуға арналған пештің материалдық теңгерімі

Келу
Бастапқы зат
S
O2
N2

кг
2500
3560
11800

м

Жиыны

17860

11950

3

2500
9450

Шығын
өнім
S
SO2
O2
N2
Жиыны

кг
125
4750
1185
11860
17860

м3
1670
835
9450
11955

Мысал 2
Құрамында 98 % (об) СН4 және 2 % (об) N2 бар табиғи газды
электрокрекинг кезінде аппараттан шығатын газда 15% ацетилен болады.
Жағымсыз реакцияларды ескерместен бастапқы табиғи газдың 1000 м3 үшін
процестің материалдық балансын есептеңіз.
Шешімі.
Газ тәрізді көмірсутектерден ацетилен алу 1200-1600 0С кезінде
жүзеге асырылады:
2СН4 ↔ С2Н2 + 3Н2 – 380Кдж
Процесс электр доғалы пештерде 1600 0С және газдың сызықтық
жылдамдығы 1000 м/с болады.
1000 м3 табиғи газ құрамында: СН4 – 980 м3, N2 – 20 м3 . Процесс
көлемнің өзгеруімен жүреді; метанның ацетиленге толық айналуымен және
өндірістік қоспада 25% ацетилен болуы керек. Шарт бойынша реакция
өнімдерінде 15% ацетилен болғандықтан, метанның толық емес ыдырауы
орын алады.
Айналдырылған метанның мөлшерін (м3) х арқылы белгілейміз.
Пештен шығатын қоспаның құрамы:
СН4………………………………..980 –х
С2Н2 ………………………………х/2
Н2………………………………….3/2х
N2…………………………………..20
Жиыны: ……………………………(1000 +х) м3
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Шарт бойынша пештен шығатын газдағы ацетилен мөлшері 15%
құрайды, яғни
х2…………………………………..15 %
(1000 +х)…………………………..100 %
Теңдеуді шеше отырып, біз аламыз
(x/2) x 100/(1000 + x) = 15 , яғни x = 450 м3 және крекингтен кейінгі
газ құрамы келесідей болады:
С2Н2………х/2 = 215
м3; СН4……980 – х
550 м3; Н2 …...3/2х = 645 м3;
N2………20 м3
Есептеу нәтижелері 2.3-кестеде келтірілген.
2.3 кесте - Крекинг пешінің материалдық теңгерімі (1000 м3 табиғи газға)
Келу
Бастапқы зат
СН4
N2
Жиыны

м
980
20
3

кг

%(об)

695
25

98
2

1000 100
720

Жиыны

Шығын
өнім
м3
С2Н2
215
СН4
550
Н2
645
N2
20
1430
100
719

кг

%(об)

248
388
58
25

15,0
38,5
45
1,5

Мысал 3
Кристалдануға 5000 кг 96% аммиак селитрасының ерітіндісі
(балқыма) түседі. Дайын өнім (аммоний нитраты) құрамында 99.8%
NН4NО3 бар. Кристалдану процесінің материалдық балансын жасаңыз.
Шешімі.
Бастапқы ерітіндідегі сусыз селитраның мөлшері NН4NО3
5000 х 0.96 = 4800 кг;
Бұл өнімдегі ылғал мөлшері 5000-4800 = 200 кг;
Кристалданудан кейін алынған дайын өнімнің мөлшері 4800 х
0.998 = 4810 кг
Дайын
өнімдегі
ылғал
мөлшері 4810 – 4800 = 10 кг;
Кристалдану кезінде бу түрінде алынған ылғал
мөлшері 200 – 100 = 190 кг
Есептеу нәтижелерін 2.4-кестеге келтіреміз.
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2.2 кесте - Аммиак
материалдық теңгерімі
Келу
Келу
Тұзды
ерітінді
(жүзу). Онда:
а) NН4NО3
б) ылғал
Жиыны

Саны, кг
5000
4800кг
200 кг
5000

селитрасының

кристалдану

Шығын
Шығыс
Дайын өнім (нитрат).
Онда: а) NН4NО3

процесінің

Саны, кг
4810
4800кг

б) ылғал 10 кг су буы 190
селитра ерітіндісінен
Жиыны
5000

Шығыс коэффициенттері - өндірілетін өнімнің бірлігіне шикізаттың,
судың, отынның, электр энергиясының, будың әртүрлі түрлерінің шығынын
сипаттайтын шамалар. Құрылғыларды жобалау және технологиялық
режимнің параметрлерін анықтау кезінде жоғары қарқындылық пен процестің
өнімділігі өнімнің жоғары сапасымен және мүмкін төмен шығындармен
ұтымды үйлесетін жағдайлар да белгіленеді.
Іс жүзінде, әдетте, шығын коэффициенттері неғұрлым аз болса,
процесс соғұрлым үнемді болады және сәйкесінше өндіріс құны азаяды.
Шикізат бойынша Шығыс коэффициенттері әсіресе үлкен мәнге ие, өйткені
көптеген химиялық өндірістер үшін өзіндік құнның 60-70%-ы осы бапқа
сәйкес келеді. [50-52]
Шығын коэффициенттерін есептеу үшін технологиялық процестің
барлық кезеңдерін білу қажет, нәтижесінде шикізат дайын өнімге айналады.
Ат теориялық шығын коэффициенттері бастапқы заттардың мақсатты өнімге
айналуы жүретін стехиометриялық қатынастарды ескереді.
Aпр практикалық шығын коэффициенттері, сонымен қатар, процестің
барлық кезеңдеріндегі өндірістік шығындарды, сондай-ақ егер олар орын алса,
жағымсыз реакцияларды ескереді. Бір өнімнің шығын коэффициенттері
бастапқы материалдардың құрамына байланысты және бір-бірінен
айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.
Шығын коэффициенттерін есептеу
мысалдары 1 мысал
Кендерде бос жыныстар мен қоспалар болмаған жағдайда құрамында
92% Fе бар шойынды балқыту процесінде келесі темір кендері үшін
теориялық шығын коэффициенттерін анықтау:
FеСО3 Шпат темір кеніші .................................115.8 кг
Лимонит 2Fе2О3 х
3Н2О………………………………...373кг Гетит 2Fе2О3 х
2Н2О…………………………………….355кг Қызыл
теміртас Fе2О3………………………………..159.7кг
Магнитты теміртас
Fе3О4…………………………….231.5кг М-молекулалық масса.
Шешімі.
FеСО3
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1
кмоль FеСО3 – тен 1 кмоль Fe немесе 115.8 кг FеСО3 - 55.9 кг Fe
алуға болады. Осыдан Fe= 92 % (массасы) бар 1 тонна шойын алу үшін сізге
қажет:
1 х 0.92 х 115.8/ 4 х 55.9 = 1.9 т
Сол сияқты біз басқа кендер үшін теориялық шығын
коэффициенттерінің мәндерін табамыз:
2
Fе2О3 х 3Н2О
1 х 0.92 х 355/4 х 55.9 = 1.45 т
2 Fе2О3 х 2Н2О
1 х 0.92 х 159.7 /255.9 = 1.33 т
Fе3О4
1 х 0.92 х 231.5 /3 х 55.9 = 1.28 т.
Мысал 2
Егер цех жылына 355 күн жұмыс істейтін болса, азот оксидінің
шығымы х1 = 0.97, абсорбция дәрежесі х2 = 0.92, ал құрғақ аммиак-ауа
қоспасындағы аммиак құрамы 7.13% болса, жылына 100000 т азот
қышқылын өндіру үшін талап етілетін аммиак мөлшерін және аммиактың
тотығуына ауа шығынын (м3/сағ) анықтаңыз.
Шешімі.
Аммиактың тотығуы-аммиактан азот қышқылын алудың алғашқы
кезеңі. Бұл әдіс бойынша аммиак азот оксидтеріне дейін 800-900 0С кезінде
платина катализаторының қатысуымен ауа оттегімен тотығады. Содан кейін
алынған азот оксиді азот диоксидіне тотығады, ал соңғысы азот қышқылын
алу үшін сумен сіңеді.
Схемалық түрде процесті келесі теңдеумен бейнелеуге болады:
4NН3 + 5О2 = 4NО + 6Н2О
2NО + О2 = 2NО2
2NО2 + Н2О = 2НNО3 + NО
Материалдық есептеулер үшін бірінші жуықтауда осы үш кезеңнің
жалпы теңдеуін келесі түрде жазуға болады:
NН3 + 2О2 = НNО3 + Н2О
Мол. массасы NН3 – 17, НNО3 – 63.
100000 т НNО3 алу үшін аммиактың қажетті мөлшері тотығу дәрежесі
мен абсорбция дәрежесін ескере отырып, құрайды:
100000 х 17/63 х 0.97 х 0.92 = 30300 т
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Аммиак шығыны:
1000 х 30300/355 х 24 = 3560 кг/сағ
Аммиак көлемі:
3560 х 22.4/17 = 4680 м3
Тотығу үшін қажет ауа шығыны (м3/сағ) (аммиак-ауа қоспасының
құрамында) тең болады:
4680·(100 – 11.5)/11.5 = 36015 м3
мұндағы 11,5 - қоспадағы аммиак мөлшері (%об.), яғни
(7,13/17) * 100/(7,13/17) + (92.87/29) = 11.5
2.1.5 Энергетикалық (жылу) балансты құру принципі
Кез-келген аппараттың энергетикалық (жылу) балансы процестің
(аппараттың) энергия (жылу) кірісі мен шығынын байланыстыратын
теңдеу түрінде ұсынылуы мүмкін. Энергетикалық баланс энергияның
сақталу заңы негізінде жасалады, оған сәйкес жабық жүйеде энергияның
барлық түрлерінің қосындысы тұрақты болады.
Жылу теңгерімін талдау: энергия пайдалану деңгейін бағалауға;
жабдықтар мен технологиялық процестердің к.п. д. есептеуге; энергия
ресурстарының ықтимал энергия резервтерін анықтауға; энергия
шығынын азайту немесе жою жолдарын анықтауға; ескірген жабдықтар
мен
технологияларды ауыстыру қажеттілігін негіздеуге; электр
тасымалдаушылардың неғұрлым үнемді түрлерін және олардың
параметрлерін таңдауға; энергия үнемдеудің оңтайлы схемаларын және
цехтар мен кәсіпорындардың энергия тұтыну режимдерін әзірлеуге
мүмкіндік береді.
Әдетте химиялық процестер үшін жылу балансы жасалады.
Жылу балансының теңдеуі:

немесе

∑𝑄𝑄𝑄𝑄пр = ∑𝑄𝑄𝑄𝑄расх

(2.3)

∑𝑄𝑄𝑄𝑄пр − ∑𝑄𝑄𝑄𝑄расх = 0 (2.4)

Жылу
балансына қатысты энергияның сақталу заңы былайша
тұжырымдалады: осы аппараттағы (немесе өндірістік операциядағы)жылудың
келуі сол аппараттағы (немесе операциядағы) жылу шығысына тең болуы
тиіс.
Үздіксіз жұмыс істейтін аппараттар (процестер) үшін жылу балансы,
әдетте, уақыт бірлігіне, ал мерзімді жұмыс істейтін аппараттар (процестер)
үшін – өңдеу циклінің уақытына жасалады.
Жылу балансы материалдық баланстың деректері бойынша аппаратта
болып жатқан жылу әсерлерін (экзотермиялық және эндотермиялық)
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химиялық реакциялар мен физикалық өзгерістерді (булану, конденсация және
т.б.) ескере отырып, сырттан жылу беруді және оны реакция өнімдерімен,
сондай-ақ аппарат қабырғалары арқылы шығаруды ескере отырып есептеледі.
[51-53]
Жылу балансы материал сияқты кестелер, диаграммалар түрінде
көрінеді және есептеу үшін келесі теңдеу қолданылады:
𝑄𝑄𝑄𝑄т + 𝑄𝑄𝑄𝑄ж + 𝑄𝑄𝑄𝑄г + 𝑄𝑄𝑄𝑄ф + 𝑄𝑄𝑄𝑄р + 𝑄𝑄𝑄𝑄р + 𝑄𝑄𝑄𝑄п = 𝑄𝑄𝑄𝑄′ т + 𝑄𝑄𝑄𝑄 ′ ж + 𝑄𝑄𝑄𝑄 ′ г + 𝑄𝑄𝑄𝑄 ′ ф + +𝑄𝑄𝑄𝑄′р +
𝑄𝑄𝑄𝑄′р + 𝑄𝑄𝑄𝑄′п
(2.5)
тәрізді

мұндағы Qт, Qж, Qг - аппаратқа тиісінше қатты сұйық және газ

заттармен енгізілетін жылу мөлшері;
Q'т, Q'ж, Q'г - реакциядан шығатын өнімдер мен жартылай өнімдер
және реакцияға түспеген бастапқы заттар аппараттан алып кететін жылу
мөлшері;
Q'т, Q'ж, Q'г - қатты, сұйық және газ тәріздес бастапқы заттармен
реакциядан тыс өнімдер мен жартылай өнімдер шығаратын аппараттан
шығарылатын жылу мөлшері;
Qф және Q'ф - жылудың бөлінуі мен жұтылуымен болатын
физикалық процестердің жылуы (Q' F);
Qр және Q'р - экзо-және эндотермиялық реакциялар нәтижесінде
бөлінетін жылу мөлшері (Q'р);
Qп – аппаратқа сырттан жеткізілетін жылу мөлшері
(түтін газы,
қыздырылған ауа, отын, электр энергиясы және т. б. түрінде);
Q'п - қоршаған ортаға жылу шығыны, сондай-ақ аппараттың
ішіне орналастырылған тоңазытқыштар арқылы жылу шығару.
Qт, Qж, Qг, Q'т, Q'ж, Q'г шамалары аппаратқа келіп түсетін және
одан шығатын әрбір зат үшін мынадай формула бойынша есептеледі:
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,

(2.6)

мұндағы G - заттың мөлшері, с - осы заттың орташа жылу
сыйымдылығы;
t – кез-келген нүктеден есептелген температура (әдетте 00С).
Есептеу мысалдары
№1 мысал
Жартылай үшін байланыс аппаратының жылу балансын есептеңіз
тотығу ЅО2 өнімділігі 25000 м3 / сағ, егер газ қоспасының құрамы: SО2 – 9
%(об), О2 – 11 %(об), N2 – 80 %(об). Тотығу дәрежесі 88%. Кіріс газдың
температурасы 460 0С; шығыстыкы - 580 0С.
Қоспаның орташа жылу сыйымдылығы (шартты түрде біз оны
өзгеріссіз деп санаймыз)
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с = 2.052 кДж/(м3/град).
Қоршаған ортаға жылу шығыны жылудың келуінің 5% құрайды.
Шешімі.
SО2 + ½О2 ↔ SО3 + 94207 кДж.
Газдың құрамы 2.5-кестеде келтірілген.
2.5 кесте - Газ құрамы
Бастапқы

газ
SО2
SО3
N2
О2
Жиыны

газ
SО2
SО3
N2
О2

м3
2250
20000
2750
25000

Аппараттан кейін
м3
2250 х 0.88 = 1980
2250 – 1980 = 270
2750 – (1980/2) = 1760

270
1980
20000
1760
2401

Жылудың келуі.
Газдың физикалық жылуы:
Q1 = 25000 x 2.052 x 460 = 23598000 кДж
Реакция жылуы:
Q2 = 94207 х (22650/22.4) х 0.83 = 8290216 кДж
Барлығы
ΣQпр = 31888216 кДж
Жылу шығыны.
Шығатын газдармен тасымалданатын жылу
Q3 = 24010 х 2.052 х 580 = 28564000 кДж
Qпот = 31888 х 103 х 0.05 = 1594400 кДЖ
Барлығы
ΣQрасх = 30158400 кДж
Сондықтан жылуды алып тастау керек:
ΣQпр – ΣQрасх = 31888216 – 30158400 = 1729816 кДж
Жылу балансының деректері 2.6-кестеде келтірілген.
2.6 кесте - Жылу балансы

Келу
Бастапқы
деректер
Q1
Q2

23598000
8290216

Жиыны

31888216

кДж

%
73.9
26.1
100

Шығын
Соңғы
деректер
Q3
Qпот
Qотв
Жиыны

кДж

%

28564000
1594400
1729816
31888216

89.6
5
5
100

Жылу балансының деректері салқындатқыштың және салқындатқыштың
шығынын анықтау, қыздыру және салқындату элементтерінің бетін есептеу
және процестің оңтайлы температуралық режимін таңдау үшін қолданылады.
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2.1.6 Технологиялық процестің хладо-және жылу агенттерінің
санын есептеу
Салқындатқыш агент (хладоагент) - Тоңазытқыш машинаның жұмыс
істейтін заты (сұйықтық, газ болуы мүмкін және тіпті қатты агрегаттық күйде
болуы мүмкін), ол қайнаған кезде (булану, балқу немесе тіпті сублимация)
салқындатылған заттан жылуды алып тастайды, содан кейін қысылғаннан
кейін оны конденсация немесе басқа фазалық ауысу арқылы салқындатқыш
ортаға береді (су, ауа және т.б.).
Хладоагент - салқындатқыштың ерекше жағдайы. Маңызды
айырмашылығы - салқындатқыштарды бірдей агрегаттық күйде қолдану, ал
салқындатқыштар әдетте фазалық ауысуды (қайнау және конденсация)
пайдаланады.
Химиялық реактор - бұл жылу және масса алмасу процестерімен
бірге жүретін химиялық процестерді жүргізуге арналған құрылғы. Бүкіл
технологиялық процестің тиімділігі таңдаудың дұрыстығына және оның
жетілуіне байланысты. [53-64]
Өнеркәсіптік реакторларға қойылатын негізгі талаптар:
1) ең жоғары өнімділік және жұмыс қарқындылығы;
2) Өнімнің жоғары өнімділігі және процестің ең үлкен селективтілігі;
3) материалдарды реактор арқылы тасымалдауға және тасымалдауға,
экзотермиялық реакциялардың жылуын пайдалануға арналған ең жоғары
энергетикалық шығындар;
4) жеңіл өңдеу және жұмыс қауіпсіздігі;
5) реакторды дайындау мен жөндеудің төмен құны;
6) процестің негізгі параметрлерінің елеулі өзгерістері кезінде
реактор жұмысының тұрақтылығы.
Реактордың дизайнына әсер ететін факторлар:
1) реагенттер мен өнімдердің физикалық қасиеттері және агрегаттық
жай- күйі;
2) қажетті араластыру қарқындылығы;
3) химиялық реакцияның жылу әсері және жылу алмасудың
қажетті қарқындылығы;
4) процестің температурасы мен қысымы;
5) реакциялық массаның агрессивтілігі, уыттылығы;
6) өндірістің жарылыс және өрт қауіптілігі.
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Химиялық реакторлардың жіктелуі

араластыру және
ығыстыру сипаты
бойынша

тамаша
араластыру

мінсіз
ығыстыру

жылу алмасу
шарттары
бойынша

адиабатикалық

изотермиялық

Нүктеге қарсы
типті

жылу беру
немесе жылу
бұру әдісі
бойынша

реакциялық
аймақтың
қабырғалары арқылы
жылу алмасумен,
реакциялық аймаққа
хладты немесе жылу
агентін тікелей
енгізумен, жылуды
берудің немесе алып
тастаудың басқа
тәсілдерін пайдалана
отырып

құрама үлгідегі

2.1 схема - Химиялық реакторлардың жіктелуі
Араластырғыш типтегі реакторда көйлек бар, оған процестің экзо немесе эндотермиясына байланысты сәйкесінше салқындатқыш немесе
жылу агенті беріледі. «Құбырдағы құбыр» реакторында реакциялық
конверсия жүргізілетін ішкі құбыр және салқындату немесе жылыту
агенті берілетін сыртқы құбыр бар. Түтіктерінде химиялық қайта құру
жүзеге асырылатын және жылу немесе салқындатқыш түтік кеңістігіне
жеткізілетін қабық - түтік реакторлары кең таралған.
Қыздыру немесе салқындату агенті тікелей реакция аймағына
енгізілген кезде «тікелей жылу алмасу» тиімдірек. Бірақ бұл әрдайым
жасалмайды: біріншіден, енгізілген салқындатқыш-жылу агенті реакцияға
немесе катализаторға айтарлықтай әсер етуі мүмкін, екіншіден, оны
реакциялық қоспадан бөлуге тура келеді. [62]
Реакторларды есептеу үшін модельдеу принципі қолданылады, онда
зерттеулер модельде жүргізіледі, ал нәтижелер сандық түрде
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түпнұсқаға таратылады. Гидродинамикалық режим немесе реакторлардың
араластыру дәрежесі бойынша келесі модельдер бөлінеді:
- РИВ-н - идеалды ығыстыру реакторлары;
- РИС-н – идеалды араластыру реакторлары;
- РПТ-н - аралық типтегі реакторлар.
- РИВ-н - ламинарлық гидродинамикалық режим жүзеге асырылатын
үздіксіз әрекет ететін реакторлар. Идеал ығысу реакторлары әдетте ұзындығы
немесе биіктігі диаметрден едәуір асатын құбырлы құрылғылар немесе
бағандар болып табылады. Реактордың көлденең, тік немесе көлбеу пішіні,
катушкалар пішіні және т. б. болуы мүмкін. [60-65]
2.1.7 Негізгі және қосалқы өнеркәсіптік жабдықтар
Химия өндірістерінің негізгі өнеркәсіптік жабдықтарына мынадай
аппараттар жатады:
реакциялық-түйіспелі
құрылғылар,
реакторлар,
шахталық
конверторлар және синтез колонналары (аммиак өндірісі) және басқа да
құрылғылар;
- физика-химиялық операциялар мен процестерді жүзеге асыруға
арналған машиналар мен аппараттар: жылу алмасу және буландыру
аппараттары,
сатурациялық мұнаралар, экстракторлар, абсорберлер,
біліктегіштер, кептіргіштер, каландрлар және т.б. [62-66]
Көмекші - әртүрлі резервуарлар, контейнерлер мен қоймалар.
Қосалқы жабдық қосымша өндірістік процестерді жүзеге асыруға арналған.
Осылайша, қосалқы жабдық мынадай заттарды: сұйықтықтарды; сұйытылған
газдарды; буларды; сусымалы материалдарды сақтауды және тасымалдауды
қамтамасыз етеді.
Осылайша, қосалқы жабдыққа заттар мен материалдардың әртүрлі
түрлерін сақтауға және тасымалдауға қабілетті ыдыстар жатады:
резервуарлар; газгольдер; бункерлер; силостар.
Кез-келген өнеркәсіптік объектіде немесе кәсіпорында орналасқан
жабдықты оның мақсатына қарай төрт негізгі топқа бөлуге болады. Бұл мынадай
жабдықтар: өндірістік; қосалқы; көтергіш-көлік; энергетикалық.
Өндірістік жабдық - бұл жұмыс процесіне және оның технологиялық
операцияларына қатысатын барлық құрылғылар мен құрылғылар. Жабдықтың
осы тобын қолдана отырып, олар шикізаттың пішінін немесе агрегаттық күйін,
сол шикізаттың немесе материалдардың қасиеттерін өзгертеді.
Көмекші жабдыққа дайын өнімді шығару процесіне тікелей
қатыспайтын негізгі жабдықтың элементтері жатады. Бұл көмекші құралдар
өндірістік кәсіпорындардағы технологиялық өндірістердің қажеттіліктерін
қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындайды. Мысалы, бұл белгілі бір
материалдарды сақтау (қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді сақтау).
Көптеген кәсіпорындарда, мысалы, химиялық зауыттар мен зауыттарда
көлемі мен мақсаты бойынша әр түрлі қойма бөлімшелері бар. [60-64]
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Мұнай өнімдерін, майларды, суды, сұйытылған газдарды,
қышқылдарды, спирттерді және басқа сұйықтықтарды сақтауға арналған
резервуарлар. Резервуарлар тік цилиндрлік, көлденең цилиндрлік, сфералық,
тамшы тәрізді, тор болып бөлінеді.
Құрылыс алаңының жоспарлау деңгейіне қатысты орналасуы
бойынша: резервуардың түбі негіз (топырақ) деңгейінен жоғары тіректерде
орналасқан жер үсті (тіректерде); резервуардың түбі тікелей негізге
(топыраққа) сүйенетін жер үсті; төменгі бет (түбі) топырақтың жоспарлау
деңгейінен төмен орналасқан кезде жартылай тереңдетілген; жер асты
резервуарлары, резервуардың жоғарғы беті немесе жоғарғы генератрицасы
сайттың жоспарлау деңгейінен төмен орналасқан кезде.
Тік цилиндрлік резервуарлар стационарлық шатырмен, понтонмен
және қалқымалы шатырмен жасалады. Жабынның конструкциясына
байланысты тұрақты төбесі бар резервуарлар орталық тіреуі бар немесе
тіреуі жоқ конустық шатырмен; кергіш конструкция түріндегі сфералық
шатырмен; торосфералық шатырмен және екі бағыттағы қисықтықпен
болуы мүмкін. Резервуарды тікелей жұмыс орнында және қысқа мерзімде
жинауға болады, бұл жинау әдісінің басым артықшылығы. [61-65]
Тік орналасқан цилиндрлік
резервуарлар
стационарлық
шатырлармен, понтондармен және
қалқымалы шатырлармен
жабдықталған.
Резервуардың
стационарлық төбесі жабынның
дизайнымен
анықталады
және
конустық болуы мүмкін, бұл
2.1 сурет - Цилиндрлік
жағдайда шатыр аралық құрылымға
резервуарлар
ие.
Көлденең типтегі резервуарларда мұнай өнімдерін, сұйытылған
газдарды және әртүрлі артық қысымдағы басқа сұйықтықтарды сақтау
қарастырылған. Мұнай өнімдерін сақтау макс. 0,07 МПа артық қысымда
көзделген, сұйытылған газдар 1,8 МПа және одан жоғары қысымда сақталады.
Мұнай өнімдерін сақтау үшін көзделген резервуарлардың габариттік көлемі
макс. 100 текше метр, сұйытылған газдар үшін резервуарлар 300 текше метр
көлеміне жетеді. Осы типтегі резервуарлар жер үсті (олар екі тірекке сүйенеді)
және жер асты болуы мүмкін, олар ер-тоқым түрінде үздіксіз тірекке сүйенеді.
Тұз қышқылы тот баспайтын болат пен басқа металдарды тез жоя
алады. Сондықтан резервуардың ішкі беті қышқыл агрессиясынан қорғау үшін
резеңке немесе эбонитпен гуммирленуі керек.
Тік резервуарларда, әдетте, мұнай және мұнай өнімдері сақталады.
Жеңіл мұнай өнімдері (керосин, дизель отыны) максималды 25 КПа артық
қысым мен 3,5 КПа вакуумда сақталады. Қара мұнай өнімдері
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атмосферамен еркін байланысатын резервуарларда сақталады.
Қараңғы мұнай өнімдерін сақтайтын резервуарларда фенол шайырын,
текше қалдықтарын, мазутты және төмен Бу қысымы бар жанғыш
сұйықтықтарды сақтауға болады. Бұл резервуарларда төмен бу қысымы
бар улы өнімдерді сақтауға болады.
Сұйытылған газдарға арналған резервуарлар. Әр түрлі қолдану
салаларынан сұйытылған газдардың үлкен көлемін сақтау қажеттілігі көптеген
изотермиялық резервуарларды жобалау мен салу қажеттілігін тудырды. + 40 °С
температурада сұйытылған газдардың буы жоғары серпімділікке ие, сондықтан
оларды сақтауға арналған резервуарлар 18 МПа қысымда көзделеді. Бұл
резервуарда сақталатын газға да байланысты. Егер сіз оны салқындату арқылы
газдың серпімділігін жасанды түрде төмендетсеңіз, онда оны 0,01 МПа
қысымымен кәдімгі тік резервуарда сақтауға болады. Бұл резервуардың
көлеміне байланысты резервуарды өндіруге арналған металл шығындарын 8-15
есе азайтады.
Изотермиялық резервуарларда әдетте екі қабырға болады. Қабырғалар
мен негіздердің конструкциясы мұнай өнімдерін сақтау үшін көзделетін
кәдімгі резервуарлардағыдай. [65-67]
Газгольдерлер газдардың құрамын сақтауға, араластыруға және
тегістеуге, олардың шығыны мен қысымын реттеуге арналған. Олар газ
өндіру көзі мен оны тұтынушылар арасындағы газ желісіне газ өндірісі мен
тұтынуын теңестіретін аккумуляторлар ретінде қосылады.
Қолданылатын қысымға байланысты газгольдерлерді 2 класқа бөлуге
болады: жоғары қысымды газгольдерлер (>70 кПа); төмен қысымды
газгольдерлер (70 кПа).
Жоғары қысымды газгольдерлер жұмыс қысымы 70 кПа-дан 3 МПаға дейін, кейде одан да жоғары қысым кезінде пайдалануға арналған.
Төмен қысымды газгольдерлердегі жұмыс қысымы технологиялық
процестердің ерекшелігіне қарай тағайындалады, бірақ көп жағдайда ол 4-5
кПа аспайды.
Технологиялық ерекшеліктері мен талаптарына сәйкес газгольдерлер
екі түрге бөлінеді: ауыспалы көлем (тұрақты қысым) және тұрақты көлем
(ауыспалы қысым).
Айнымалы көлемдегі газгольдерлер төмен артық қысымда (0,005
МПа жоғары емес) пайдалануға, ал тұрақты көлемдегі газгольдерлер – аса
жоғары артық қысымда (көбінесе 0,4 МПа жоғары) газды сақтауға арналған.
Тұрақты көлемдегі газгольдерлер цилиндрлік немесе сфералық геометриялық
пішінге ие. Цилиндрлік газгольдерлер тік және көлденең болуы мүмкін және
түбінің әртүрлі пішініне ие: сфералық, эллиптикалық және тор. Олардың
көлемі 100- ден 200 м3-ге дейін, ішкі қысым 0,4-тен 1,8 МПа-ға дейін.
Сфералық газгольдерлердің көлемі 600-1000 м3 құрайды.
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Газгольдерлердің түрлері
1.
Ауыспалы және тұрақты көлемдегі газды сақтау жүйелері.
Мұндай резервуарлар жұмыс істеу принципімен ерекшеленеді.

2.2 сурет – Автономды газбен
жабдықтау жүйесінің газгольдері

Цилиндр тәрізді құралдың
жоғарғы
қақпағының
функциясын поршень, қақпақ
орындайтын ауыспалы көлемдегі
газгольдерлер
деп
аталады.
Құрғақ
конструкцияларында
поршень қолданылады, дымқыл
конструкцияларында
қақпақ
қолданылады.

Резервуарлардың көлемі өзгерген кезде қақпақ пен поршень
атмосфералық қысымның қалыпты деңгейін қамтамасыз ете отырып, тігінен
жоғары-төмен араласады. Мұндай жүйелер химия және мұнай өңдеу
зауыттарында қолданылады. Тұрақты көлемдегі болат резервуарлар аз
мөлшерде үлкен көлемді сақтауға мүмкіндік береді. Оларда қысымның
жоғары деңгейі сақталады (шамамен 1,8 МПа-дан аспайды), ол газды тұтыну
кезінде төмендейді. Контейнерлер цилиндрлік немесе сфералық болуы
мүмкін.
Автономды
газбен
жабдықтау
жүйелерінде
цилиндрлік
конфигурациядағы резервуарлар қолданылады, олардың түбінде жарты шар
бар.
2. Цилиндрлік пішіндегі тік және көлденең резервуарлар.
Тік
газгольдерлер-бұл
конфигурациядағы
үлкен
банкаларға
ұқсайтын контейнерлер.
Кемшілігі: газ қоспасының булану аймағының аздығы, сондықтан
оларды газ тұтыну деңгейі жоғары объектілерді газбен жабдықтау үшін
пайдалану ұтымды емес.
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2.3 сурет - Көлденең және тік газгольдер
Арнайы қазаншұңқырларға орнатылатын сыйымдылықтар жерасты
газгольдерлер деп аталады. Бұл қосымша материалдық шығындарды талап
етеді, дегенмен қату ықтималдығы жоқ. Мұндай қондырғының
артықшылығы - қауіпсіздіктің жоғары деңгейі. Газ қоспасы ағып кетсе де,
жарылыс қаупі болмайды, себебі ол топыраққа сіңіп кетеді.

2.4 сурет - Жер асты және жер үсті газгольдері
4. Жылжымалы газгольдерлер уақытша немесе авариялық
резервуарлар ретінде қолданылады. Жылжымалы газгольдер шағын
көлемде, доңғалақ базасында орындалады және тіркеменің бір түрі болып
табылады. Оны газ баллонына балама ретінде пайдалануға болады.
Жанармай құюды кез-келген газ құю станциясында жүргізуге болады.

2.5 сурет - Мобильді газгольдер

136

Газды сақтауға және таратуға арналған резервуарлар талаптарға
жауап беруі тиіс:
1. Контейнерлер жасалған материалдардың жоғары беріктігі. Ол
үшін, әдетте, қалыңдығы 12 миллиметрге дейін берік құрылымдық болат
қолданылады. Дәнекерленген жіктер мұқият өңделеді.
2. Коррозияға қарсы иммунитет. Коррозияға қарсы сипаттамаларды
күшейту үшін корпус болатының сыртқы беті арнайы ерітінділермен өңделеді.
Бұл битум, эпоксидті шайыр, полиуретан негізіндегі ерітінділер болуы мүмкін.
3. Тиек, сақтандырғыш, реттегіш арматураның және құю жүйесінің
барлық элементтерінің сапасы.
Сусымалы материалдар үшін уақытша сақтау орны ретінде қызмет
ететін үлкен контейнерлер әдетте бункерлер мен силостар деп аталады, оларды
босату саңылаулар арқылы жүреді. Бұл арнайы тесіктер бункердің немесе
сүрлемнің төменгі аймағында орналасқан. Сусымалы материалдың
жақсартылған өнімділігін қалыптастыру үшін бункер немесе сүрлем соңына
қарай винт деп аталатын тарылтатын бөлікке ие.
Силостан айырмашылығы, бункер қабырғаның биіктігі бір жарым ең
кіші өлшемнен аспайды. Жоғары сыйымдылықты үшін сусымалы киеді
атауы силостар. Силостар әдетте болаттан жасалады және тек дөңгелек
пішінді болады. Оларды жобалау құрылыс нормалары мен ұйғарымдары
бойынша жүзеге асырылады. [65-68] Бункерлер жинақтайтын, теңестіретін
технологиялық қондырғыларда қолданылады.
Сақтау қондырғылары сусымалы жүктерді сақтау орны ретінде қызмет
етеді, олар тиеу және түсіру құрылғыларын, салмақты өлшеуге арналған
құрылғыларды және т. б. қамтамасыз етеді.
Теңдестіру қондырғылары - бұл жеке қондырғылардың біркелкі емес
жұмыс режимінде көлік жүйесінің жұмысында тұрақтылықты орнататын
сусымалы жүктерге арналған аралық контейнерлер; сондай-ақ бір жолдағы екі
түрлі көлік жүйесін біріктірген кезде: үздіксіз көлік және мерзімді.

2.6 Сурет - Бункерлер

Олар бірқатар құрылғылармен
жабдықталған
құрылғылар,
мысалы, жүктеу және түсіру
құрылғылары,
ысырмалар,
Қоректендіргіштер,
автоматика
және басқару құралдары. Олар
сақтауышта
үшін
сусымалы
материалдар. Бункерлердің пішіні
мен
жұмыс
сипаттамалары
бойынша шұңқырларға, жартылай
бункерлерге
және
силостарға
ұқсайды.
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Қайта құю шұңқырлары, бункерлерден айырмашылығы, ысырмалары
жоқ және өлшемдері кішірек. Олар материалды бір көлік құралынан екіншісіне
құю кезінде қалыптастыруға көмектеседі. Шұңқырлардың сыйымдылығы аз,
сондықтан олар сусымалы материалдардың біркелкі берілмеуін өтей алмайды.
Бункерлермен салыстырғанда жартылай бункерлердің тереңдігі аз,егер
көлденең қимадағы өлшемдермен салыстырғанда.
Тік қабырғалары бар ыдыстар силос ретінде белгілі, олар ұзақ уақыт
бойы сусымалы материалдарды сақтауға қызмет етеді. Егер олар көлденең
қиманың өлшемдерімен салыстырылса, олар үлкен биіктікте ерекшеленеді. [6669]
Бункер ашық және жабық болуы мүмкін. Ашық бункерлерде
атмосфералық
жауын-шашыннан
қорықпайтын
шаң
шығармайтын
материалдар мен материалдар сақталады.
Конус қақпағы бар жабық бункерлерде толтыру кезінде бос орын жоқ.
Тегіс қақпағы бар жабық бункерлерде әрдайым бос аймақтар болады. Бұл
бос аймақтардың жиналуы бункердің жұмыс көлемін азайтады және осы
жерлерде жарылғыш газдардың жиналуына және шаңның пайда болуына
әкеледі. Бункерлер тікбұрышты, дөңгелек және шұңқыр тәрізді болуы мүмкін.
Тікбұрышты бункердің түбі екі, үш, төрт бұрышты және көп қабатты болуы
мүмкін.
Дөңгелек пішінді бункерлер конустық және цилиндрлік болып бөлінеді.
Цилиндрлік бункерлерді шеберхана ғимаратына салу немесе оларды
тіктөртбұрыштыға қарағанда бір қатарға орналастыру қиынырақ. Бірақ дөңгелек
бункерлерді жасау оңай, өйткені олар қаңқасыз құрылымның арқасында аз
салмаққа ие.
Шұңқыр тәрізді бункерлердің арасында призмалық және Пирамида
ерекшеленеді. Призмалық бункерді жүктен толығымен босату үшін оның ішінде
аралық пандустарды қамтамасыз ету қажет.
Саңылаулы бункерлердің арасында симметриялы және ассимитрикалық
болып бөлінеді. Шұңқырлардың қабырғалары көлбеу де, тік де болуы мүмкін.
Бункерлер үздіксіз және мерзімді әрекет етеді. Бункердің үздіксіз
жұмысы кезінде материал үнемі қозғалады,материалдың жоғарғы деңгейі бір
жерде шоғырланған. Жаңа материал ағыны үздіксіз келеді. Мерзімді әрекет ету
кезінде бункердегі материал түсіру механизмі қосылған кезде ғана
қозғалады, яғни. мезгіл-мезгіл. [67-70]
Металлдан жасалған бункерлердің салмағы аз, олардың астындағы
тіректер көп орын алмайды. Құрғақ жүктерге арналған қойма ретінде олар
берік, пайдалану шығындары аз. Бірақ дымқыл материалдарды сақтау
кезінде бұл бункерлер оңай коррозияға ұшырайды, бұл олардың тез
тозуына және материалдың бункер қабырғасына үйкелуін арттыруға ықпал
етеді, бұл кейіннен түсіруді қиындатады.
Темірбетон бункерлері құрғақ және дымқыл материалдарға арналған
қойма болып табылады. Олар ұзақ уақыт қызмет етеді, бірақ металл
бункерлерге қарағанда қымбатырақ және ауыр. Оларда ыстық материалдар
сақталмайды,
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өйткені жылу жүктемелері бар бетон жарыла бастайды. Бұл бункерлер
монолитті құрылым, құрама және аралас.
Бункерлердің өткізу қабілеті
Бір уақыт бірлігінде шығатын тесік арқылы өтетін сусымалы
материалдың мөлшері үздіксіз жұмыс істейтін бункердің өткізу қабілетін
анықтайды. Мұндай бункерлердің өткізу қабілетін анықтау үшін формула бар:
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,

(2.7)

мұндағы, v - бункердің шығару саңылауларынан материалдың шығу
жылдамдығы,
м / сек.; F0-шығару тесігінің ауданы, м2.
Ысырманы ашқан сайын босатылатын бункерлердің t0 босату
уақытымен сипатталатын өткізу қабілеті болады. Кәдімгі жарамдылық процесі
үшін босату уақыты келесі формула бойынша анықталады:
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜 ,

(2.8)

мұндағы, 𝑉𝑉𝑉𝑉 - бункердің сыйымдылығы, м3.
Жартылай сұйық материалдар гидравликалық әдіспен аяқталған кезде
бункерді босату уақыты оның конфигурациясына және толтырылған
материалдың деңгейіне байланысты болады. Толтыру биіктігі неғұрлым аз
болса, материалдың жарамдылық жылдамдығы соғұрлым төмен болады.
Материал бөліктерінің диаметрі неғұрлым аз болса және материалдың бөлшегі
қадам пішініне ие болса, хоппердің өткізу қабілеті соғұрлым жоғары болады.
Материалдың тығыздығы неғұрлым жоғары болса және қоқыс қабырғасы мен
материал арасындағы үйкеліс аз болса, қоқыс материалының жарамдылық
жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. Материалдың ылғалдылығы неғұрлым
жоғары болса (шығатын тесік неғұрлым аз болса, материалдың ылғалдылығы
соғұрлым аз болады), жарамдылық мерзімі соғұрлым төмен болады. [68-71]
Силостар - бұл биіктігі жоспарда 1,5 еседен асатын сусымалы
материалдарды сақтауға арналған инженерлік құрылымдар. Ең көп таралған
силос-дөңгелек және тікбұрышты (шаршы) көлденең қималар.
Жоспарда силостардың пішіні дөңгелек, шаршы, тікбұрышты,
алтыбұрышты және көп қырлы.
Ең ұтымды-дөңгелек, онда қабырғалар негізінен созылу үшін жұмыс
істейді. Цилиндрлік силостар үшін материалдардың шығыны мен құны
бойынша оңтайлы диаметр-6 м; кейбір сусымалы материалдар үшін (көмір,
қант) диаметрі 12 м силостар қолданылады. Силостардың биіктігі әдетте 30 мге дейін, ал тасты топырақтарда салу кезінде – 42 м-ге дейін.
Металл силостар мырышталған металдан жасалған. Олар цилиндр
пішінді, жалпақ металл төбесі және әдетте жалпақ металл түбі бар. Қақпағы
бар Люк бір жағында, әдетте жоғарғы бөлігінде орналасқан, ал ысырмасы бар
шығатын келте құбыр қабырға түбінде қарастырылған.
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Олар 25 тоннадан
астам астықты
сақтау
үшін
қолданылады.
Сондай-ақ,
сыйымдылығы 1ден 10 тоннаға
дейінгі
шағын
силостар бар.
2.7 сурет - Металл сүрлемдер
Мұнара силостары цилиндр тәрізді. Сүрлемнің биіктігі 10-нан 90
метрге дейін, ал диаметрі 3-тен 27 метрге дейін. Құрылыс құны мен
беріктігі силостарды жасау үшін қолданылатын материалдарға байланысты
өзгеруі мүмкін.

2.8 Сурет - Мұнара сүрлемдері
Астық қоймаларының осы түрлерінің сыйымдылығы өте үлкен болуы
мүмкін, бұл ферманың көлеміне байланысты. Сүрлемнің бұл түрінің
артықшылығы: жоғары өнімділік, беріктік және астыққа аз теріс әсер ету.
Кейбір силостарда астықты төмен оттегі атмосферасында сақтау функциясы
бар, бұл ашытылған құрамның шіріп кетуіне және көгеруіне жол бермейді,
сонымен қатар астықтың жоғары сапасын сақтайды.
Синтетикалық сүрлемдер. Синтетикалық материалды қолдана
отырып, кішкене сақтау контейнерлерін салуға болады. Бұл жағдайда
қолданылатын материалдар бутилкаучук және тығыздығы жоғары
полиэтилен болып табылады.
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2.1.8
Химиялық
көрсеткіштері

өндірістердің

техникалық-экономикалық

Химиялық өндірістің практикалық орындылығы мен рентабельділігі
техникалық-экономикалық көрсеткіштермен айқындалады, олардың ішіндегі
ең маңыздылары шикізаттың Шығыс коэффициенті мен Өнімнің шығуы,
аппараттың өнімділігі, процестің (аппараттың) қарқындылығы болып
табылады. [69-71] шикізаттың Шығыс коэффициенті (Fp) деп
аталады,Шикізаттың әр түрінің мөлшері (кг, т), осы өндіріс процесінде
алынған дайын өнімнің бірлігіне жұмсалады.
Есептеу мысалдары
Мысал 1. Азот қышқылы өндірісіндегі аммиактың Шығыс
коэффициентін анықтаңыз (өндірістік шығындарды есепке алмағанда).
Шешімі.
Аммиактың азот қышқылына тотығу процесі схема бойынша жүреді:
O

NH3

2

O

2

H O
2

NONO2НNO3

63 кг азот қышқылының түзілуіне теориялық тұрғыдан 17 кг аммиак
жұмсалады, ал 1 кг қышқыл алу үшін аммиак шығыны болады:
(17 x 1) 63= 0,27 (кг)
Сондықтан аммиактың шығын коэффициенті (Fp) 0,27 кг құрайды.
Өнімнің шығуы (η) – бұл іс жүзінде алынған өнім мөлшерінің – GN (кг-да)
теориялық мүмкін-GT (кг-да) пайызбен көрсетілген қатынасы:
(Gn : GT) 100 %
(2.9)
Егер өндіріс процесі бірнеше сатыдан тұрса және олардың
әрқайсысы белгілі бір нәтижеге сәйкес келсе, онда дайын өнімнің бүкіл
процесс бойынша жалпы шығысы келесі теңдеумен анықталады:
ηобщ = (η1/100 + η2/100 +….+ ηn/100) • 100 %, (2.10)
мұндағы η1, η2, ηn - өндіріс процесінің жекелеген кезеңдері бойынша
өнімнің шығуы.
Өнімнің өнімділігі неғұрлым жоғары болса, өндіріс соғұрлым үнемді
болады. Өнімнің өнімділігінің төмендеуі шикізаттың ластануына, тасымалдау
кезінде шикізаттың жоғалуына, жабдықтың ағып кетуіне, жағымсыз
реакциялардың жүруіне және реакциялардың қайтымдылығына байланысты.
Мысал 2. Теориялық тұрғыдан, 17 кг аммиак NH3 тотығу кезінде 63 кг
азот қышқылы HNO3 береді. Іс жүзінде 54 кг қышқыл алынды. Азот
қышқылының шығымдылығын анықтаңыз.
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Шешімі.
Шарт бойынша Gn = 54 кг, A Gm= 63 кг, теңдеу бойынша (2.9).
η = (54/63) х 100 = 85,7 %
Мысал 3. Күкірт қышқылын түйіспелі тәсілмен 1 тонна күйдірілген
колчеданға 42% күкірт құрамында 1,2 % «бос» SO3 ангидриді бар 1,2 тонна
Олеум алынады. Күкірт қышқылының шығу пайызын анықтаңыз.
Шешімі.
Күкірт қышқылының түзілу процесі схема бойынша жүреді:
O2

O2

H2O

FeS2 2SO22SO3 2H2SO4.
Құрамында 42% күкірт бар 1 тонна колчедан, теориялық тұрғыдан
күкірт қышқылын алуға болады:
Gт = (420 х 98,1) / 32,1 = 1283 (кг),
мұндағы 98,1 және 32,1 - күкірт қышқылы мен күкірттің
молекулалық массасы; 420-1 т колчедан құрамындағы күкірт.
В 100 кг 20% Олеум құрамында 80 кг H2SO4 және 20 кг күкірт
ангидриді SO3 бар, олар эквивалентті
Gт = (20 х 98,1) / 80,1 =24,5 (кг) H2SO4
мұндағы 80,1 - SO3 молекулалық массасы, a 98,1 - H2SO4
молекулалық массасы.
100 кг 20% Олеум (24,5+80,0) кг H2SO4-ке тең, aл 1200кг Gn –х кг

%.

Gn = 1200 х (24,5 х 80,0)/100 = 1254 (кг)
Демек, күкірт қышқылының (η) шығуы тең: η = (1254 x 100)/ 1283=97,7

Мысал 4. Құрамында 45% күкірт бар FeS2 320 тонна колчеданнан
270 тонна SO2 күкірт газы алынды. Шығыс коэффициентін және SO2
шығысын күкірт арқылы есептеңіз.
Шешімі. FeS2 пиритінен SO2 газын алу процесі схема бойынша жүреді:
O2 FeS2SO2+Fe2O3
320 тонна колчедан құрамындағы күкірт мөлшерін анықтаңыз: (320 x
45) / 100 = 144 т.
Күкірттің шығын коэффициенті: 144/270 = 0,533 т.
Теориялық тұрғыдан 144 тонна күкірттен SO2 күкірт газы алынуы
керек: S + O2=SO2
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32 тонна күкірт s 64 тонна SO2 газын береді, A 144т GT
Осыдан GT =(144 x64) /32 =288 т
Күкірт бойынша SO2 газының шығуы тең болады: =(270 x100) /
288=93,75
%.
Аппараттың өнімділігі (П) - бұл өндіріс процесінің осы
жағдайларында
уақыт бірлігінде іс жүзінде осы аппаратпен өндірілген, кг/сағ (т/тәул) түрінде
көрсетілген GP дайын өнімінің саны.
П = Gп / τ (кг/сағ).

(2.11)

Мысал 5. Байланыс аппаратында 12 сағат ішінде 180 т ангидрид
SO2 тотығады, тотығу дәрежесі 98,5 %. Құрылғының өнімділігін кг/сағ
анықтаңыз.
Шешімі.
(11) теңдеуді қолдана отырып, байланыс аппаратының өнімділігін
табамыз: P = [(180 x 1000) /12] x 0.985 = 14775 кг/сағ SO2.
Мысал 6. Егер 8 сағат ішінде 60000 кг 99% аммиак өндірілсе,
100% NH3(мың т) есебімен аммиак синтезі колоннасының жылдық
өнімділігін анықтау.
Шешімі.
Тәулігіне 99% аммиак өндіріледі:
(60000 х 24) / 8 = 180000 кг немесе 180 т. Аммиак синтезі бағанының
жылдық өнімділігі: 180 x 365=65700 (т) NH3 99 %-ного.
Колоннаның өнімділігі (100% аммиакқа есептегенде) тең: (65700 х 99) /
100 = 65043 т/жыл.
Аппараттың қарқындылығы (I) –бұл пайдалы аудан бірлігіне (Sn) немесе
пайдалы көлем бірлігіне (Vп) жатқызылған өнімділік):
Ι = П / Sn = Gп / (Sпх τ), (кг/м3сағ),
(2.12)
3
Ι = П /Vn = Gп / (Vпх τ), (кг/м сағ),
(2.12а)
Мысал 7. Күкірт газының күкірт ангидридіне тотығу аппаратындағы
байланыс массасының көлемі 14,5 м3 құрайды. Байланыс аппаратының
өнімділігі-360 т/тәулік (H2SO4 бойынша). Тотығу процесінің қарқындылығын
анықтаңыз.
Шешімі. (2.12 а) теңдеуді қолдана отырып, тотығу қарқындылығын
анықтаймыз:
Ι =(360х 1000)/(1 х 24 х 14,5) = 1034,5 (кг/м3ч) (пH2SO4 бойынша).
Мысал 8. Көлемі 2700 м3 домна пеші жылына 1642,5 мың тонна
шойын балқытады.
Домна пешінің өнімділігі мен шойын балқыту процесінің
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қарқындылығын анықтаңыз.
Шешімі.
Домна өнімділігі (Ө) (т/сағ) тең:
(1642,5 х1000) / (1х 24 х 365) = 187,5
Шойын балқыту процесінің қарқындылығы (I) тең:
(187,5 х 1000)/2700 = 70 кг/м3сағ.
Мысал 9. Ұзындығы - 14 м, биіктігі - 4 м және ені - 0,4 м Кокс
камерасына 16 тонна көмір салынады, бұл камера көлемінің 80% құрайды.
Көмірді кокстеу процесі 14 сағат ішінде жүзеге асырылады. Кокс
камерасының өнімділігін және кокстеу процесінің қарқындылығын
есептеңіз.
Шешімі.
Кокс камерасының көлемі:
V= 14,0х4,0/0,4 = 22,4 (м3).
Камераның пайдалы көлемі (Vп) :
22,4 /0,8=18 (м3).
Кокс камерасының өнімділігі
тең: П= (16,0 х1000) / 14 = 1143
кг/сағ.
Көмірді кокстеу процесінің
қарқындылығы: Ι = 1143/18 = 63,5 (кг/м3сағ).
2.2 Технологиялық
экономикалық тиімділігі.

процестер

мен

жабдықтардың

2.2.1 Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру және құрылымы
Кәсіпорындағы өндірістік процестерді ұйымдастыру, өндірісті
дайындаудың, жоспарлаудың және бақылаудың ең ұтымды әдістерін таңдау
көбінесе өндіріс түрімен анықталады.
Өндіріс түрі-өнімнің номенклатурасына, ауқымы мен тұрақтылығына
байланысты өндірісті ұйымдастырудың факторлары мен элементтерінің
үйлесімінің ұйымдастырушылық,
техникалық
және
экономикалық
сипаттамалары мен сипаттамаларының жиынтығы.
Өз кезегінде өнімнің номенклатурасы мен ауқымы шоғырлану,
мамандандыру, ынтымақтастық және өндірісті біріктіру деңгейлерін
анықтайды. [70-73]
Кәсіпорындағы өндіріс түрлерін жіктеудің негізі келесі факторлар
болып табылады:
1) Өндірістің мамандануын сипаттайтын шығарылатын өнімнің
номенклатурасы;
2) шығарылатын өнімнің масштабы (шығарылым көлемі);
3) шығару мерзімділігі;
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4) жұмыс орындарын жүктеу сипаты және олардың мамандануы,
яғни технологиялық процестің белгілі бір операцияларын жұмыс
орындарына бекіту.
Өндірісті
ұйымдастырудың аталған нысандары мен оның
элементтерінің үйлесуіне байланысты өндірістің келесі түрлері жаппай,
сериялық, жеке өндіріс түрін ажыратады.
Өндіріс түрін анықтауға арналған индикаторлардың бірі жұмыс
орындарының мамандану деңгейін сипаттайтын сериялық коэффициент
болуы мүмкін.
𝑁𝑁𝑁𝑁
(2.13)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜,
𝑃𝑃𝑃𝑃об
мұндағы, Non-осы бөлімшеде (учаскеде, цехта) орындалатын егжейтегжейлі операциялардың жалпы саны);
Роб - цехтағы жабдық бірліктерінің (жұмыс орындарының) саны.
Жаппай өндіріс бір немесе бірнеше ұқсас өнімдердің көп мөлшерін
үздіксіз өндірумен сипатталады. Жаппай өндіріс стандартталған өнімдердің
(бұйымдардың) шектеулі номенклатурасын салыстырмалы түрде ұзақ уақыт
аралығында үлкен көлемде шығаруға бағытталған . 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 1Арнайы жабдық,
еңбек заттарының қозғалыс түрі-параллель.
Жаппай өндіріс түрінің артықшылықтары;
– жабдықты толық пайдалану;
– еңбек өнімділігінің жоғары деңгейі,
– шартты-тұрақты шығыстарды үнемдеу және жоғары
өнімді жабдықты пайдалану есебінен өнім бірлігінің ең төмен
өзіндік құны;
– өндіріс циклінің ұзақтығын азайту;
– аяқталмаған өндіріс көлемін қысқарту;
– айналым қаражаттарының айналымын жеделдету.
Жаппай өндіріс түрінің идеалды нұсқасы-шикізат іске қосылған
сәттен бастап дайын өнім шыққанға дейін өндіріс процесінің барлық
операциялары бойынша өнімдердің үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ететін
өндіріс. [70-74]
Сериялық өндіріс-құрылымдық жағынан бірдей бұйымдарды уақыт
аралығында мезгіл-мезгіл қайталанатын белгілі бір мөлшердегі партиялармен
немесе сериялармен шығару.
Серия-өндіріске енгізілген бірдей өнімдердің белгілі бір саны.
Мұнда өндірістің сериялық түріне тән белгілер берілген.
1. Қайталанатын біртекті өнімдердің кең номенклатурасы сериясымен
дайындау;
2. Нақты операцияларды орындауға, номенклатурасы бойынша
әртүрлі тауарлар шығаруға мамандандырылған өндірістік бөлімшелер
(бөлімшелер, зауыттар мен цехтар) бойынша өндірістік қызметті
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орталықсыздандыру;
3. Өнімді сатып алушылардың алдын ала тапсырыстары негізінде де,
алдын ала белгісіз тұтынушылар үшін де дайындау;
4. Бұйымдарды
сериямен
дайындау
кезеңділігі,
жекелеген
партиялармен құрастыру үшін бөлшектерді өңдеу;
5. Өндіріс процесінде біліктілігі орташа жұмысшыларды пайдалану;
жұмыс орындарын оларға бекітілген бірнеше операцияларды орындауға
мамандандыру, қол еңбегінің елеусіз көлемі;
6. Өндірістік циклдің қысқа ұзақтығы;
7. Құрастыру өндірісіне түсетін бөлшектер мен компоненттердің
бірыңғай құрамына байланысты технологиялық процесті типтеу;
8. Бекітілген жұмыс орындары бар мамандандырылған технологиялық
жабдықтың болуы;
9. Жеке партияларда шығарылатын мамандандырылған өнімдерді
өңдеуге қойылатын әртүрлі талаптар, сондықтан барлық цехтар мен учаскелер
арқылы міндетті емес өту арқылы әртүрлі бағыттар бойынша өңдеу
процесінде өнімнің жүруі;
10. Өндірілетін өнімнің сапасын бақылауды автоматтандыру және
өнімнің сапасын басқарудың статистикалық, әдістерін қолдану;
Өндірістің сериялық түрінің кемшіліктері:
– жабдықтың тұрақты жұмысына байланысты өндірістік циклдің
жоғары ұзақтығы,
– жабдықты жиі ауыстырып отыру, өндірістегі үлкен үзілістер
нәтижесінде өнімді емес уақыт шығындарының артуы, өнімді
дайындау процесінде өндірісті дайындау бойынша жұмыстардың
жүргізілуіне байланысты.
– өнім бірлігінің өзіндік құнының ұлғаюы;
– айналым қаражаттарының айналымын азайту.
– еңбек өнімділігінің қысқаруы.
Серияға кіретін бір уақытта шығарылатын бірдей өнімдердің санына
байланысты шағын сериялы, орташа сериялы және ірі сериялы өндіріс
бөлінеді. [70-75]
Шағын өндіріс - бөлімшелер немесе өңдеу орталықтары белгілі бір
операцияларға мамандандырылған өндірістік процесті ұйымдастырудың бір
түрі. Өңделген өнімдер кең ассортименттегі шағын партияларда шығарылады.
Бір жыл ішінде партияның кезектесуінің жүйелілігі жоқ немесе тұрақты емес,
ал сериялардың өлшемдері тұрақсыз; кәсіпорын үнемі жаңа өнімдерді игереді
және бұрын игерілгендерді шығаруды тоқтатады.
Орташа сериялы өндіріс шағын және ірі сериялы өндіріс арасында
аралық орын алады. Өндірістің бұл түрі шектеулі номенклатураның көптеген
сериясымен сипатталады.
Жабдық әмбебап және арнайы, еңбек объектілерінің қозғалыс түрі
параллель-дәйекті.
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Ірі сериялы өндіріс жұмыс орнына аз мөлшерде операцияларды
тағайындаумен сипатталады, ал өңделген өнімдердің партиялары үлкен
және алдын-ала белгіленген уақыт аралығында тұрақты түрде қайталанады.
Жабдық негізінен арнайы, еңбек объектілерінің қозғалыс түрлері
параллель-дәйекті және параллель. Зауыттар қарапайым өндірістік құрылымға
ие, өңдеу және құрастыру цехтері заттық принцип бойынша
мамандандырылған, ал дайындаушы цехтер технологиялық принцип бойынша
мамандандырылған. Ірі сериялы өндіріс жаппай өндіріс түрінің
ерекшеліктерін қабылдайды.
Жеке-дара өндіріс түпкілікті өнімнің әр бірлігі құрылымы,
орындалған міндеттері, орналасқан жері немесе басқа да маңызды
белгілері бойынша ерекше болған кезде белгілі бір мақсаттағы әр түрлі
және тұрақты емес номенклатураның бөлшектерін шығаруға бағытталған.
Өндірістің бұл түрінде әмбебап жабдықтар қолданылады және негізінен
технологиялық процестің жұмысына арналған бөлшектер партияларының
қозғалысының дәйекті түрі қолданылады.
Жеке-дара өндіріске ірі машиналар, бірегей аспаптар, жабдықтар,
қуатты гидравликалық турбиналар мен генераторлар, илемдеу орнақтары,
жүретін экскаваторлар, атом реакторлары және басқа да бұйымдар,
сондай-ақ жеке тапсырыс бойынша стандартты емес өнімдер шығару
жатады. [70-75]
Кесте 2.7 - Өндіріс түрлерінің ерекшеліктері

Өндіріс процесінің
элементтері
Жыл ішінде
шығарылатын өнімнің
номенклатурасы
Шығарылымның
қайталануы
Технологиялық және
функционалдық
мамандану деңгейі
Бір жұмыс орнында
орындалатын
егжейтегжейлі
операциялардың саны
Бұйым мен оның
элементтерін
жобааралық және түрлік
біріздендіру деңгейі
Дайындаудың
технологиялық процесі
Технологиялық жабдық
Жабдықтың орналасуы

Жеке-дара
өндіріс
шектелмеген

Сериялық өндіріс

қайталанбайды
төмен

мезгіл-мезгіл
қайталанады
орташа

бір немесе
бірнеше
бұйымдардың
үнемі
қайталанады
ы
жоғары

40-тан жоғары

3-40

1-2

жоғары

орташа

төмен

маршрут
тық
технолог
әмбебап
ия
топтық

детальды,
операциялық
әмбебап, ішінара
арнайы
топтық немесе
тізбекті

пооперациялық
технология
арнайы

Сериямен
шектелген

Жаппай өндіріс

тізбекті
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Кесу және өлшеу құралсаймандарын
Жұмыс
Өзара алмасу
Металдарды пайдалану
коэффициенті
Өндірісті
автоматтандыру деңгейі
Өнімнің бірлігін
өндірудің еңбек
сыйымдылығы мен
өзіндік құны
Өнім сапасы
Өндірісті
ұйымдастырудың негізгі
қағидаттарын іске асыру
дәрежесі

әмбебап

әмбебап, ішінара
арнайы
біліктілігі жоғары біліктілігі орташа
толық емес
толық
0,4-0,6
0,55-0,75

арнайы

0,3-0,5

0,45-0,65

0,9-0,99

жоғары

орташа

төмен

қанағаттанарлық
процестерді
ң
үздіксіздігі
нің төмен
дәрежесі

қанағаттанарлық
өндіріс
ағындылығының
орташа дәрежесі

жақсы
өндірістің
үздіксіздігі мен
тікелей
ағынының
жоғары
дәрежесі

2.2.2 Кәсіпорында
тиімділігін анықтау

технологиялық

процесті

біліктілігі төмен
толық
0,8-0,95

ұйымдастырудың

Экономикалық әдебиеттегі «тиімділік» ұғымы екі түрлі. Ол әр түрлі
аспектілерде
қолданылады:
капиталды
салымдардың
тиімділігі,
технологиялық
процестерді
жетілдірудің
тиімділігі,
өндірісті
рационализациялаудың тиімділігі және т. б. Осы бөлімде өндірістік жүйелерге
қолданылатын тиімділіктің мәні мен мазмұны қарастырылады. [72]
Өндірісті ұйымдастыру жөніндегі қызмет мынадай шарттарды
орындау кезінде тиімді деп танылуы мүмкін:
 уақыттың әр сәтіндегі мақсаттар қоғамнан да, кәсіпорынның өзінен
де қойылатын талаптардан уақытша, жылжымалы, туынды ретінде
қарастырылады;
 мақсаттардың мазмұны өндірісті ұйымдастырудың маңызды
сипаттамаларына сәйкес келеді және Кәсіпорынның сыртқы және
ішкі жұмыс жағдайларын көрсетеді;
 қойылған мақсаттарға «сәтті» қол жеткізілді: мақсаттарға қол
жеткізу осыған жұмсалған қаражатпен негізделген, шығындар мен
қызмет нәтижелерінің қажетті арақатынасы орындалды;
 мақсаттарға қол жеткізу үшін қоғам қабылдаған, мақұлдаған
құралдар пайдаланылды; бұл шарттың қажеттілігі өндірісті
ұйымдастырудың
әлеуметтік-экономикалық
сипатымен
анықталады; оны орындау жүргізілетін жұмыстарды әлеуметтік
оңалтуға байланысты қосымша шығындарды болдырмауға
мүмкіндік береді.
Өндірісті ұйымдастырудың тиімділігі-бұл кәсіпорынның сыртқы және
ішкі жұмыс жағдайларын ескере отырып, өндірісті ұйымдастырудың
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мақсаттарын тұжырымдау және шығындар мен нәтижелердің белгіленген
арақатынасында әлеуметтік мақұлданған қаражатты пайдалану арқылы
нәтижелерге қол жеткізу қабілетімен байланысты өндірістік жүйенің қасиеті.
Өндірісті ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға мақсатты түрде әсер
ету үшін оның деңгейін анықтайтын факторлар туралы нақты түсінік болуы
керек. [72-74]
Өндірісті ұйымдастыру қызметінің әсері үш нысанда көрінеді:
экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық.
Әсердің экономикалық формасы неғұрлым зерттелген, ол үшін кезкелген шығындардың экономикалық тиімділігін анықтауға арналған тиісті
сандық бағалау әдістері жасалынған. Барлық өнеркәсіптік кәсіпорындар өз
мақсаттарының дербестігіне қарамастан, оларды шешуге негізгі әлеуметтікэкономикалық міндеттерді бағындырады: рентабельділікті және (немесе)
өнімділікті арттыру, тұтынушының, нарықтың, қызметкерлердің және т. б.
өзгеретін
талаптарын
қанағаттандыру.
Бұл
жағдайда
өндірісті
ұйымдастырудың тиімділігі өндірістің негізгі экономикалық көрсеткіштерінің
өзгеру қарқыны бойынша бағаланады.
Өндірісті ұйымдастырудан алынған әсердің әлеуметтік формасы
өзінің нақты бағасына ие, дегенмен оны экономикалық тиімділік сияқты
бірыңғай синтетикалық индикатормен көрсету мүмкін емес. Ұйымды
жетілдірген кезде Еңбек және өндіріс жағдайлары айтарлықтай өзгереді.
Өндірісті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық әсері өндіріс жүйесі
элементтерінің өзара байланысы мен өзара әрекеттесуін күшейтуде және
жүйеде оның элементтерінде жоқ және оларға тән емес сапалы жаңа
қасиеттердің пайда болуында көрінеді.
Өндірісті ұйымдастырудың тиімділік факторларын ескере отырып,
өлшемдердің екі тобы белгіленеді:
А) өндірістік жүйенің жұмыс істеу тиімділігінің критерийлері
1. Үнемділік
2. Пәрменділік
3. Еңбек өмірінің сапасы - әлеуметтік нәтижелерді бағалау
4. Икемділік
5. Өндірістік жүйенің сапасы
6. Кәсіпорынның стратегиясы мен мақсаттарын үйлестіру
7. Нарықтың даму үрдістеріне сәйкестігі
Б) өндірісті ұйымдастыру бойынша тиімділік өлшемдері
1. Ұйымдастыру қызметінің реттілігі
2. Шешім қабылдаудағы жеделдік
3. Қабылданған әрекеттердің орындылығы
2.2.3 Еңбек өнімділігін өлшеу әдістері. Негізгі көрсеткіштер және
есептеу әдістері
Еңбек өнімділігі деп белгілі бір тірі еңбектің тиімділігі, белгілі бір
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уақыт аралығында өнімді құру үшін тиімді өнімді қызметтің тиімділігі
түсініледі. [72]
Еңбек өнімділігі статистикасының алдында міндеттер тұр:
1) еңбек өнімділігін есептеу әдістемесін жетілдіру;
2) еңбек өнімділігінің өсу факторларын анықтау;
3) еңбек өнімділігінің өнім көлемінің өзгеруіне әсерін анықтау.
Экономикалық тәжірибеде еңбек өнімділігінің деңгейі өндіріс және
еңбек сыйымдылығы көрсеткіштері арқылы сипатталады.
Уақыт бірлігінде өнім өндіру (W) өндірілген өнім көлемінің (q) ара
қатынасымен және жұмыс уақытының шығындарымен (Т) өлшенеді:
W = q/T

(2.14)

Бұл еңбек өнімділігінің тікелей көрсеткіші.
Кері көрсеткіш - бұл еңбек сыйымдылығы:
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡 = , откуда 𝑊𝑊𝑊𝑊 =
𝑞𝑞𝑞𝑞

1

𝑞𝑞𝑞𝑞

(2.15)

Еңбек өнімділігінің статистикалық көрсеткіштер жүйесі өндірілген
өнімкөлемін өлшеу бірлігімен айқындалады. Бұл қондырғылар табиғи,
шартты табиғи, еңбек және шығындар болуы мүмкін.
Еңбек
шығындары
қалай
өлшенетініне
байланысты
оның
өнімділігінің келесі деңгейлері бөлінеді.
Өндірілген өнім көлемі
Орташа сағаттық өндіріс = ------------------------------------------Осы уақыт кезеңі ішінде істелген адам-сағат саны

Бұл нақты жұмыстың бір сағатындағы жұмысшының орташа өнімділігін
көрсетеді (ауысымішілік үзілістер мен үзілістерді қоспағанда, бірақ артық
жұмыс уақытын ескере отырып).
Өндірілген өнім көлемі
Орташа тәуліктік өндіріс = ------------------------------------------Кәсіпорынның барлық жұмысшыларымен жұмыс істеген адам-сағат саны

Ол жұмыс күнін өндірістік пайдалану дәрежесін сипаттайды.
Өндірілген өнім көлемі
Орташа айлық өнім = ------------------------------------------Жұмысшылардың орташа тізімдік саны (өнеркәсіптік-өндірістік персонал)
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Бұл жағдайда бөлгіште шығындар емес, еңбек резервтері көрсетіледі.
Орташа тоқсандық өндіріс орташа айлық деңгейге ұқсас есептеледі.
Жоғарыда аталған орташа көрсеткіштер арасында байланыс бар:
(2.16)
𝑊𝑊𝑊𝑊1ППП = 𝑊𝑊𝑊𝑊ч ∙ ПРД ∙ ПРП ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑рабочих в ППП

мұндағы, W1ППП - бір қызметкердің атқарымы;
Wч - орташа сағаттық атқарым; Пр.д - жұмыс күнінің ұзақтығы; Пр.п жұмыс кезеңінің ұзақтығы;
жұмыс ППП-дағы d - өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың жалпы
санындағы жұмысшылардың үлесі.
Еңбек өнімділігі әр түрлі деңгейлерде зерттеледі – жеке еңбек
өнімділігінен (ЖЕӨ) жалпы қоғамдық еңбек өнімділігіне (ЖЕӨ) дейін:
Өндірілген ұлттық табыс
ЖЕӨ = ------------------------------------------Материалдық өндірісте жұмыс істейтіндердің орташа жылдық саны

Осылайша, статистикалық көрсеткіштердің қолданыстағы жүйесі тек
тірі еңбектің тиімділігін сипаттайды.
Еңбек өнімділігі-динамикалық көрсеткіш, яғни ол прогрессивті
өзгеріспен ғана маңызды. Еңбек өнімділігін арттыру материалдық өндіріс
пен кіріс көлемінің өсуін қамтамасыз етудің маңызды шарты болып
табылады.
Көптеген факторлардың әсерінен Еңбек өнімділігі өзгереді.
Факторлар қозғаушы күштер немесе еңбек өнімділігінің өзгеруіне себеп
болатын себептер деп аталады.
Еңбек өнімділігінің өсуінің салааралық және салалық факторлары
өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктерімен – оның мамандануымен,
шоғырлануымен және араласуымен, өндірістік кооперациямен байланысты.
Жұмыс орнындағы еңбек өнімділігінің өсу факторларына жұмыс
уақытының ысырабын жою және оны неғұрлым ұтымды пайдалану жөніндегі
шаралар кешені кіреді. [72]

151

Еңбек өнімділігінің өсу факторлары
сыртқы

ішкі

нарықтағы сұраныстың өзгеруіне
сәйкес өнімнің ассортименті мен
номенклатурасының
өзгеруі;
материалдық-техникалық
жабдықтаудағы
іркілістер;
қоғамдағы
әлеуметтікэкономикалық жағдайлар және
т.б.

кәсіпорынның
жарақтандырылуының
техникалық деңгейі,
еңбектің энергетикалық
жарақтандырылуы, еңбектің
қормен жарақтандырылуы,
еңбекті ынталандыру
жүйелері және басқа да
факторлар

2.2 схема - Еңбек өнімділігінің өсу факторлары
Ішкі мазмұны мен мәні бойынша барлық факторлар әдетте үш
топқа жіктеледі: материалдық-техникалық, әлеуметтік-экономикалық,
ұйымдастырушылық.
Материалдық-техникалық факторлар жаңа техниканы, озық
технологияны, шикізат пен материалдардың жаңа түрлерін пайдаланумен
байланысты. Осы факторлардың нәтижесінде қормен жарақтану және еңбек
энергиясымен жарақтандырылуы артады, ғылыми-техникалық прогресс
негізінде өндірістік процестерді автоматтандыру артады, машиналар мен
жабдықтардың жеке қуаттары артады және т.б.
Әлеуметтік-экономикалық факторлар:
- еңбек ұжымдарының сапасы, олардың әлеуметтік-демографиялық
құрамы, еңбекке ақы төлеу нысандары мен жүйелері;
- кадрларды даярлау және тәртіптілік деңгейі;
- қызметкерлердің еңбек және шығармашылық белсенділігі;
- бөлімшелерде және жалпы кәсіпорында басқару стилі және т. б.
анықтайды.
Жеке қызметкердің өнімділігі оның қабілеттеріне, шеберлігі мен
біліміне, жасына, денсаулығына және басқа себептерге байланысты.
Өндірістің
ұйымдастырушылық
факторларына
өндірістің
мамандануы мен кооперациясы, жөндеу, көлік, энергетика, құрал-саймандар
және өндірістік қызмет көрсетудің басқа түрлерін ұйымдастыру жатады.
Өндірісті басқаруды ұйымдастыру мыналарды қамтиды:
- басқарудың тиімді ұйымдық құрылымын құру;
- басқарушы кадрларды дұрыс іріктеу, орналастыру және пайдалану,
оларды кәсіби даярлау және қайта даярлау, өндірісті басқару жүйесін
жетілдіру;
- өндірістік процесті жедел басқаруды жақсарту;
- өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесін (ӨБАЖ) енгізу
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және дамыту.
Еңбекті ұйымдастыру өндірісті ұйымдастырумен тығыз байланысты
және мыналарды қамтиды:
- жекелеген топтар мен жекелеген қызметкерлер арасындағы еңбекті
ұтымды бөлу және кооперациялау;
- еңбектің озық әдістері мен тәсілдерін енгізу;
- жұмыс орындарын ұйымдастыру мен қызмет көрсетуді жетілдіру ; ;
- еңбекті ұйымдастырудың икемді түрлерін енгізу;
- еңбек шығындарының техникалық негізделген нормаларын енгізу;
- еңбек жағдайларын жақсарту, еңбек және демалыс режимдерін
оңтайландыру.
Ел экономикасын дамыту үшін еңбек өнімділігінің өсуінің зор
маңызын ескере отырып, мазмұны мен бағыты қойылған міндеттермен
айқындалатын осы көрсеткішті экономикалық талдауға көп көңіл бөлінеді.
Есептеулер формула бойынша орындалады:
(2.17)

П = У × Д × Р × Пч: 100 %,

мұндағы, П - еңбек өнімділігі;
У - қызметкерлердің жалпы санындағы өндірісте жұмыс істейтін
қызметкерлердің үлес салмағының индексі;
Д-өндірістің бір қызметкері жұмыс істеген күндердің орташа саны; Ржұмыс күнінің орташа ұзақтығы;
Пч - өндірісте жұмыс істейтін қызметкерлердің сағаттық еңбек
өнімділігі. Кәсіпорындағы еңбек өнімділігінің өсу резервтері еңбек
үнемдеудің әлі пайдаланылмаған нақты мүмкіндіктерін білдіреді. Ішінде
өндірістік резервтер техника мен жұмыс күшін жетілдіруге және тиімді
пайдалануға, сондай-ақ жұмыс уақытын жоғалтуды азайтуға, шикізат пен
материалдарды үнемдеуге, жабдықты ұтымды пайдалануға байланысты. [7374]
Өндірілген өнім көлемі заттай немесе шартты, құндық және еңбек
өлшем бірліктерінде көрсетілуі мүмкін.
Өндірісті анықтау әдістері

- табиғи (шартты-табиғи)

құндық

нормаланған жұмыс
уақыты бойынша

2.3 схемасы - Өндірісті анықтау әдістері
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Табиғи әдіспен өлшенетін еңбек өнімділігі қарапайым және нақты
есептеледі. Сонымен қатар, табиғи әдісті қолдану шектеулі, оны әртүрлі
тауарлар немесе өнімдер шығарылатын жерлерде қолдануға болмайды.
Сонымен қатар, табиғи бірліктердегі еңбек өнімділігін өлшеу әдістері
аяқталмаған өндіріс үшін қорлардың өзгеруін ескере алмайды.
Табиғи әдістің бір түрі-шартты табиғи әдіс, онда жұмыс көлемі
біртекті өнімнің шартты бірліктерінде ескеріледі. Бұл әдіс көптеген түрлі
өнімдер мен қызметтердің өндірісін талдауда өте ыңғайлы. Ауыспалы
коэффициенттерді қолдана отырып, өнімнің әртүрлілігі салыстырмалы түрде
келтіріледі. Бұл әдіс шартты табиғи әдісті еңбек әдісіне жақындата алады,
оның негізі Өндірістің шартты еңбек сыйымдылығын қолдана отырып өнім
көлемін өлшеу болып табылады. [73-74]
Еңбек өнімділігін өлшеу әдістері еңбек әдісін қамтиды. Бұл нормаға
сәйкес келетін белгілі бір жұмыс көлеміне және еңбек шығындарына
нақты еңбек шығындарын білдіреді. Нормативтік өлшеу қызметкерлердің
өндіріс нормасын орындау дәрежесімен сипатталады. Осы әдіс бойынша
еңбек өнімділігін есептеу - бұл нақты жұмыс уақытының бірлігіне
жататын нормативтік еңбек сыйымдылығын ескере отырып, жұмыс көлемі.
Өндіру есептеу
Өндірісті шығарылған өнім көлемінің осы өнімдерді өндіруге кететін
жұмыс уақытына қатынасы арқылы есептеуге болады. Сондай-ақ, өндірісті
шығарылған өнімнің жұмысшылар санына қатынасы арқылы есептеуге
болады.
Өндіріс бір сағатқа есептелген кезде, дамыған адам-сағат құрамына
ауысымішілік үзілістер кірмейді. Өндірістің бұл түрі тірі еңбек өнімділігінің
деңгейін дәлірек көрсетеді. Қашан есептеледі дневная выработка құрамына
жұмыспен өтелген адам-күн енгізілген жоқ целодневные тоқтап тұруы және
нұсқаулығына.
2.2.4 Еңбек нормаларының негізгі түрлері
Еңбек нормалары-бұл жұмысты орындау үшін ақыл-ой мен
физикалық шығындарды зерттеу, содан кейін жұмысшылардың күшжігерінің жалақыға қатынасын белгілеу. [73-75]
Кәсіпорында еңбек нормалары (ҒТ) мынадай міндеттерді шешу үшін
енгізіледі: жұмыс жоспарын құру; жұмыс қызметін дұрыс ұйымдастыру;
қызметкерлер арасында міндеттерді сауатты бөлу; кейіннен сыйлықақы беру
үшін мамандардың жұмысын бағалау; қызметтің әрбір бағыты үшін еңбек
шығындарының негізделген нормасын әзірлеу; өнімділікті арттырудың
ықтимал тәсілдерін талдау; тауардың өзіндік құнын азайту; өндірістік
ресурстарды қолдануды оңтайландыру.
Еңбекті нормалау бірқатар міндеттерді шешеді. Кәсіпорында
нормаларды қолдану кадрлық құрам қызметінің тиімділігін арттыруға
мүмкіндік береді.
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Еңбек нормалары

тәсілден

мазмұннан

Ғылыми әдіс арқылы
негізделген

Тәжірибелік-статистикалық
жолмен алынған

Уақыт
көрсеткіштері
Атқарым
көрсеткіштері
Санның мәні

Қызмет көрсету
көрсеткіштері

Басқару мәндері

2.4 схема - Еңбек нормалары
Негізгі еңбек нормаларын, сондай-ақ олардың ерекшеліктерін
қарастырыңыз.
Жұмыс уақыты еңбекшінің мамандығы, оның даярлығы, еңбек
жағдайлары ескеріле отырып бекітіледі. Норма адам-сағатпен есептеледі. Ол
осы формула бойынша анықталады:
Нвр = Тпз + Топ + Торм + Ттл + ТТ, (2.18)

Топ

мұндағы, Тпз - уақыт көрсеткіші, Тпз – тапсырманы орындау мерзімі,

–жедел уақыт, Торм – жұмыс орнына қызмет көрсету үшін қажетті
уақыт, Ттл
–демалу үшін қажетті мерзім, Тт – технологиялық үзілістерге бөлінген
уақыт аралықтары.
Формула белгілі бір мәселені шешуге қажетті нақты уақытты
анықтауға мүмкіндік береді. Қарастырылған көрсеткіштің негізінде Сіз
қызметкердің жұмысты қаншалықты тез орындағанын біле аласыз.
Талдау үшін сізде бастапқы нүкте болуы керек, ол өндіріс жылдамдығы
болып табылады. [74-75] Атқарым көрсеткіші - белгілі бір уақыт
аралығында (ауысым, сағат) орындалуы керек қызмет көлемі. Жұмыс көлемін
өндіру керек өнімнің сандық
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мәні деп түсінуге болады. Есептеулерді жүргізу кезінде барлық факторлар
ескерілуі керек: қызметкердің мамандығы, оның дайындығы, еңбек
жағдайлары. Өндіріс нормаларын анықтайтын көптеген формулалар бар.
Стандартты түрін қарастырайық:
(2.19)
Нвыр = Тсм/Нвр,
- өндіріс жылдамдығы, Тсм - уақыт резерві, Нвр -

мұндағы, Нвыр
уақыт көрсеткіші.
Қызмет көрсету нормасы-белгілі бір уақыт ішінде қызмет
көрсетілетін объектілердің көлемі. Мысалы, кәсіпорында белгілі бір
жабдықтар бар. Ол қажет теңшеу, ол айналысады баптаушы ауысым бойы.
Техникалық қызмет көрсету нормасының тар тұжырымдамасы-бұл басқару
нормасы. Қызмет көрсету нормасы мынадай формула бойынша
айқындалады:
(2.20)
Ноб = ТД /1об,
мұнда, Ноб - қызмет көрсету нормасы, Тд – жұмысқа уақыт қоры, 1об - бір
объектіге қызмет көрсету үшін қажетті уақыт.

Басқа еңбек нормаларын қарастырыңыз:
Сан көрсеткіші. Қолданыстағы шарттар аясында жұмысты орындау
үшін қажет қызметкерлердің санын анықтауға мүмкіндік береді.
Басқару көрсеткіші. Кәсіпорын басшылығына жатады. Бұл бір
басшының қарамағындағы қызметкерлердің оңтайлы саны.
Нормалар үлкейту формасына байланысты түрлерге бөлінеді:
1. Сараланған. Олар тапсырманың әртүрлі кезеңдері үшін сараланған
стандарттар негізінде анықталған уақыт нормаларын білдіреді. Сараланған
нормалар ең дәл болып саналады.
2. Кеңейтілген нормалар. Бұл стандартты уақыт, қызмет көрсету,
қызметкерлер саны. Айырмашылығы-олар бір өнімге, технологиялық
процеске, жұмыстың белгіленген мөлшеріне қатысты бекітіледі.
3. Кешенді. Бұл өзара байланысты Әрекеттердің жиынтығына қатысты
үлкейтілген өлшеуішке қатысты белгіленген уақыт немесе өндіріс нормалары.
Нормалар пайдалану міндеттілігіне байланысты жіктеледі.
Бірыңғай. Олар жұмысты орындау үшін уақыт нормаларын білдіреді.
Бұл жұмыс көлемін, қызметкерлер санын, мәселені шешуге кететін
уақытты ескереді. Әдетте ауысым уақыт аралығында қабылданады. Бұл
норманың ерекшелігі-ол барлық компаниялар үшін алдын-ала орнатылады.
Бұл норма барлық кәсіпорындарда жағдайлары бірдей болатын
жұмыстарға қатысты. Қарастырылған норманы пайдалану нормалау мен
жалақыға қатысты бірыңғай жүйені қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Типтік. Қалыптасқан типтік процесс негізінде анықталады. Есептеу
кезінде уақыт нормасы, техниканың жұмыс режимі ескеріледі. Типтік
нормалар сериялық өндіріс аясында өзекті. Олар терілген жұмыс процесі
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негізінде қолданылады. Басқа жағдайларда мәндерді қолдануға болмайды,
өйткені олар дәл болмайды.
Пайдалану саласы салааралық, салалық, сондай-ақ жергілікті
көрсеткіштерді ажыратады. Сондай-ақ нормалар қолданылу мерзіміне қарай
жіктеледі:
Шартты тұрақты. Техникалық шарттар шеңберінде тұрақты негізде
пайдаланылады.
Уақытша. Олар қысқа уақыт ішінде қолданылады (3-6 ай). Жаңа
өнімді, жаңа технологияларды енгізу кезінде өзекті.
Бір реттік. Бір тапсырысқа қатысты қолданылады.
Маусымдық. Маусымдық жұмыстарға қатысты.
Нормативтік актілер
Еңбек нормалары заңнамадағы тиісті ережелермен реттеледі. Барлық
Кәсіпорындардағы еңбек нормаларына қатысты жалпы заңдар да, жекелеген
өндірістерге қатысты нормалар да бар.
Еңбекке ақы төлеу нысандары мен жүйелері
Кәсіпорындар еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелерін дербес
әзірлейді және бекітеді.
Төлем жүйесі - бұл нақты қол жеткізілген еңбек нәтижелеріне
(нормаға қатысты) сәйкес және қызметкер мен жұмыс беруші арасында
келісілген оның жұмыс күшінің бағасына сәйкес қызметкердің жалақы алуына
кепілдік беретін еңбек мөлшерін (нормасын) және оны еңбек нормалары
шегінде және одан тыс төлеу мөлшерін сипаттайтын көрсеткіштер
арасындағы белгілі бір өзара байланыс.
Жалақының нысандары мен жүйелері жалақыны ұйымдастырудың
қажетті элементі болып табылады. Жұмысшылардың жалақысының ұтымды
нысандары мен жүйелерін таңдау әр кәсіпорын үшін маңызды әлеуметтікэкономикалық мәнге ие. [73-75]
Кәсіпорында еңбекақы төлеу жүйесін әзірлеу кезінде бір уақытта екі
мәселені шешу қажет:
1) әрбір жүйе қызметкердің күш – жігерін жұмыс берушіге қажетті
өндірістік нәтиже-бәсекеге қабілетті өнімнің қажетті мөлшерін ең аз
шығынмен шығаруды қамтамасыз ететін еңбек қызметінің осындай
көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағыттауы керек;
2) әрбір жалақы жүйесі қызметкерге өзінің ақыл-ой және физикалық
қабілеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік беріп, жұмыс процесінде жеке
тұлға ретінде өзін-өзі толық жүзеге асыруға мүмкіндік беруі керек.
Жалақыны ұйымдастыру тәжірибесінде еңбекті нормалаудың екі түрі бар:
– тарифтік (еңбек сапасының нормаларын белгілейтін);
– ұйымдастырушылық-техникалық
(оны
жүзеге
асырудың
ұйымдастырушылық-техникалық
шарттары
кезінде
еңбек
мөлшерінің нормаларын белгілейтін).
Ұйымдастырушылық-техникалық нормалауды әр кәсіпорын дербес
қамтамасыз етеді, бірақ оның әдістемесі жалпы болуы керек, әйтпесе бірдей
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жұмыс үшін тең ақы төлеу принципі тек кәсіпорын аясында ғана қамтамасыз
етіледі, бірақ бүкіл қоғам ішінде емес.
Орындалатын жұмыстың күрделілігіне; еңбек жағдайларына
(қалыпты, ауыр, зиянды, аса ауыр және аса зиянды); жұмысты
орындаудың табиғи- климаттық жағдайларына; еңбектің қарқындылығы
мен сипатына қарай жалақыны саралау мен реттеу жүзеге асырылатын
нормативтердің жиынтығын білдіретін тарифтік жүйе еңбекке ақы төлеудің
негізі болып табылады.
Тарифтік жүйе

тарифтік ставка

тарифтік кесте

тарифтік коэффициенттер

тарифтік-біліктіліктік
анықтамалықтар

2.5 схема - Тарифтік жүйе
Тарифтік кесте - бұл бірінші, төменгі санаттан бастап сағаттық
немесе күндік тарифтік ставкалары бар кестелер. Қазіргі уақытта негізінен
жұмыс жағдайларына байланысты сараланған алты таңбалы тарифтік
торлар қолданылады. Әрбір торда кесушілер мен уақыт аударушылардың
жұмыстарына ақы төлеу үшін тарифтік ставкалар көзделеді.
Тарифтік мөлшерлеме - бұл уақыт бірлігінде (сағат, күн, ай)
өндірілген белгілі бір күрделіліктегі еңбек үшін төлем мөлшері. Тарифтік
мөлшерлеме әрдайым ақшалай түрде көрсетіледі және разряд өскен сайын
оның мөлшері артады.
Санат - орындалатын жұмыстың күрделілігінің және жұмысшының
біліктілік деңгейінің көрсеткіші. Орындалған жұмыстың разрядына
байланысты тарифтік ставкалар мөлшері арасындағы арақатынас тарифтік
коэффициенттің көмегімен анықталады, ол әрбір разряд үшін тарифтік кестеде
көрсетіледі.
Еңбекке ақы төлеудің тарифтік жүйесінің артықшылығы - бұл,
біріншіден, жұмыс үшін сыйақы мөлшерін анықтаған кезде оның
күрделілігі мен жұмыс жағдайларын ескеруге мүмкіндік береді;
екіншіден, жұмыс тәжірибесін, кәсіби шеберлігін, ұйымдағы үздіксіз
еңбек өтілін ескере отырып, еңбекақы төлеуді дараландыруды қамтамасыз
етеді;
үшіншіден, бұл еңбек қарқындылығының жоғарылау факторларын
ескеруге мүмкіндік береді (кәсіптерді біріктіру, команданы басқару және т.б.).
Еңбекке ақы төлеудің тарифсіз жүйесі қызметкердің жалақысын қызметкер
жататын ұжым жұмысының түпкілікті нәтижелеріне толық тәуелді етеді. Бұл
жүйеде қатты жалақы немесе тарифтік мөлшерлеме белгіленбейді.
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Қолдану мұндай жүйе орынды ғана жағдайларда нақты мүмкіндік бар
нәтижелерін ескеруге үлкен мән жалпы мүдделілігін және жауапкершілігін,
әрбір ұжым. [73-75]
Бұл модельді қолдануға болады:
– қызметкердің біліктілік деңгейінің тұрақты коэффициенті негізінде;
– біліктілік деңгейінің тұрақты және ағымдағы коэффициенттері
негізінде.
Бірінші жағдайда қызметкерге біліктілік деңгейінің бірыңғай тұрақты
коэффициенті белгіленеді, ол оның ұжым жұмысының нәтижесіне қосқан
үлесін көрсетеді. Екінші жағдайда тұрақты коэффициент қызметкердің
біліктілігін, еңбек өнімділігін, жұмысқа қатынасын ескере отырып, негізгі
еңбек нәтижелеріне сәйкес белгіленеді, ал ағымдағы коэффициент белгілі бір
уақыт кезеңіндегі еңбек ерекшеліктерін ескереді. [68-75]
Біліктілік деңгейінің коэффициентін айқындау мынадай түрде жүзеге
асырылады:
a) еңбекке ақы төлеудің тарифсіз жүйесінің алдындағы кезеңде іс
жүзінде қалыптасқан еңбекке ақы төлеу арақатынасына сүйене
отырып;
b) тарифсіз жүйенің алдындағы кезеңде қызметкерлердің еңбегіне ақы
төлеудің қолданыстағы шарттарынан туындайтын еңбекке ақы
төлеудегі арақатынастарды негізге ала отырып.
Жалақының барлық жүйелері еңбек нәтижелерін анықтау үшін
қандай негізгі индикатор қолданылатынына байланысты, әдетте жалақы
нысандары деп аталатын екі үлкен топқа бөлінеді.
Жалақы нысаны - бұл қызметкердің ақы төлеу мақсатында атқарған
жұмысын бағалау кезінде еңбек нәтижелерін есепке алудың негізгі көрсеткіші
негізінде топтастырылған еңбекақы төлеу жүйесінің бір немесе басқа класы.
Жалақы нысандары

Уақыттылық

Кесімді

2.6 схема - Жалақы нысандары
Уақыт бойынша қарапайым жүйеде жалақы осы разряд
қызметкерінің нақты жұмыс істеген уақытына тарифтік ставкасы бойынша
есептеледі. Сағаттық, күндізгі, айлық тарифтік мөлшерлеме белгіленуі
мүмкін.
Осы разрядты қызметкердің белгіленген сағаттық тарифтік ставкасы
кезінде қызметкердің бір айдағы жалақысы (Зпм) мынадай формула бойынша
айқындалады:
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ЗПМ = Тч х Чф,
(2.21)
мұндағы Чф - бір айдағы нақты жұмыс істеген сағат саны.

Ұйымдар еңбекке ақы төлеудің сағаттық және салалық нысандарын
уақыт бойынша ақы төлеудің бір түрі ретінде қолдана алады. Бұл
жағдайда қызметкердің жалақысы еңбекке ақы төлеудің сағаттық (күндік)
ставкасын нақты жұмыс істеген сағат (күн) санына көбейту жолымен
айқындалады.
Еңбекке ақы төлеудің бонустық жүйесі – бұл қызметкерлерге
сыйлықақы беру туралы арнайы ережелер бойынша сандық және сапалық
көрсеткіштерді орындағаны үшін сыйлықақымен қарапайым уақыттық
жалақының үйлесімі.
Жалақы жүйесі кезінде еңбекке ақы төлеу тарифтік мөлшерлемелер
бойынша емес, белгіленген айлық лауазымдық айлықақылар бойынша
жүргізіледі.
Нормаланған тапсырмасы бар уақыт аралығы (немесе уақыт аралығы)бұл ретте қызметкерге белгілі бір уақыт кезеңінде орындалуға тиіс жұмыс
көлемі белгіленеді.
Мемлекеттік кәсіпорындар басшыларының жалақысы еңбек шартында
(келісім-шартта) көрсетілуі керек, сондықтан ол келісім-шарт деп аталды.
Еңбекке ақы төлеудің нақты жүйесі еңбек нәтижесінің сандық
көрсеткіштерін ескеру және оны өндіріс нормаларын, уақыт нормаларын,
стандартталған Өндірістік тапсырманы белгілеу арқылы түзету мүмкін болған
кезде қолданылады.
2.2.5 Еңбекақы төлеудің заманауи түрлері
Кәсіпорындар тәжірибесінде еңбекақы төлеудің ең көп тараған
түрлері - кесімді және уақытқа негізделген. [73-75]
Бөлшек төлем тәсілдерінің келесі түрлері бар: тікелей кесімді, кесімді
сыйақылы, кесімді-прогрессивті, жанама кесімді, аккордтық, аккордтық
сыйақылы.
Сыйақының кесімді түрімен жұмысшының табысы өндірілген өнімнің
саны мен сапасына немесе орындалған жұмыс көлеміне тікелей байланысты
болады.
Жалақы мөлшерінің негізі формулалармен анықталатын өнім, жұмыс,
қызмет бірлігіне шаққандағы ставка (R sd ) болып табылады:
РСД =

ТСТ

Нчвыр

немесе РСД =

ТСТ х ТСМ
Нсмвыр

,

(2.22)

мұндағы T st - орындалған жұмыстың жаңа тарифтік мөлшерлемесі, теңге;
T см - ауысымның ұзақтығы, сағ;
Н чвыр және Н смвыр - сәйкесінше жұмыс, ауысым, өнім бірлігі.
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Кесімді баға, және, тиісінше, кесімді еңбекақы нысаны жеке және
ұжымдық болуы мүмкін.
Тікелей кесімді төлем жүйесі кезінде еңбек кесімді бағалар бойынша
тікелей өндірілген өнім (операциялар) саны үшін мынадай формула бойынша
төленеді:
ЗСД = Ред х В, (2.23)
мұндағы Зсд - кесімді жұмыс, теңге,
В - бірліктерде шығарылатын өнімнің (жұмыстардың)
бірлігіндегі саны (көлемі).

өнім

Еңбекке ақы төлеу мөлшерлемесі бойынша, тікелей кесімді
мөлшерлемелер бойынша табыстан артық жұмыс істейтін адамға, алдын ала
белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштерді орындағаны және асыра
орындағаны үшін сыйлықақы төленеді, атап айтқанда:
Зед.пр = Зед + Зпр немесе Зсдпр = ЗСД х (1 + Ппр /100,

кіріс,

мұндағы З

SDPR

(2.24)

- жалақы-сыйақымен жалақы мөлшерлемесі бойынша

теңге;
З pr - белгіленген көрсеткіштерді орындағаны (асыра орындағаны)
үшін сыйлықақы, теңге;
P pr - бонус көрсеткіштерін қанағаттандырғаны үшін бонустың пайызы.
Қарапайым уақытқа негізделген жүйе бойынша жалақы осы
санаттағы қызметкердің нақты жұмыс істеген уақыты үшін есептеледі.
Сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставканы орнатуға болады.
Осы разрядты (Тч) қызметкердің белгіленген сағаттық тарифтік
ставкасы кезінде қызметкердің бір айдағы жалақысы (Зпм) мынадай формула
бойынша айқындалады:
ЗПМ = Тч х Чф,
(2.25)
Чф f - бір айдағы нақты жұмыс уақытының саны.
Сыйақының уақыттық-сыйақы жүйесі - бұл қарапайым уақыттық
жалақының, қызметкерлерге сыйлықақы беру туралы арнайы ережелерге
сәйкес сандық және сапалық көрсеткіштерді орындағаны үшін
үстемеақылардың жиынтығы.
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Лауазымдық айлық жалақы - атқаратын лауазымына сәйкес
белгіленген жалақының абсолютті мөлшері. Еңбекке ақы төлеу жүйесіне
сандық және сапалық көрсеткіштер үшін бонустар элементтері кіруі мүмкін.
[36]
2.2.6 Жалақы қоры. Еңбек ақының нысандары мен жүйелері
Жалақы қорына:
- жұмыс істеген және жұмыс істемеген сағат үшін ақшалай және заттай
еңбекке ақы төлеу;
- бонустар және бір реттік ынталандыру төлемдері;
- ынталандыру үстемелері және үстемелер;
- жұмыс кестесі мен еңбек жағдайына байланысты өтемақы төлемдері;
- тұрақты сипаттағы тамақ, тұрғын үй, жанармай үшін төлемдер.
Жалақы қорына жұмыс істемеген уақыт үшін төлемдер кіреді:
- жасөспірімдер үшін жеңілдік сағаттарын төлеу;
- оқу демалысы үшін төлем;
- мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындағаны үшін төлем;
- жұмысшының кінәсінен бос тұрып қалу төлемі;
- мәжбүрлеп келмеген уақыт үшін төлем;
- қызметкерлердің біліктілігін арттыруға немесе екінші мамандық
бойынша оқуға бағытталған оқу кезеңі үшін төлем;
- донорларға тексеру, қан тапсыру күндері үшін төлем.
Бір реттік ынталандыру төлемдеріне мыналар жатады:
- жыл қорытындылары бойынша сыйақы;
- оларды төлеу көздеріне қарамастан бір реттік бонустар;
- пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы;
- қызметкерлердің барлығына немесе көпшілігіне көрсетілетін
материалдық көмек;
- жыл ішіндегі жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы, еңбек өтілі үшін
жылдық сыйақы;
- сыйлықтардың құнын қосқандағы басқа бір реттік төлемдер.
Әлеуметтік төлемдерге мыналар жатады:
- ұйым қызметкерлерінің зейнетақыларына үстемелер, зейнеткерлерге
берілетін бір реттік жәрдемақылар;
- ұйым есебінен қызметкерлерге және олардың отбасы мүшелеріне
ваучерлер төлеу;
- жартылай төленген ата-аналық демалыста болған әйелдерге
өтемақы;
- еңбек шарты бұзылған кезде жұмыстан шығу төлемі;
- жеке жұмысшыларға отбасылық себептер бойынша, жерлеу және т.б
бойынша берілетін материалдық көмек;
- қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің демалыс орнына және
кері қайтуына кеткен шығындарды төлеу;
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- жұмыс орнына қоғамдық көліктермен, арнайы маршруттармен,
ведомстволық көліктермен жол ақысы;
- ұйым есебінен төленетін стипендиялар.
Номиналды жалақы - бұл белгілі бір уақыт аралығында алынған ақша
мөлшері. Номиналды жалақы плазасы баға деңгейін көрсетпейді, сондықтан
оның өсуі өмір деңгейінің нақты өсуін білдірмейді.
Нақты жалақы - номиналды жалақыға сатып алуға болатын тауарлар
мен қызметтердің мөлшері.
Нақты жалақы = (номиналды жалақы) / (тұтыну бағаларының индексі).
Жеке жалақы индексін келесі формула бойынша анықтауға болады:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓1 ∙
𝑓𝑓𝑓𝑓0 ,

(2.26)

мұндағы 𝑓𝑓𝑓𝑓1 - ағымдағы (есепті) кезеңдегі жалақы;

𝑓𝑓𝑓𝑓0 - базалық (алдыңғы) кезеңдегі жалақы.
Сыйақының мөлшерін анықтау үшін, оның әр түрлі санаттағы
жұмысшылардың жұмысының күрделілігі мен жағдайын ескере отырып,
тарифтік жүйенің маңызы зор. [73-75]
Тарифтік жүйе - бұл тарифтер мен біліктілік анықтамалықтарын,
тарифтік ставкаларды және лауазымдық жалақыларды қамтитын нормалар
жиынтығы.
Тарифтік-біліктілік
нұсқаулығында
мердігердің
біліктілігіне
қойылатын талаптарды көрсете отырып, негізгі жұмыс түрлерінің толық
сипаттамалары келтірілген.
Тарифтік мөлшерлеме - бұл уақыт бірлігінде өндірілген белгілі бір
күрделіліктегі жұмыс үшін төлем мөлшері.
Еңбекақы төлеудің екі негізгі жүйесі бар: кесімді және уақытқа
негізделген.
Сыйақы төлеу жүйесі өндірілген өнімнің (жұмыстың, көрсетілетін
қызметтің) көлеміне сәйкес ставкалық ставкалар бойынша жасалады. Ол
мыналарға бөлінеді:
1. Тікелей жұмыс (жұмысшының табысы әр қызмет түрі немесе
өндірілген өнім үшін алдын-ала белгіленген мөлшерлеме бойынша
белгіленеді);
Мысалы: жұмысшының сағаттық ставкасы 300 теңгені құрайды.
Өндіріс бірлігін дайындаудың стандартты уақыты - 2 сағат. Өнім бірлігінің
бағасы 600 теңге (300 х 2). Жұмысшы 50 деталь жасады.
Есептеу: 600 теңге х 50 деталь = 30000 теңге;
2. Бөлшекті - прогрессивті (норма шегінде жұмысшының өндірісі
белгіленген ставкалар бойынша төленеді, ставкадан артық төлемдер дана
ставкалар бойынша төленеді).
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Мысал: өнім бірлігінің бағасы 100 дана мөлшерінде 400 теңге. 100
данадан астам баға 10 % -ға өседі . Іс жүзінде жұмысшы 120 дана жасаған.
Есептеу: 400 x 100 + (400 x 110 % x 120) = 48800 теңге;
3. Бөлшекті сыйақы (жалақы шарттар мен белгіленген бонустық
көрсеткіштерді орындағаны үшін негізгі ставкалар мен сыйақылар бойынша
кірістерден тұрады).
Мысалы: өнім бірлігінің бағасы 500 теңге. Кәсіпорынға үстемеақы
төлеу туралы ережеге сәйкес, ақау болмаған жағдайда, сыйақы табыстың 10
% мөлшерінде төленеді . Іс жүзінде жұмысшы 80 бірлік жасады.
Есептеу: 500 x 80 + (4000 x 10 %) = 44000 теңге;
4. Жанама
бөлшекті
(табыс
жұмысшылардың
жұмысының
нәтижелеріне байланысты).
Мысалы: жұмысшының жалақысы бригадаға есептелген жалақының
15% мөлшерінде
белгіленеді. Бригаданың
табысы 150
000
теңгені
құрады
.
Есептеу: 150,000 * 15 % = 22 500 теңге;
5. Аккордтық (төлем мөлшері барлық жұмыс ауқымына белгіленеді).
Уақытқа негізделген еңбекақы төлеу нысаны деп аталады, онда
қызметкерлердің жалақысы белгіленген тарифтік шкала бойынша немесе
нақты жұмыс істеген уақыттағы жалақы бойынша алынады.
Уақыт бойынша сыйақы жүйесі екі формадан тұрады:
1. Қарапайым уақытқа негізделген (сағаттық жалақы мөлшерлемесі
жұмыс істеген сағат санына көбейтіледі).
Мысалы: қызметкердің жалақысы - 200 000 теңге. Қаңтарда 22 жұмыс
күнінің ішінде ол 20 күн жұмыс істеді.
Есептеу: 200,000 : 22 x 20 = 181,818 теңге;
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Еңбек ақының нысандары мен жүйелері

Келіске еңбек ақысы

Мерзімдік еңбек ақы

Қарапайым келіскен

Қарапайым мерзімдік

Келіскен сыйақылық

Мерзімдік сыйақылық
Сағатпен

Жанама келіскен

Апта сайын

Аккордты

Ай сайын

Келіскен-прогрессивті

Ұжымдық мердігерлік

Жеке

2.7 сурет - Еңбек ақының нысандары мен жүйелері
2. Уақытылы - сыйақы (пайыздық өсім айлық немесе тоқсандық
жалақыға белгіленеді).
Мысалы: қызметкердің жалақысы - 200 000 теңге. Ұжымдық
шарттың талаптары айлық жалақының 25 % мөлшерінде төлеуді көздейді.
Есептеу: 200,000 + (200,000 x 25 %) = 250,000 теңге.
Менеджерлерге, мамандарға және қызметкерлерге еңбекақы төлеу
қызметкердің лауазымы мен біліктілігіне сәйкес ұйым әкімшілігі белгілеген
лауазымдық жалақы негізінде жүзеге асырылады.
Ақау : қалпына келтірілетін және түзетілмейтін, сондай-ақ қызметкер
мен ұйым тудырған Ақау арасындағы айырмашылық жасалады.
Ақау актімен рәсімделеді. Егер жұмысшы ақау жасаса, оны өзі
түзеген болса, онда акт жасалмайды. Ақау түзетілген кезде басқа жұмысшыға
ақауды түзету туралы белгісі бар наряд беріледі. «Дайын өнім сапасын
бақылау» 3- бөлімінде өндірістік ақаулар қатысты барлық мәселелер
қарастырылады.
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2 .2.7 Өнімнің өзіндік құны және бағасы
Өзіндік құн дегеніміз - өнімді өндіру және сату шығындарының
ақшалай мәні. Бұл жалпыланған көрсеткіш кәсіпорынның өндірістікшаруашылық қызметінің барлық жақтарын бейнелейді және оның
жұмысының тиімділігін сипаттайды. Зауыттық баға тауардың жалпы
құнының ажырамас бөлігі болып табылады. [72-75]
Қарапайым сөзбен айтқанда, өзіндік құн - бұл кәсіпкер өнімнің
бірлігін шығаруға жұмсаған ақша.
Шығындар - бұл ақшаны есептегенде өнімді өндіруге және
айналысқа шығаруға кәсіпорынның шығындары.
Олар бөлінеді: тұрақты және ауыспалы.
Тұрақты - тауарлар санына тәуелді емес және қысқа уақыт ішінде
өзгермейді.
Ауыспалы - өндіріс көлеміне тікелей байланысты және айдан айға
өзгеруі мүмкін. Оларды тікелей шығындар деп те атайды. Оларға мыналар
жатады:
шикізат пен материалдар шығындары;
өндіріс жұмысшыларының жалақысы;
Өндіріс процесінде тұтынылған электр энергиясы үшін төлем.
Зауыт бағасының бірнеше классификациясы бар, олар нақты
өлшемдерге байланысты. Есептеу үшін қолданылатын мәліметтерге
байланысты:
Жоспарланған;
нақты;
сметалы
Жоспарлы (нормативті) өзіндік құн - белгілі бір кезеңге (айға,
тоқсанға, жылға) есептелген тауарларды шығаруға кететін шығындар
мөлшері. Ол кәсіпорында
қабылданған
шығындар
нормалары
негізінде анықталады. Жоспарлы есептеу ірі зауыттарда қолданылады және
нақты шығындардың қабылданған нормадан ауытқуын талдау көзі ретінде
қызмет етеді.
Нақты уақыт кезеңінің нәтижелері бойынша құжатталған өндіріс
шығындары негізінде анықталады. Ол жоспарланған көрсеткіштерден өзгеше
болуы мүмкін. Бұл айырмашылық кәсіпорынның тиімділігін көрсетеді және
талдауға негіз болады.
Сметалы құрылыс, монтаждау, мердігерлік жұмыстарды орындау
кезінде немесе жалғыз өнімді шығару кезінде қолданылады. Ол сметаның
негізінде анықталады.
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Схема 2.8 - Өндірістерге арналған шығындардың жіктелуі
Зауыт бағасына әсер ететін факторлар
Шығындар бағасы әр түрлі факторлардың әсерінен үнемі
өзгеріске ұшырайды. Факторлар - бұл нақты индикаторға әсер етеді. [73-75]
Себептерді әртүрлі критерийлер бойынша жіктеуге болады.
Мазмұны бойынша :

Техникалық
факторлар - жаңа технологияларды енгізу,
процестерді автоматтандыру, ғылыми және техникалық жетістіктер;

Технологиялық факторлар - тауарлар ассортиментін кеңейту,
шығару циклінің ұзақтығын өзгерту, жаңа шикізатты қолдану.
Пайда болу уақыты бойынша факторлар санаттарға бөлінеді:

Жоспарланған - жаңа жабдықты іске қосу, заманауи
технологияларды дамыту немесе өнімнің басқа түрін шығару;

Кенеттен
(жоспарланбаған) - Ақау дегі шығындар, табиғиклиматтық жағдайлардың өзгеруі.
2.8 Кесте - Өзіндік құнның өзгеру факторлары
Ішкі (ұйымға тәуелді)
- өндіріс құрылымының өзгеруі;
- басқару ауысымы;
- Кәсіпорынның мамандануын өзгерту;

Сыртқы (кәсіпорын тәуелсіз)
- инфляция ;
- несиелер бойынша пайыздық
мөлшерлемелердің төмендеуі / жоғарылауы;
- бәсекелес;
- заңнамадағы өзгерістер;

Өнімнің зауыттық бағасын есептеу мыналарды талдауға мүмкіндік
береді:
1. Рентабельділік;
2. Баға саясаты;
3. Өндіріс процесінің тиімділігі.
Рентабельділік - бұл кәсіпорын қызметінің тиімділігінің көрсеткіші.
Ол өнім өндіруде еңбек, материалдық, қаржылық ресурстарды
пайдаланудың тиімділігін көрсетеді.
Баға саясаты - бұл өнімнің көтерме және бөлшек сауда бағаларын
қалыптастыру принциптері. Тауардың құнын есептемей сату бағасын белгілеу
мүмкін емес.
Өндіріс процесінің тиімділігі нақты өзіндік құнын саладағы
жоспарланған немесе орташа деңгеймен салыстыру арқылы талданады.
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Есептеу әдістері
Өзіндік құнын есептеудің екі әдісі бар:
1. Калькуляциялау;
2. Шығындарды көпдеңгейлі бөлу.
Шығындарды деңгейлік бөлу әдісі негізгі өндіріске (жанама
шығындарға) байланысты емес шығындарды өнім топтарына бірізді бөлуге
негізделген.
Жанама шығындарды өнім бойынша бөлу көрсеткіштердің біріне
пропорционалды:
негізгі персоналдың жалақысы;
материалдық шығындар;
тікелей шығындар мөлшері;
Дайын өнімді сатудан түскен табыс.
Жанама шығындарды бөлудің таңдалған әдісі кәсіпорынның есеп
саясатында жазылуы керек.
Есеп саясаты - бұл белгілі бір ұйымда бухгалтерлік есептің қалай
жүргізілетіндігін көрсететін құжат.
Калькуляциялық болып өнім бірлігіне шығындар сомасының есебі.
Калькуляцияны келесі әдістердің бірін қолданып есептеуге болады:
1. Директ-костинг-өзіндік құнды есептеу кезінде тек тікелей
шығындар назарға алынады, есептеулердегі тұрақты шығындар есепке
алынбайды және өнімді өткізу жөніндегі шығыстарға жатқызылады;
2. Тапсырыс-бірегей өнімді жалғыз немесе сериялық өндіретін
кәсіпорындарда қолданылады. Мысалы, жылына бірнеше кеме шығаратын
кеме жасау зауыты әр кеменің құнын бөлек есептейді;
3. Шектік -өнімді кезең-кезеңімен шығаратын кәсіпорындарда
қолданылады. Өндіріс құны өндірістің әр кезеңі үшін есептеледі. Әр кезеңнің
аяқталу нәтижесі-жартылай фабрикат, оны одан әрі өңдеуге жіберуге немесе
жағына сатуға болады.
4. Процесстік -үздіксіз режимде жұмыс істейтін кәсіпорындарда
қолданылады.
Шығындарды есептеу әдісін таңдау өндіріс процесінің нақты түріне
байланысты.
Өнімнің жалпы құнын есептеу үш сатыда жүзеге асырылады:
1 -қадам: тікелей шығындарды есептеу;
2 -қадам: жанама шығындарды есептеу;
3 -қадам: іске асыруға кететін шығындарды есептеу.
Барлық есептеулерден кейін алынған мәндерді қосу керек. Бұл бүкіл
өнімнің өзіндік құны болады. Тауар бірлігінің құнын білу үшін жалпы құнын
өндірілген өнім санына бөлу керек.
Тауарлардың жалпы құнының формуласы мынадай:
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ПСТ = ПФ + МЗ + ТР + Э + Сбр + А + ЗП + СВ + НР + ЦР + ЗР(2.27)

мұндағы, ПФ- өндірісте қолданылатын жартылай фабрикаттар;
МЗ - материалдық қорлар;
ТР - тасымалдау шығындары; Э - энергетикалық ресурстар; С - сату
шығындары;
А - тозу;
ЗП- жалақы;
СВ - қызметкерлерге сақтандыру сыйлықақылары;
ИР
үстеме
шығындар; ЦР - дүкен
шығындары; ЗР - зауыт
шығындары.
Шығындарды төмендету бойынша ұсыныстар
Максималды пайда алу үшін кәсіпорын өз өнімінің құнын
төмендетуі керек.
2.2.8 Амортизациялық есептемелердің түрлері
Амортизация - бұл негізгі құралдардың тозуының орнын толтыру
үшін олардың өзіндік құнының бір бөлігін өнімнің өзіндік құнына, демек
өндіріс құнына қосу арқылы ұсталатын қаражат. Амортизациялық
аударымдар негізгі қорлардың жарамдылық мерзіміне және шегерім
нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.
Амортизациялық аударымдарды сызықтық түрде, қалдық құны
бойынша, өндіріс көлемі бойынша есептеуге және жеделдетуге болады.
Сызықтық тозу амортизациялық аударымдардың жылдық мөлшері
(сомасы) объектінің барлық амортизация кезеңінде бірдей болады деп
болжайды.
Қалдық құны бойынша амортизация объектінің қалдық құнының
тұрақты пайызы ретінде анықталады. Бұл жағдайда амортизацияланатын
негізгі құралдың құны оны қолданудың алғашқы жылдарында қатты
төмендейді. Өндіріс көлемі бойынша амортизация дегеніміз, егер капитал
белгілі бір құндылық қоры ретінде ұсынылса (көмір шахтасы, мұнай ұңғысы,
тау-кен қазу карьері, жабдықтар ресурсы және т.б.), онда амортизациялық
аударымдар ресурстардың нақты өндірісіне пропорционалды түрде жасалады
(қордың азаюы). ). [72-75]
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Жедел амортизация - бұл заңға сәйкес жұмыс істеген алғашқы
жылдары жаңа жабдыққа амортизациялық аударымдарды 2-3 есеге көбейту
құқығы.
Амортизациялық аударымдар және таза пайда - бұл компанияның
техникалық қайта жарақтандыруға арналған өзіндік қаражат көзі.
Кәсіпорынның негізгі қорларының құрамы мен құрылымының
сипаттамаларының негізі негізгі қорларды жаңарту, шығару және өсу
коэффициенттерін есептеу болып табылады.
2.2.9 Өндірістің пайдасы мен рентабельділігі
Пайда мен рентабельділік - бұл нарықтық экономиканың
шаруашылық жүргізуші субъектілерінің өндірістік және коммерциялық
қызметінің
экономикалық
нәтижелерін
сипаттайтын
маңызды
көрсеткіштер. Бұл пайда кәсіпкерді дамытуға, кеңейтуге, қызметкерлеріне
қажетті әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға және өзін өміршең
сезінуге мүмкіндік беретін фактор болып табылады. [72-75]
Пайда кәсіпорынның экономикалық дамуының негізін құрайды. Пайда
өсімі өзін-өзі қаржыландыруға, кеңейтілген ұдайы өндіріске, оны техникалық
қайта жарақтандыруға, еңбек ұжымының әлеуметтік және материалдық
қажеттіліктерін шешуге қаржылық негіз жасайды. Демек, нарықтық жағдайда
кәсіпкерлік субъектілерінің пайда табуға бағытталуы табысты кәсіпкерлік
қызметтің таптырмас шарты болып табылады.
Рентабельділік жаңадан алынған ресурстарға қатысты жұмсалған
ресурстардың орындылығын сипаттайды. Ол кәсіпорын алған пайданың
негізгі және айналым қаражаттарының қосындысына қатынасы ретінде
анықталады.
Жоспарлау, есепке алу және талдау кезінде пайданың келесі түрлері
бөлінеді:
1. Жалпы (баланстық) пайда дегеніміз - бұл өнімдерді
(жұмыстарды, қызметтерді), кәсіпорынның басқа мүлкін сатудан түскен
пайда және сату емес операциялардан алынған кірістер, осы операциялар
бойынша шығындар сомасына азаяды және (2.28) формула бойынша
есептеледі:
ПВ = ПРП + ПРФ + ПВН,

(2.28)

ПВ - жалпы пайда;
ПРП - өнімді өткізуден түскен пайда;
ПВН - негізгі құралдарды, кәсіпорынның басқа мүлкін сатудан түскен
пайда;
ПВН - операциялық емес операциялардан пайда.
2. Пайда өнімдерін сату (жұмыстарды, қызметтерді) өнімдерін сату
(салық және акциздер қосылған қоспағанда құны) түскен түсімдердің және
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өндіріс және шығындар арасындағы айырма ретінде анықталады өндіру
құнына қосылған сату, және мына формула бойынша есептеледі:
(2.29)
3. ПРП = ВД − НДС − А − И
- өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін түсімдер
ВД
(жалпы табыс);
ҚҚС - қосымша құн салығы; А - акциздер;
И- өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндіруге және өткізуге
шығындар.
3. Салық салу мақсатында кәсіпорынның негізгі капиталын және
басқа мүлкін сатудан түскен пайданы анықтаған кезде, сату бағасы мен
осы қаражат пен мүліктің бастапқы (немесе қалдық) құны арасындағы
айырмашылық (асып түсу) ескеріледі (инфляция индексіне өскен).
Кәсіпорынның негізгі капиталын және басқа мүлкін сатудан түскен пайда
(2.30) формула бойынша есептеледі:
(2.30)

Пр.ф.и. = Вр.ф.и. − Сф.и. ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽инф

Вр.ф.и. - негізгі құралдар мен мүлікті сатудан түсетін түсімдер;

Сф.и. ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽инф - инфляция индексіне түзетілген негізгі құралдардың құны.

4. Операциялық емес операциялардан алынған пайда мына формула
бойынша есептеледі:
Пвн = ДВ − РВ

(2.31)

ДВ - сатудан тыс операциялардан алынған кірістер;
РВ - сатудан тыс операциялар бойынша шығыстар.

5. Таза табыс салықтар мен басқа да міндетті төлемдер жалпы
пайдадан төленгеннен кейін пайда болады. Таза пайда кәсіпорынның толық
қарамағында қалады. [30]
Пайда мөлшеріне әсер ететін факторлар
Нарықтық қатынастар жағдайындағы мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық дамуы өндірістің интенсификациясына сапалы және
құрылымдық ауысулармен қатар жүреді, бұл ақша жинақтарының және
негізінен әр түрлі меншік формасындағы кәсіпорындардың пайдасының үнемі
өсуін анықтайды.
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Пайда өсімінің маңызды факторларына мыналар жатады: өндіріс пен
өнім сату көлемінің өсуі; ғылыми-техникалық әзірлемелерді енгізу, демек,
еңбек өнімділігін арттыру; өзіндік құнын төмендету; өнім сапасын жақсарту.
Технологияларға, қызмет түрлері мен бағыттарына қатысты жаңару
өндірісті әртараптандыруға, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, жаңа
ғылыми-техникалық деңгейде ресурстарды үнемдейтін технологияларды
енгізуге әкеледі. [41]
Пайданы жоспарлау әдістері
Кәсіпорын жоғары сапалы пайда жоспарын құрып, оның орындалуын
қамтамасыз етсе, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржылық
қызметінің нәтижелері жоғары болады. [30, 31]
Рентабельділіктің түсінігі мен көрсеткіштері. Егер компания пайда
тапса, онда ол пайдалы болып саналады. Экономикалық есептеулерде
қолданылатын рентабельділік көрсеткіштері салыстырмалы рентабельділікті
сипаттайды. Абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштерді қолдана отырып,
кәсіпорын жұмысының тиімділігі мен экономикалық орындылығын бағалауға
болады.
Абсолютті индикаторлар бірнеше жыл бойына әр түрлі пайда
көрсеткіштерінің динамикасын талдауға мүмкіндік береді. Неғұрлым
объективті нәтиже алу үшін көрсеткіштерді инфляциялық процестерді ескере
отырып есептеу керек екенін ескеру қажет.
Салыстырмалы көрсеткіштерге инфляция аз әсер етеді, себебі пайда
мен инвестицияланған капиталдың әр түрлі қатынастарын немесе пайда мен
өндіріс шығындарын білдіреді.
Пайданың абсолютті мөлшері бойынша әрдайым кәсіпорынның
рентабельділік деңгейін бағалау мүмкін емес, өйткені оның көлеміне жұмыс
сапасы ғана емес, сонымен қатар қызмет ауқымы да әсер етеді. Демек,
кәсіпорынның тиімділігін сипаттау үшін абсолютті пайданың мөлшерімен
қатар салыстырмалы көрсеткіш - рентабельділік деңгейі қолданылады. [45]
Рентабельділік - рентабельділік, кәсіпорынның рентабельділігі;
экономикалық қызметтің соңғы нәтижелерін көрсететін өнеркәсіптік
кәсіпорын өндірісінің экономикалық тиімділігінің көрсеткіші [32]
Рентабельділік көрсеткіштері - бұл кәсіпорындардың пайда мен
кірісін қалыптастыру үшін нақты ортаның маңызды сипаттамалары. Осы
себепті олар салыстырмалы талдаудың және кәсіпорынның қаржылық
жағдайын бағалаудың таптырмас элементтері болып табылады. Өндірісті
талдау кезінде рентабельділік көрсеткіштері инвестициялық саясат пен баға
құралы ретінде қолданылады. Табыстылықтың негізгі көрсеткіштерін келесі
топтарға топтастыруға болады:
1. Өнімнің рентабельділігі сатылған өнімнің бірлігіне қанша пайда
түсетінін көрсетеді. Бұл көрсеткіштің өсуі сатылған өнімді (жұмыстарды,
қызметтерді) өндіруге тұрақты шығындармен бағаның өсуінің немесе
тұрақты бағамен өндіріс шығындарының төмендеуінің салдары, яғни
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компанияның өніміне сұраныстың төмендеуі, сонымен қатар бағаның
өзіндік құнға қарағанда тез өсуі.
2. Кәсіпорын инвестиция табыстылығы - келесі индексі аннуитеттер
отыр , belnosti кәсіпорын активтерінің тиімділігін көрсетеді, ол.
3. Өткізудің (айналымның) табыстылығы формула бойынша
есептелген әрбір сатылған өнімнен компания қандай пайда табатынын
көрсетеді:
сатудан түскен пайда
Сатудан түскен табыс = ------------------------------------------- х 100
сату көлемі

Сату тиімділігіне әр түрлі факторлар әсер етеді. Оның төмендеуінің
негізгі факторлары:
өнімді өндіруге және өткізуге шығындардың өсуі;
сату көлемін құлап.
4. Инвестиция
кірісі
формула
бойынша
есептелген
инвестицияларды басқарудың «шеберлігін» бағалау тәсілі:
салық салу бойынша табыс
Инвестиция рентабельдігі = -------------------------------------------------- х 100
Баланс валютасы – қысқамерзімді міндеттемелер

Табыс мөлшерлемесінің кез-келген есептеулері белгілі бір
жорамалдар мен шарттарды қамтиды.
Жалпы рентабельділік деңгейі болып кәсіпорынның табыстылығын
талдау кезінде негізгі көрсеткіші. Егер ұйымның жалпы кірістілік деңгейіне
сүйене отырып, оның дамуын дәлірек анықтау қажет болса, онда тағы екі
негізгі индикаторды қосымша есептеу қажет: айналымның кірістілігі және
капитал айналымының саны. [31, 32]
Сонымен, пайда - бұл кәсіпкерлік қызметтің соңғы қаржылық
нәтижесі; рентабельділік - рентабельділік, кәсіпорынның рентабельділігі.
Пайда мен рентабельділік - бұл өндірісті дамытудың маңызды техникалықэкономикалық көрсеткіштері.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Шикізатты тұтыну коэффициенті қалай аталады?
2. «Өнім өнімділігі» ұғымына анықтама беріңіз.
3. Құрылғының «өнімділігі» деп қандай мәнді атайды? Бұл қандай
факторларға байланысты?
3. Құрылғының «қуаты» қалай аталады?
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4. Аппараттың (процестің) «қарқындылығы» ұғымына анықтама
беріңіз.
5. Химиялық
өндірістің
негізгі
техникалық-экономикалық
көрсеткіштеріне қандай факторлар әсер ететінін көрсетіңіз: өнімнің шығымы
және құрылғының өнімділігі.
6. Бөлшектерді орындау критерийлері қандай ?
7. Бөлшектердің беріктігіне анықтама беріңіз.
8. Материалдық қаттылық қандай факторларға ие?
9. Тозуға төзімділік қалай аталады?
10. Діріл мен ыстыққа төзімділік анықтамаларын беріңіз.
11. Негізгі және қосалқы химиялық құрылғыларды көрсетіңіз.
12. Кәсіпорынның төмендетілген шығындарын анықтаңыз.
13. «Еңбек өнімділігі» ұғымын түсіндіріңіз және оның түрлерін
келтіріңіз.
14. Жұмыс уақыты, жалақы, жалақы шкаласы, жалақы ставкасы
ұғымына анықтама беріңіз.
15. Амортизациялық аударымдардың түрлерін түсіндіріңіз.
16. Өндірістің пайда мен рентабельділік анықтамаларын беріңіз.
Бақылау тапсырмалары
Тапсырма №1.
Құрамында 92,5 % H 2 SO 4 бар аккумулятор қышқылы 28,5 % H 2 SO 4
болғанша сумен сұйылтылуы керек . 100 кг сұйылтылған қышқылға
қанша су ішу керек ?
Тапсырма №2.
2800 кг 92% қышқыл алу үшін концентрациясы 96 % H 2 SO 4 және
күкірт қышқылы 64 % H 2 SO 4 концентрациясы бар қанша витриол майын алу
керек ?
Тапсырма № 3.
Кальций карбиді өндірісіндегі тұтыну коэффициенттерін анықтаңыз
(техникалық), ол талдау бойынша келесі құрамға ие: CaC 2 –78 %, C - 3 %,
басқа қоспалар - 4 %. Есептеу 1 тонна техникалық өнімге жасалуы керек.
Кальций карбиді теңдеу бойынша алынады:
CaO + 3C = CaC 2 + CO
Әк құрамында 96,5 % СаО бар. Кокстағы мөлшері: күл - 4 %, ұшпа - 4
%, ылғал - 3 %.
Тапсырма № 4.
Ацетальдегидтен сірке қышқылын өндіруде (1 тоннаға) құрамында
97 % (v) метан бар табиғи газдың шығын коэффициентін есептеңіз . Метаннан
ацетиленнің шығуы теориялық тұрғыдан мүмкін өнімнің 15 % құрайды,
ацетиленнен ацетальдегид - 60 %, ацетальдегидтен сірке қышқылы 90 %
(масса).
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Тапсырма № 5.
1 тонна азот қышқылына аммиак тотығу бөлімінің материалдық
балансын құрастырыңыз. Аммиактың азот оксидіне 0,97 және азотқа 0,03
дейін тотығу дәрежесі; азот оксидін азот диоксидіне дейін –1,0 және сіңіру
дәрежесі 0,92. Құрғақ аммиак-ауа қоспасындағы аммиак мөлшері 7,13 %
құрайды. Ауа 30 0 С температурасында су буымен қаныққан . Салыстырмалы
ылғалдылық 80 %.
Тапсырма №6.
Булану аммиак селитрасының 56% ерітіндісінен 9200 кг/сағ алады .
Буландырудан кейін буландырғыштан 5350 кг/сағ 96 % концентрациясы NH4
NO3 ерітіндісі алынады . Булану процесінің материалдық балансын құрыңыз.
Тапсырма №7.
Құрамында 93 % (масс.) С бар 1 тонна коксты газдандыру кезінде су
газ генераторының жылу балансын құрастырыңыз ; 4 % (салм.) Күл және
3 % (мас.) H 2 O және 1 тонна коксқа 1575 кг су газын беру. Бұл 89,9 % (масс.)
CO,
1,94 %
(wt.) CO
(wt.) H 2 бар
2
8,
2
к
және газын
г
у
құрайды
. 16 %
шығысындағ 190
0
Генератордың
ы
у
газының температурасы 1000 С, жеткізілетін
кокстың температурасы
0
0
25 С және су буы 100 С
Тапсырма №8.
Түйіршіктеу мұнарасындағы аммиак селитрасы балқымасының
кристалдануының термиялық есебін жасаңыз.
Бастапқы мәліметтер: Үлкен мұнараға кіре берістегі ауа
температурасы 30 0 С, шығыс бөлігінде 60 0 С; Құрамында 98,5 % NH 4 NO 3 бар
1015,21 кг балқыма 1000 кг аммиак селитрасы үшін мұнараға жеткізіледі ;
мұнараға енетін балқыманың температурасы, 150 0 С; мұнарадан шығатын
түйіршіктердің температурасы - 80 0 С. Есептеу 1000 кг аммиак селитрасына
арналған.
Тапсырма № 9.
11. Көлемі 740 м 3 мұнара жүйесін күкірт қышқылымен монтаждау
тәулігіне 150 тонна 75 % H 2 SO 4 береді . Сусыз күкірт қышқылына арналған
қондырғының өнімділігін (P) (кг / сағ ) анықтаңыз H 2 SO 4
Тапсырма № 10.
Пирит пешінің қуаттылығы - тәулігіне 30 тонна. Күкірт диоксидінің
шығуы - 97,4 % теориялық. Пириттегі күкірттің мөлшері 42,4 % болса, пеш
күніне қанша тонна SO 2 өндіреді ?
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Тапсырма № 11.Сірке қышқылын шығаратын зауыттың жылдық қуаты
жылына 20 мың тоннаны құрайды. Өнімділікті сағатына есептеңіз, егер цех
жылына 365 күн жұмыс жасаса, төменгі жағынан 32 күн жөндеуге бөлінсе,
өндіріс шығыны 4 % құрайды.
Тапсырма № 12.
Дивинилді стиролмен сополимерлеу үшін полимеризатордың
қарқындылығын есептеңіз, егер оның көлемі 20 м 3 болса, өнімділігі тәулігіне
2160 кг полимер.
Тапсырма № 13.
Өндіріс мұнарасы - күкірт қышқылын өндірудің азотты әдісіндегі
денитратордың биіктігі 16 м және диаметрі 5,5 м , мұнараның тиімді көлемі
85% құрайды. Қышқылдарды жою - тәулігіне 90 тонна. Процестің
қарқындылығын анықтаңыз.
Тапсырма № 14.
Домна пешінің жылдық қуаты - 1800 мың тонна шойын. Егер
пештің пайдалы көлемі 2700 м 3 болса, темірді балқыту процесінің
қарқындылығын анықтаңыз .
Тапсырма № 15.
Егер пештің пайдалы көлемі 100 м 3 , ал пиритті күйдіру FeS 2 1000 кг
/ м 3 қарқындылығы тәулік болса, КС пешінің тәуліктік өнімділігін есептеңіз .
Тапсырма № 16.
Катализатор
алатын
аммиак синтезі бағанының көлемі 1,5 м.
Колоннаның сыйымдылығы 7500. Есептеңіз: а) аммиак синтездеу бағанының
жылдық сыйымдылығы (t-де); б) аммиак синтезі процесінің қарқындылығы.
Тапсырма № 17.
1т 36 % -тік тұз қышқылын сульфат әдісімен алу үшін тұтынудың
теориялық коэффициенттерін есептеңіз .
Тапсырма №18.
1 тонна сірке қышқылын алу үшін техникалық альдегидтің (99 %
таза) тұтыну коэффициентін анықтаңыз :
CH 3 CHO + 0.5O 2 → CH 3 COOH, егер альдегид бойынша қышқыл
шығымы 93,5 % болса.
Тапсырма № 19.
1 тонна аммоний фосфатын (NH4) 3 PO 4 өндіру үшін шикізаттың
шығын факторларын анықтаңыз , егер бастапқы өнімдер: 55 % фосфор
қышқылы болса; 98 % аммиак, ылғал - 2%.
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Тапсырма № 20.
1 тонна күкірт (IV) оксидіне шығын коэффициенттерін есептеңіз,
егер пирит кеніндегі күкірттің мөлшері 45 %, ылғалдылығы 1,5 % болса,
пиритті күйдіруге арналған ауа 1,5 еседен артық жеткізіледі. Сұйық әк
құрамында 95 % CaO оксиді, 1,2 % CaCO3 әктас және 3,8 % қоспалар бар. Ол
құрамында 85 % CaCO 3 бар әк тасын жағу арқылы алынады .
Есептеңіз:
а) 1 тонна СаО-ға көрсетілген құрамдағы әктастың шығыс
коэффициенті; ә) әктастың күйдірілу дәрежесі.
Тапсырма №21.
Марганец кенін химиялық байыту кезінде күкірт (IV) оксиді 15 % Mn
(салмақ бойынша) бар шлам арқылы өтеді , содан кейін кальций дитионаты
қосылады және соңында Са (OH 2 ) болады. Бұл жағдайда келесі түрлену пайда
болады
MnO 2 → MnSO 4 → MnS 2 O 6 → Mn ( OH ) 2
Сәйкес реакциялардың теңдеулерін жазыңыз және осы процестің 100
тонна шламға жұмсалатын коэффициенттерін анықтаңыз.
Тапсырма № 22.
Контактілі әдіспен күкірт қышқылын өндіруде құрамында 42,4 %
күкірті бар 30 тонна пириттен 33,6 тонна H 2 SO 4 күкірт қышқылы алынды .
Бұл теориялық мүмкін кірістіліктен қанша пайызды құрайды?
Тапсырма №23.
Химиялық зауытта 10 тонна борды азот қышқылымен өңдеп ,
кальций нитратын алды . Сонымен бірге нитраттың шығымы 85 % құрады.
Селитр қанша алынғанын анықтаңыз.
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3 тарау. Дайын өнімнің сапасын бақылау
3.1 Ақаулы өнімнің түрлері мен себептері
Химия және мұнай-химия өнеркәсібі өнеркәсіптік химиялық
заттардың кең спектрін шығарады. Қатты химиялық заттардың көпшілігі
тұздардан, минералдардан немесе газдардан жасалады. Мысал ретінде
күкірт қышқылы, аммиак, натрий гидроксиді, натрий карбонаты және т.б.
жатады. Химия өнеркәсібі де химиялық заттарды салыстырмалы түрде аз
мөлшерде шығарады, олардың мысалдары агрохимикаттар, бояғыштар
және фармацевтика. Химиялық және мұнай-химия салалары әлемдегі
өнеркәсіптік энергия тұтынудың шамамен 40 % құрайды. [76-80]
Бәсекелестік ортада нарық технологиялық өндіріс мамандарына
қатаң талаптарды қояды және өнімдерге де, технологиялық желілердің
жұмысына да жоғары сапа талаптарын қояды. Мұнай-газ және химия
өндірісі нарықта сұранысқа ие өнімдердің үлкен көлемімен сипатталады.
Өндірілетін өнімнің технологиялық желісі түпнұсқаға және өңдеу
қасиеттеріне байланысты. Технологиялық желі және оның әр кезеңі
нормативтік құжаттар мен жұмыс регламенттеріне сәйкес келуі керек. 3.1
суреттерде мұнай өңдеудің технологиялық сызбалары көрсетілген.

3.1 Схема - Тазартылған мұнай өнімдері
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3. 1 Сурет - Мұнайды өңдеу технологиясы
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Егер өнім сапасыз болса, өндіруші оны сата алмайды. Сонымен қатар,
өндірістік компаниялар некені түзетуге, ақаулы бөлшектерді, түйіндерді
есептен шығаруға байланысты қосымша шығындарды көтеруге мәжбүр.
Өндірушілер өз өнімдерінің сапасын бақылаудың, ақау шығындарын
азайтудың жақсы жұмыс істейтін жүйесіне қызығушылық танытады. Ақауға
байланысты шығындарды есепке алу, оларды талдау Компания басшылығы
мен техникалық мамандарға өндірістік процестерді оңтайландыру және
жақсарту үшін нақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Ол үшін ақаулар
деп аталатын нәрсені және ақаудың қандай түрлері бар екенін білу керек.
Ақауды жіктеу некені анықтау мәселелерін жүйелеуге мүмкіндік береді.

3.2 сурет - Ақаудың жалпы жіктелуі
3.1.1 Кемшіліктер және ақаулар түрлері
Ең жиі кездесетін ақауларға мыналар жатады:
- механикалық қоспалар және мұнай мен мұнай өнімдерінің ластануы;
- өнімдердің деформациясы, пішіні ақаулар, сынуға, бұзу туындайтын
сынықтары технологиялық процестерді: дайындау үшін технологиялар
мұнай өнімдерін, тасымалдау және сақтау, мұнай ;
- мұнай-химия технологиясының бұзылуы;
- мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау және тасымалдау кезінде
туындайтын бөтен иістер мен түс өзгеруі тауарлық көршілеске сәйкес
келмеу немесе өнімдердің басқа қоспалармен ластануы. [78-82]
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- құбырлар арқылы тасымалдау кезінде мұнайдың ұшпа
компоненттерін кетіру салдарынан кептіру қажет емес .
Суретте көрсетілгендей, мұнай өңдеу өнімдерінің спектрі өте кең,
сәйкесінше олардың әртүрлі технологиялары бар және әр өнім үшін
технологиялық режимдерді сақтау некені болдырмау үшін өте маңызды.
Әрине, әр кәсіпорында неке бар, бірақ олар бухгалтерлік және
басқарушылық есепте неке мен одан шығындарды көрсетеді, тек жеке
компаниялар, негізінен ірі немесе сапа менеджменті жүйесін қолданатын
талдау жүргізеді.
Өз сапасы бойынша белгіленген стандарттарға, техникалық
шарттарға сәйкес келмейтін, өзінің тікелей мақсаты бойынша пайдалануға
болмайтын немесе түзелгеннен кейін ғана пайдалануға болатын бұйымдар,
жартылай фабрикаттар, бөлшектер, тораптар өндірістегі ақау болып
саналады.
Техникалық қабылдау кезінде анықталған ақаулардың сипатына
байланысты неке бөлінеді:
- түзетілгеннен кейін тікелей мақсаты бойынша пайдаланылуы
мүмкін және оларды түзету техникалық тұрғыдан мүмкін және
экономикалық тұрғыдан орынды бұйымдар, жартылай фабрикаттар
(бөлшектер мен тораптар);
- түзетілмейтін (түпкілікті) - тікелей мақсаты бойынша пайдалануға
болмайтын және оларды түзету техникалық жағынан мүмкін емес және
экономикалық жағынан орынсыз бұйымдар, жартылай фабрикаттар,
бөлшектер.

3.3 сурет - Ақау түрлері
Негізгі талаптар Елдің заңнамалық актілерінде, стандарттарда,
кәсіпорынның нормативтік-техникалық құжаттамасында немесе өзге де
осыған ұқсас регламенттеуші құжаттарда белгіленеді.
Ақау-бұл өнімнің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі, ал кем
дегенде бір ақауы бар өнім ақаулы деп аталады (ақаулы, ақаулы өнімдер).
Ақаусыз өнім жарамды деп саналады.
Ақаулықтың болуы параметрдің нақты мәні (мысалы, Lд) параметрдің
белгіленген нормаланған мәніне сәйкес келмейтінін білдіреді. Сондықтан
181

некенің болмауы шарты келесі теңсіздікпен анықталады:
(3.1)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿Д ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,

мұнда, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 - ең төменгі және ең жоғары рұқсат етілетін
шекті параметр мәндері
Ақауларды сипаттайтын параметрлердің тізбесі, түрі және шекті
рұқсат етілген мәндері өнім сапасының көрсеткіштерімен және
дайындалатын
өнімге
кәсіпорынның
нормативтік-техникалық
құжаттамасында келтірілген деректермен айқындалады. [80-83]
Түзетілмейтін бөлшектер мен бұйымдар өндіріс қалдықтары ретінде
кәдеге жаратылуға жатады не дайындаушы ақауы жоқ сол бұйымға
(арзандатылған тауарға) қарағанда айтарлықтай төмен баға бойынша
сатады.
Анықталған уақыт бойынша өнімнің өндірістік ақауы ішкі (өндіріс
сатысында немесе зауыт қоймасында анықталған) және сыртқы (сатып
алушы немесе осы өнімді, сапасыз тауарды пайдаланатын басқа тұлға
тапқан) болуы мүмкін. Тұтынушы сапасыз деп танылған өнім ресми түрде
болмауы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Бұл сатып алушының пікірі
бойынша (субъективті пікір) кемшілік деп саналатын түсініктегі
алшақтыққа және кәсіпорынның нормативтік – техникалық құжаттамасына
сәйкес (ресми түрде) байланысты.
Ақау
Ақау сипаты

Түзетілетін

Түзетілмейтін

Туындаған жері

Ішкі

Сыртқы

3.4 Схема - Ақаулы өнімдерді жіктеу
Ішкі (өнімді тұтынушыларға жібергенге дейін анықталған) түпкілікті
ақаудың өзіндік құны негізгі шығындардан (жабдықты ұстауға және
пайдалануға арналған шығыстарды қоса алғанда) және цех шығыстарынан,
ішкі түзетілген ақаудан - ақаулы өнімді түзету кезінде жұмсалған шикізатқа,
материалдар мен жартылай фабрикаттарға шығындардан, ақауды түзету
жөніндегі операциялар үшін есептелген өндірістік жұмысшылардың
жалақысынан, жабдықты ұстауға және пайдалануға арналған шығыстардың
тиісті үлесінен, сондай-ақ цех шығыстарынан тұрады.
Күнделікті есеп. Қызметтің тиімділігін арттыру үшін, оның ішінде
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ақаулардан болатын шығындарды азайту арқылы жауапкершілік
орталықтары (құрылымдық бөлімшелер - шеберханалар, өнімдер тікелей
өндірілетін учаскелер) бойынша шығындарды басқару есебін құру қажет.
Жауапкершілік
орталықтарын
есепке
алу
некені
басқаруды
орталықсыздандыруға, оның пайда болуын бақылауға, некенің пайда
болуына кінәлілерді белгілеуге мүмкіндік береді.
Бұл қысқартуға ақау шығындары қажет:
- өнімді дайындау процесінде оның сапасын және өндірістің
жекелеген сатыларында технологиялық режимнің сақталуын мұқият
бақылауды жолға қою;
- некені (түпкілікті және түзетілетін) дәл және уақтылы есепке алуды
ұйымдастыру-барлық цехтарда және барлық бөліністерде, операцияларда
құжат айналымы, сондай-ақ некенің себептері мен нақты кінәлілері;
- жауапкершілік орталықтары (цехтар, өндірістік учаскелер бойынша)
бойынша шығындарды есепке алуды ұйымдастыру);
- кәсіпорынның барлық цехтарында некеден болатын шығындардың
толық сомасын анықтау және кәсіпорынға келтірілген залалды өтеу
шараларын қабылдау;
- некеден болған шығындарды есепке алудың белгіленген тәртібін
қатаң сақтау.
Неке тіркелген бірінші құжат-ауысымдық тапсырма, киім, есеп
немесе маршрут картасы. Бұл құжаттардың басты міндеті-еңбек
шығындары мен орындалған жұмыс көлемін тіркеу.
Егер ақаулықты түзету тікелей шығындарды қажет етпесе де
(материалдарға, негізгі өндірістік жұмысшылардың жалақысына), бұл
өндірістік бағдарламаның орындалуына теріс әсер етуі мүмкін және дайын
өнімді тапсырыс берушіге тапсыру мерзімдерінің бұзылуына әкелуі мүмкін.
[78-83]
Қарастырылған жағдайда, әрине, әр жағдайда неке туралы актіні
рәсімдеу іс жүзінде мүмкін емес, әйтпесе ОТК бақылаушысы тек
техникалық бақылаумен емес, құжаттарды рәсімдеумен айналысады. Бірақ
мұндай жағдайды назардан тыс қалдыруға болмайды. Шығу жолы-маршрут
парақтарының негізінде "түзетілген неке туралы Аналитика"есебін
қалыптастыру.
Неке түзетілуі мүмкін, бірақ бұл үшін материалдық ресурстарды
қажет етеді, мысалы, түйіндегі бөлікті ауыстыру және неке құрушының ғана
емес, сонымен қатар басқа жұмысшылардың да еңбек шығындары. Бұл
жағдайда неке туралы акт жасау, кінәлілерден ұстап қалу ұсынылады.
Міндетті түрде тексеру комиссиясы құрылады және неке туралы акт
жасалады.
Неке туралы актіге комиссия қол қояды, оның құрамына мыналар
кіреді:
- неке қиылған цех басшысы;
- бас технолог бөлімінің өкілі;
- неке түзейтін қызметкерлердің жалақысына шығын есептейтін
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Еңбек және жалақы бөлімінің өкілі немесе ПЭО экономисі.
Қажет болған жағдайда басқа да мамандар тартылады.
Акт үш данада жасалады: бірінші данасы бухгалтерлік есепте неке
бойынша операцияны көрсету үшін бухгалтерияға беріледі, екіншісі ТББ-де
қалады, үшіншісі кінәлі цехқа беріледі.
Акт нысаны ол бастапқы есептік құжат функциясын (мысалы,
шығынды кінәлі жұмыс сомасынан өндіріп алу немесе материалдарды
есептен шығару үшін) орындап қана қоймай, қажетті аналитиканы алу үшін
ақпараттың құрылымдық жинақталуын қамтамасыз ететіндей етіп
әзірленеді.
Сондықтан неке туралы актіде:
 жарамсыз
бұйымның
атауы,
бөлшектер
және
оның
номенклатуралық техникалық нөмірі, децималдық нөмірі;
 ақау қандай операцияға жіберілді, технологиялық процестің қай
сатысында;
 ақау қиған құрылымдық бөлімше;
 сәйкестендіру кінәлі қызметкер (аты-Жөні, кәсібі, табель нөмірі);
 "ақау құрудың негіздері", "ақау сипаттамасы", "ақау себептері" –
бұл бағандар комиссиялық қарау үшін маңызды
 ақаудың себептері, некені азайту шараларын әзірлеу, сондықтан
олар қатаң анықталған тұжырымдармен толтырылуы керек. Әрбір
тұжырымның регламентте айқындалған өз шифры болуға тиіс;
 ақаудың өзіндік құны;
 комиссияның шешімі (мысалы, "кінәліден өндіріп алу...").
Комиссия басқа шешім қабылдауы мүмкін, мысалы, кінәлі
қызметкерді, оның тікелей басшысын бонусынан айыру немесе а қауды
шығын ретінде есептен шығару.
Актіні компания басшысы бекітеді.
Маршруттық парақтар мен неке туралы актілердің негізінде
автоматтандырылған режимде түзетілмейтін (түпкілікті) неке бойынша
аналитиканы (түзетілген неке бойынша аналитикаға ұқсас) қалыптастыру,
оның негізінде егжей-тегжейлі, операциялық талдау жүргізу, жиі
кездесетіндерін анықтау оңай.
Ақау туралы актілерді өңдеу неке себептері бойынша құрылымдалған
ақпаратты – ақау себептері бойынша жиынтық есепті алуға мүмкіндік
береді. Есеп өндірістегі ақауды талдауға, оны ақау санаттары мен түрлеріне,
анықталған жерлерге, ақау себептеріне қарай жіктеуге арналған. Есепті құру
ақау туралы актіде көрсетілген ақау себептерінің шифрларына негізделген.
Бұл ТББ мамандарының, технологтардың жұмыс істеуіне, іс-шаралар
кешенін әзірлеуге арналған құжат.
Сапа жөніндегі Комиссия іс-шаралар кешенін әзірлеуге тиіс. Мұндай
іс-шаралар, мысалы, сапалы материалдарды сатып алу, жеткізілген ТМҚ-ны
мұқият бақылау (Құю өндірісінің технологтарынан материалдарды
қабылдау комиссиясын құру), жаңа жабдықты сатып алу, технологиялық
нұсқаулықтарға
өзгерістер
енгізу,
өндіріс
режимдеріне
және
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қызметкерлердің іс-әрекеттеріне қойылатын технологиялық талаптарды
егжей-тегжейлі жазу, технологтар мен жұмысшылардың кәсібилігін
арттыру, ынталандыру жүйесін өзгерту болуы мүмкін.
Кейбір жағдайларда, егер компания, мысалы, жоғары сапалы, бірақ
қымбат материалдарды сатып алудан арзан болса, өндірістік ақауға саналы
түрде бара алады (Шешім есептеумен расталуы керек!). Бірақ бұл жағдайда
экономисттен, біріншіден, мұндай неке жұмысшыға жүктелген жағдайды
алып тастау қажет (компания басшылығы төмен сапалы материалды сатып
алғанына кінәлі емес), екіншіден, некеден осындай шығындарды өнімнің
өзіндік құнына салу қажет.
Ақаудан материалдық шығындар.
Өндірістің жекелеген түрлерінде ақауға байланысты негізгі шығындар
дәл материалдық шығындар болып табылады. Түзетілмейтін ақау
нәтижесінде материалдық шығындар туралы есеп қандай материалдың
жоғалуы түзетілмейтін ақауға әкелетінін көрсетеді.
Есепке алу және бақылау тұрғысынан ақаулы өнімдер кез-келген
басқа сияқты бухгалтерлік есеп шараларының қатаңдығын талап етеді.
Бухгалтер мен экономистке ақаулы өнімдердің пайда болуын,
қозғалысын және есептен шығарылуын бақылауға көмектесу үшін жарамсыз
неке туралы есеп көмектеседі. Бөлшекті неке ретінде тіркеу неке туралы акт
негізінде жүзеге асырылады. Ақауды есептен шығару бағанында ақауы бар
бұйыммен жағдайды реттеу нәтижесі көрсетіледі:
-басқа бөлімшеге, мысалы, некеге кінәлі цехқа немесе онымен не істеу
керек деген мәселе шешілгенге дейін ақаулы өнімді сақтау үшін арнайы
қоймаға беру;
-металл сынықтарында есептен шығару, мұнай өңдеудегі
бөлшектердің көпшілігі әлі де металдан жасалған, сондықтан жиі
түзетілмейтін кемшілік ақау туралы акт бойынша есептен шығарылады,
металл сынықтарымен келеді және металл сынықтарын қоймаға тапсырады;
- егер бөлік металдан емес, мысалы, фторопласттан болса, оны
қоқысқа тастаңыз.
Есепші маман үшін ақаулы деп танылған бөлік үшін комиссия осы
бөлік/өніммен егжей-тегжейлі шаралар қабылданғанын тез арада шешуі
керек. Бұл шеберхананы бітеп тастамауға, қалдықтарды металл сынықтары
түрінде жинамауға мүмкіндік береді, мысалы, одан кішкене бөлікті кесу
үшін үлкен бөлікті қолдануға болады. Сонымен қатар, егер комиссия ақаулы
бөлшектермен не істеу керектігін шешсе, онда бұл некенің пайда болуымен
байланысты өндірістік жағдайды техникалық мамандар талдайды, комиссия
мүшелері болашақта бұған жол бермеу туралы шешім қабылдады. [80-85]
егер бөлшектер бірнеше ай бойы қоймада жатса, онда 3 айдан кейін ешкім
некенің не үшін болғанын есіне түсірмейді, некенің нақты себебін анықтау
қиын болады, кінәлілер залал келтірместен немесе технологиялық режимді
бұзғаны үшін сыйақыдан айырылмай жұмыстан шығарылуы мүмкін, осыған
ұқсас себептер бойынша әлі де ақаулы бөлшектерді шығаруға болады,
дегенмен мұндай себептер жойылуы мүмкін.
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Есептерді қолдану, ақау туралы актілерді ресімдеу бойынша міндет,
неке жөніндегі комиссияның жұмыс тәртібі кәсіпорын бойынша бұйрықпен
реттеледі (қосымшаны қараңыз).
Ақау бойынша ұсынылатын құжат айналымы некені есепке алуға
байланысты есептерді дайындау сапасын арттырады, деректерді жинақтау
және сақтау процесін жеңілдетеді, некеден болатын шығындарды басқару
жүйесінде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты алуға
мүмкіндік береді, шығындарды азайту жөніндегі іс-шаралар кешенін дұрыс
негіздеуге, әзірлеуге және енгізуге мүмкіндік береді.
Ақаудан болған шығындарды есепке алу кезінде шығыс құжаты ақау
туралы акт болып табылады-бұл некеден болған шығындарды есепке
алудың негізгі ережелері, яғни бүлінген бөлшектердің саны, неке кінәлілері,
неке түрі және түзетулер, сондай-ақ шегерімдер мен жұмыс үшін
үстемеақылар (сондай-ақ есеп айырысу-төлем ведомосына жазылуы мүмкін)
жазылған құжат.
Ақауды анықтау. Өндірістік некені анықтау бойынша міндеттер,
әдетте, техникалық бақылау бөлімінде (ТББ) жатыр. Көбінесе дайын өнімнің
ТББ бақылауынан өтуі бұйымның техникалық паспортында немесе
бұйымның корпусында арнайы мөртабанмен белгіленеді.
Қазіргі уақытта адамның ең аз қатысуымен өз міндеттерін
орындайтын өнімді бақылаудың автоматтандырылған құралдары кеңінен
қолданылады
Өндірістік ақаудың кейбір құқықтық аспектілері.
Өндірістік ақау кінәлілеріне қатысты ақаудың пайда болу
жағдайларын, оның ауқымын, оны қашан және кім анықтағанын және т. б.
ескеретін белгілі бір жазалау шаралары белгіленді.
Жеке тұлға, әдетте, пайдалану процесінде анықталған ақауы бар
тауарды (қызметті) сатып ала отырып, Тауарды ұқсас тауарға (ақауы жоқ)
ауыстыра алады немесе "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тауардың толық құнын қайтара
алады.
Өндірістік ақаулардың алдын алу.
Өндірістік ақаулардың алдын алу үшін келесі шаралар маңызды:
 өндіріс технологиясын қатаң сақтау;
 еңбектің дұрыс ұйымдастырылуы;
 кәсіпорын қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың тұрақты
курстары ұйымдастырылады.
Мұнай-газ және химия өндірісі көптеген өнімдер шығарады, олардың
әрқайсысы белгілі бір технологиялық операциялар мен сызықтардан тұрады.
Технологиялық процесс байланысты:
- өнім алу мақсатында бастапқы шикізатқа әсер ету тәсілі;
- бастапқы шикізаттың да, өнімнің де агрегаттық жай-күйі;
- бастапқы шикізаттың физика-химиялық қасиеттері;
- өнімнің физика-химиялық қасиеттері.
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Ақауды анықтау және кінәлілер мен ақау себептерін анықтау үшін
оның классификаторын құру, қайталануды болдырмау үшін талдау жүргізу
және 3.1-кестеде көрсетілгендей себептерін анықтау қажет.
3.1 кесте - Ақауды кінәлілер мен себептер бойынша жіктеуіш

Ақауды жіберген адам
Бас технолог бөлімі

10

Бас дизайнер бөлімі

20

Техникалық бақылау бөлімі

31

Бас механика бөлімі
Сыртқы жеткізушілер

41
50

Ақау коды

Ақау себептері
Технологиялық
құжаттамадағы
қателіктер
Жобалау
құжаттамасындағы
қателіктер
Кейінгі операциялар үшін ақаудан
бас тарту
Жабдықтың ақаулығы
Материалдардың жасырын ақаулары

Ақауды талдау
Ақаумен шығару келесіге әкеледі:
өндіріс шығындарының өсуі;
коммерциялық өнім көлемінің төмендеуі;
пайданың төмендеуі;
рентабельділіктің төмендеуі;
беделін нашарлауы.
Өнім сапасының төмендеу себептері:
шикізаттың сапасыздығы;
технологияның және өндірісті ұйымдастырудың төмен деңгейі;
жұмысшылардың біліктілік деңгейінің төмендігі;
жабдықтың төмен техникалық деңгейі;
өндірістің аритмиясы.
Талдау ақау динамикасын зерттеу және ақаудан болатын шығындарды
анықтау, ақауды анықтау және жою болып табылады
Ақау себептері:
жұмысшының еңбекке және міндеттерге салғырт қарауы;
ақаулы жабдықта жұмыс істеу;
жабдықты сапасыз баптау және ақаулы құралдарды пайдалану;
бақылаушының, технологтың қателері;
шикізат пен өнімдердің қасиеттерін ескермеу;
жабдықты дұрыс таңдау немесе конфигурациялау.
Ақауды анықтау, сипаттау бойынша жұмыстың нәтижесі төменде
көрсетілген алгоритм түрінде ұсынылуы мүмкін.
Төменде ақауды кезең-кезеңімен тексеру нәтижелерінің сызбасы
келтірілген.
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Ақау

Қарау нәтижелері

1
2
3
4

Ақау түрінің сипаттамасы
Өнімнің құжаттамасы ақаулы
Ақауды ң пайда болуын талдау (субъективті және объективті ақпарат)
Жұмыстың ырғағын және қондырғының, жеке бөлшектер мен тораптардың
жұмысын бақылау
5 Себептерді жою немесе мүмкін емес себептердің аясын талдау
Ақау себебі анықталды ма?

Қорытынды
Есеп
Статистикалық талдау

Соңы

Бөлшектердің ақауларын
жою үшін қажетті зерттеулер
тізімін анықтау
Термоөңделген бөлшектің
сипаттамасы

Тексеру нәтижелері 2
1
2
3
4
5

Құжаттаманы (макротүсірімдерді) 2 қарау нәтижелерінен алу
Ақауды төмендету бойынша ұйғарымдарды қарау
Жүргізілген термоөңдеуді талдау (субъективті және объективті
ақпарат)
Бұл термоөңдеудің технологиялық негіздер
Жеке тәжірибе және ақаудың мүмкін себептеріне қатысты басқа
зауыттардың тәжірибесі

Ақау себебі анықталды ма?

Қорытынды
Есеп
Статистикалық
талдау

Соңы

3.5 Схема - Ақауды тексеру нәтижелері

188

3.1.2 Ақауларды жою тәсілдері
Кемшіліктерді жою жолдары, өндіріс сипатына байланысты
жаңғырту жөніндегі технологиялық процесі мен туралы жариялады
пайдалануға. [83- 85]
T Қазақстанда Р.И. өңдеу зауыты - Атырау, Павлодар және
Шымкент - бензин және басқа да ақшыл мұнай өнімдерінің еліміздің
өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкін емес. Біз тиіс
жаңғыртылуда таныған қолданыстағы мұнай өңдеу зауытын және
болашақта Қазақстанның мұнай өнімі дербестігін қамтамасыз ететін тағы
бір жаңа зауыт салу. Алайда, ресейлік өндірушілер үшін оқиғалардың
мұндай дамуы үлкен сату нарығының ықтимал қысқаруын білдіреді.
Бар мұнай өндіру көлемінің өсуі қазақ энергетикалық саласының
осал - Қазақстанда, ол мұнай өңдеу перспективаларын қарастыру сөзсіз.
Қазақстанның мұнайды қайта өңдеуі елдің кеңестік мұраның жемістерін
ұзақ уақыт бойы қолданғанынан көп зардап шегеді, мұнай өңдеу
саласының дамуы көп нәрсені қалайды. Егер Ресей Федерациясында
болса, үлкен инвестицияның арқасында 2010 ж . (зауыттың
модернизациясы әлі де қанағаттанарлықсыз болғанымен) мұнайды өңдеу
тереңдігі 81,5% -ке жетті, ал Қазақстанда ол әлі 70% деңгейінде. Алайда,
бұл жақсы жаққа өзгереді, өйткені Павлодар, Атырау және Шымкенттегі
мұнай
өңдеу зауыттары жақсарады. Сонда, мүмкін, өздігінен
өндірілмегендіктен үнемі туындайтын «бензиндік аштық» мәселесі
Қазақстан тұрғындарының есінен мәңгілікке кететін шығар.
Қазақстандағы МӨЗ-ді жаңарту ауыр мұнай өнімдерін өндіруге деген
қатты бейімділікке байланысты - тек мазут, оның көп бөлігі экспортқа
артық болғандықтан жіберілетін мұнай өнімдерінің жалпы көлемінің
үштен бірін құрайды.
Сонымен бірге
бензин
немесе
керосин
сияқты жеңіл
фракциялардың созылмалы жетіспеушілігі байқалады және Қазақстанның
солтүстік бөлігі Газпром Нефтінің Омбы мұнай өңдеу зауытының
өнімдерімен қамтамасыз етіледі.
Модернизацияның ең ауқымды ауқымы сонау 1945 жылы Кеңес
Одағына АҚШ-тан Ленд-Лиз бойынша жеткізілген жабдық негізінде,
қазақстандық және жапондық инвесторлардың қаржылай көмегі және
мұнайды терең өңдеу кешені құрылысына жапон-қытай технологияларын
қолдана отырып салынған Атырау мұнай өңдеу зауытында байқалады.
Мұнайды өңдеу тереңдігі қазіргі 63 % -дан 78 % -ға дейін арттырылады .
Сонымен қатар, Атырау мұнай өңдеу зауыты үшін екінші қайта өңдеу
қуатының деңгейін бағалау үшін электр энергетикасында қолданылатын
Нельсон индексі 4-тен 11-ге дейін өсетіні назар аудартады.
Неғұрлым өршіл трансформация - мұнай өңдеу қуатын кеңейтуге
емес, өнімнің сапасын жақсартуға (мысалы, K4 / EURO-4 сапа
стандарттарына сәйкес келетін изомерлеу қондырғысын салу) баса назар
аударылатын, Қазақстандағы ең заманауи мұнай өңдеу зауыты - Павлодар
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МӨЗ-де жүреді. Осылайша, 2018 жылдың соңына қарай г. Сыйымдылығы
өңдеу Павлодар қол Атырау және Шымкент МӨЗ егер 5 млн және 5,5 млн
немесе 6 млн 82 дейін арттыру өңдеу тереңдігін, ал тиісінше тонна, %, 78,5
% және 78 %.
Шын мәнінде, қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту
тапшы бензин мен дизель отыны өндірісінің ұлғаюына әкеледі. Егер 2017
жылы Қазақстанда бензин өндірісі 3,072 млн тоннаны құраса (авиациялық
отынды қосқанда), онда келесі онжылдықтың басында өндіріс жылына 4
млн тоннадан асады . Сол сияқты, 4.4 деңгейде дизель отынын өндіру, млн
тоннаға, 6 өседі млн МӨЗ жаңғырту процесінің аяқталғаннан кейін 2-3
жыл ішінде тонна. Бұл, әрине, жанармай тапшылығының қаупін азайтады
(соңғы үлкен оқиға 2017 жылдың қыркүйек- қазан айларында болған ),
бірақ тек орта мерзімді перспективада.
Қазақстан билігі мұнай өңдеу зауытын жаңарту тек уақытша шешім
болатынын біледі - басқа төртінші мұнай өңдеу зауытының құрылысы
ұзақ мерзімді өтінім болуы керек. Алғышарттар бар , бұл үшін - қарсы
астам елде автомобильдер санының төрт ұлғайту аясында соңғы 15 жылда,
мұнай өнімдерінің тұтыну дерлік өсті 2,5 есеге . Өсім болашақта
жалғасады, бензин мен дизель отынына деген сұраныс жылына орта
есеппен 2 % өседі . Қалай болғанда да, төртінші мұнай өңдеу зауытының
құрылысын
бастау керек . арқылы, Қазақстан Республикасының
Энергетика министрлігі елде бензин тапшылығы, ал дизель отыны одан да
ертерек, 2018-2023 жж .
Мұнай-газ саласындағы қалдықтардың себептерінің бірі жабдықтың
және құбырлардың коррозиясы болып табылады, бұл өнім сапасын
төмендетеді. Мұнай-газ жабдықтарының жұмысын кеңейту тәсілдерінің
бірі 3.2 кестесін бояу болып табылады.
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3.2 Кесте - Ақаулар, себептер және жою
Ақаулар
Сыртқы
түрінің
себептері
Олқылықтар,
Абайсызда жасалған
бұрмаланулар
жұмыс
Сия пленкада әжімдер, Қалың немесе майлы
әжімдер бар
бояғыш пальто

Қаражат
Қайта бояу
Бетін пемза мен зімпара
қағазбен тазалаңыз, оны
жағыңыз,
замазка
жасаңыз және қайтадан
бояңыз

Бояу
пленкасының Сия құрамы сүзілмеген
боялған бетінде немесе
пигменттер
кесектерінде
Ұсақ торлы жарықтар
Тордың қалыңдығы

Бояу құрамын сүзіп,
қабықшалар мен пигмент
кесектерін
алып
тастағаннан кейін, бетін
бояйды
Өңделмеген жерге
Бетіне пемза тасын
боялған
жағып, бояйды
Праймер қабатындағы
Барлық
қабаттарды
кептіру майының артық тазалаңыз,
бояуды
мөлшері немесе тез
қайтадан
дайындаңыз,
құрғайтын бояу құрамы, бетін бояңыз
нәзік препаратпен

3.2 сурет - Мұнай-газ жабдықтарының коррозияға қарсы бақылауы
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3.1.3 Техникалық құжаттама және ақау туралы куәлік
Кезде жеткізушісімен жұмыс ақаулы өнім тіпті қымбат, жоғары
сапалы партиясын аясында, алынуы үшін, бұл сирек емес. Мұндай
жағдайлар серіктес компанияны хабардар етіп, мәселені шешудің әрі
қарайғы жолдарын анықтап қана қоймай, сонымен бірге тиісті құжаттар:
ТОРГ12 / TOРГ2 және тауарлардың ақауы негізінде құжаттауды қажет етеді
. [84-85]
Акт қалай жасалуы керек?
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұл құжаттың
біріздендірілген нысаны (бланкісі) бар және ақаулы өнім тіркелетін
жағдайға байланысты болады. Егер мәселе байыпты талқылауды және тиісті
тіркеуді қажет етсе, онда сіз осы мемлекеттік үлгідегі бланкіге жүгінуіңіз
керек.
Оны арнайы құрылған комиссия бірнеше данада жасайды.
Қызметкерлер тобы тауарды қарайды, оның жай-күйі туралы сараптамалық
қорытынды жасайды, мүмкіндігінше және қажет болған жағдайда
фототүсірілім жүргізеді. Содан кейін Комиссия мүшелерінің, сондай-ақ
басшының/жауапты тұлғаның көк мөрі мен қолдары бар даналардың бірі
жеткізушіге басқа қажетті құжаттармен бірге жіберіледі.
Ұйымның деректемелеріне және тауардың өзіне қатысты барлық
жолдар міндетті түрде толтырылады (тек жол деректерін және
ветеринарлық куәлік сияқты ерекше параметрлерді қоспағанда). Төменде
ақау туралы актіні толтыру нысандары берілген.
Егер кішігірім жеткізушімен жұмыс жасау кезінде оқшауланған
жағдай туралы айтатын болсақ, келесі үлгіні қолдануға шағым жасау
кезінде рұқсат етіледі.
Актіде ақаудың сипаттамасы, оның себебі, ақауға алынған өнімнің
саны, ақауға кінәлі адам; ақаудың өзіндік құны; кінәлі адамдардан өндіріп
алуға жататын сомалар; ақаудан болған шығындар; алушы цехтың немесе
қойманың ақауға алынған өнімді қабылдау туралы белгілері көрсетіледі.
Актіні техникалық бақылау бөлімінің қызметкері, шебер және цех
бастығы жасайды және ақаудың өзіндік құны есептелетін бухгалтерияға
береді. Актіні ұйымның басшысы бекітеді, ол кінәлі адамдар есебінен
немесе өндіріс есебінен некеден болған шығындарды есептен шығару
тәртібі туралы шешім қабылдайды.
Ақаудан болған шығындар есебі 28 "Өндірістегі ақау
" белсенді
шотында жүргізіледі. Ақаулардан болатын шығындардың аналитикалық
есебі әр шеберханада, қабылданбаған өнімдердің түрлері мен шығындар
баптары бойынша жүргізіледі (қосымшаны қараңыз).
3.1.4 Өнім сапасын жақсарту шаралары
Өнімдердің сапасы әр түрлі. Мұнда оның мазмұнын жылдам қарау
ғана бар. Оның техникалық және физикалық мәні бар, өйткені өнімде
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адамның еңбегімен өзгертілген табиғи минералды зат бар. Өндірістік
қызмет нәтижесінде өнімдерге олардың пайдалылығына және сенімділігіне
байланысты кейбір техникалық қасиеттер берілді. Сапаның экономикалық
құрамдас бөлігі бар, өйткені кез-келген өнімде белгілі бір қоғамдық
қажетті еңбек мөлшері болады. Өнімдер тауар түрінде болады және
экономикалық айырбасқа жатады. Өнімдердің сапасы әлеуметтік
компонентке ие, өйткені ол әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыратын
материалдық әлемнің маңызды бөлігін анықтайды. Бұл адамдардың
сенсорлық қабылдауы мен тәрбиесіне әсер етеді. [80-85]
Өнімнің әртүрлі қасиеттері, оның сапасын құрайды, көбінесе бірбіріне қайшы келеді. Бір қасиеттің немесе қасиеттер тобының жақсаруы
басқа қасиеттің немесе қасиеттердің басқа тобының нашарлауына
әкелетінін үнемі байқау қажет.
Сапаның қарама-қайшы табиғатын біле отырып, өнім жасай отырып,
олар өнімнің белгілі бір қасиеттерін басқаларды нашарлатпай жақсартуға
тырысады, қасиеттер арасындағы үйлесімділікті, тепе-теңдікті қамтамасыз
ету жолдарын іздейді. Өнімнің қасиеттерінің үйлесімді үйлесімі әртүрлі
қасиеттер мен топтар арасындағы ең жақсы тепе-теңдікке қол жеткізіледі.
Мұнда өнім қасиеттерінің оңтайлы құрылымына қол жеткізу жаңа өнімді
әзірлеу мен сапа
Менеджментінің маңызды және қиын міндеттерінің бірі болып
табылатындығын атап өту керек.
Бойымен жалпы жүйелік принциптеріне, ИСО 9000-2001
талаптарына сәйкес өндірілетін өнімдердің сапасын арттыру үшін нақты
принциптері қарастырылуы тиіс, аға менеджерлер төменде көрсетілген
мынадай қағидаттарды басшылыққа алуға тиіс.
Клиенттердің назарын аудару, яғни ұйымдар өз клиенттеріне тәуелді,
сондықтан олардың ағымдағы және болашақ қажеттіліктерін түсініп,
олардың талаптарын орындауы және күткеннен асып түсуі керек.
Көшбасшылық - бұл көшбасшылар ұйымның мақсаты мен
бағытының бірлігін қамтамасыз ету. Олар ұйымның міндеттеріне адамдар
толығымен қатыса алатындай ішкі ортаны құрып, қолдауы керек.
Қызметкерлердің қатысуы барлық деңгейдегі адамдар бүкіл
ұйымның жұмысын құрайтын кезде және олардың толық қатысуы ұйымға
өз мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.
Процесс тәсілінің көмегімен іс-шаралар мен байланысты
ресурстарды процесс ретінде басқарған кезде қажетті нәтижеге тиімдірек
қол жеткізіледі.
ИСО 9000-2001 сәйкес процесс - бұл «кірістер» мен «нәтижелерді»
түрлендіретін өзара байланысты және өзара байланысты әрекеттер
жиынтығы. Бұл жағдайда белгілі бір процестің «кірістері» басқа
процестердің «нәтижелері» болып табылады.
Өзгермейтін мақсаты: сапа негізінде тұтастай алғанда
ұйымды жетілдіру.
Шындыққа негізделген шешім қабылдау: тиімді шешімдер
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объективті дәлелдемелер мен ақпаратты талдауға негізделген.
Жеткізушілердің өзара тиімді қарым-қатынасы: Ұйым, оның
жеткізушілері мен серіктестері өзара тәуелді, сондықтан өзара тиімділік
пен қызығушылық қатынастары екі жақтың да өз мақсаттарына тиімді
жету мүмкіндігін едәуір арттырады.
Кәсіпорын үшін келесі көрсеткіштерді жоспарлауға болады:
сапа деңгейі - жоғары санаттағы өнім шығарудың үлесі;
жылы иды халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ең
маңызды өнімдер куәландырылған;
өнімді
өндіру
процесінің
сипаттамалары
бірінші
презентациядан бастап
өнімді
жеткізу
пайызы,
сапа
коэффициенті, бас тарту пайызының төмендеуі, шағымдардың
саны, қайта қарауға қайтарылған өнім үлесі;
пайдалану сипаттамалары - өнімділік, жүк көтергіштігі,
жылдамдығы, сенімділігі, беріктігі, өнімнің тиімділігі және
басқалары.
Өнімнің сапасын жақсарту бойынша жоспарлаудың маңызды
міндеттері:
отандық және шетелдік үздік үлгілердің техникалық деңгейі
мен сапасына қол жеткізу және одан асып түсу;
ескірген өнімді уақтылы ауыстыру немесе өндірістен шығару;
стандарттардың, техникалық шарттардың және басқа да
нормативтік құжаттардың талаптарын қатаң сақтауды қамтамасыз
ету;
жоғарғы сапалы өнім өндіру; өнімнің материалдық шығынының
төмендеуі, капитал өнімділігінің артуы;
өнімнің сенімділігі мен беріктігін арттыру.
Өнімнің сапасын жақсартуды жоспарлау перспективалы болуы
мүмкін, бірнеше жыл бойы қарастырылатын жұмыс көлемі және ұзақ
мерзімді жоспардың міндеттерін орындауды, нақтылауды және іске
асыруды көздейтін ағымдағы (мысалы, жылдық). Жылдық жоспарды
тоқсандар мен айлар бойынша бөле отырып жасайды, ғылыми-техникалық
кеңесте талқылайды, бас инженермен келіседі және кәсіпорын басшысы
бекітеді.
Сапалы оқшауланған оқиғалардың енгізу, қаншалықты тиімді N жоқ
мәселе арқылы жақсарды мүмкін емес электрондық олардың әрқайсысы
болды. Нарық талаптарын зерттеу процесінде, жобалау мен әзірлеу
кезеңінде, шикізат, материалдар мен компоненттерді жеткізушілерді
таңдау кезінде, өндірістің барлық кезеңдерінде, іске асыру кезінде,
пайдалану кезінде өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерін қамтитын
тәсіл мен сапаны басқару жүйесі қажет. тұтынушы және қолданғаннан кейін
жою.
Операциялық-тақырыптық
жоспарлау
ағымдағы
жоспардан
ауытқуларды жою немесе өнімнің сапасына қойылатын жаңа талаптарды
жедел орындау үшін қолданылады.
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Операциялық-тақырыптық жоспарлар кәсіпорын, цех, бөлім
масштабында жасалады, мүдделі қызметтермен келісіліп, тиісті
менеджерлермен бекітіледі.
Іс-шараларды әзірлеу ақпаратты талдауға негізделген және
мыналарды қамтуы керек:
- анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктерді жоюға бағытталған
түзету шаралары;
- алдын
алу
шаралары
анықталған
ақаулар
мен
сәйкессіздіктердің себептерін олардың қайталануын болдырмау
мақсатында жою;
- олардың пайда болуын болдырмау мақсатында ықтимал
ақаулардың себептерін жоюға арналған алдын-алу шаралары.
Сапаны қамтамасыз ету қағидаттарына сәйкес, бұл іс-шаралар
материалдық базаны жақсартуға, адами факторды белсендіруге немесе
басқаруды жетілдіруге бағытталуы мүмкін.
Іс-шараларды әзірлеу тиісті бөлімдерге сапа туралы ақпаратты
жеткізуден басталады, оны талдайды, қажетті шараларды әзірлейді, оларды
басқа бөлімдермен келіседі және оларды компания басшылығына бекітуге
ұсынады.
Өнімнің сапасын жақсарту үшін келесі шараларды әзірлеу және
енгізу ұсынылады:
- еңбек сапасын жақсартуға және қазіргі заманғы еңбек жағдайына
сәйкес келмейтін жұмыс орындарын жоюға мүмкіндік беретін
барлық жұмысшылар үшін өнім сапасын жақсарту, жұмыс
орындарын сертификаттау үшін нақты ынталандыру жүйесін
құру ;
- өндірісті жетілдіруге бағытталған ұйымдастырушылық қызметті
жүзеге
асыру.
Оларға
нақты
материалдық-техникалық
жабдықтау, ұзақ мерзімді дамуды ескере отырып, зауыттың
мүмкіндіктеріне негізделген дұрыс жоспарлау, ақырғы нәтиже
үшін ақы төлей отырып, өзін-өзі ақтайтын негізде жұмыс
жасайтын алаңдар құру;
- рационализаторлық және өнертапқыштық қызмет үшін қолайлы
жағдай жасау, өндірісті басқару үшін компьютерлерді пайдалану;
- жабдықты жаңарту, интеграцияланған автоматикаға негізделген
неғұрлым жетілдірілген технологиялық жабдықты енгізу, бұл
жоғары өнімділікпен қатар тұрақты сапа көрсеткіштерін алуға,
өндірістен мүлдем ескірген жабдықты шығаруға мүмкіндік береді;
- өнім түрлерін кеңейтуге бағытталған шикізат, материалдар,
энергия үнемдеуге байланысты жаңа технологияларды әзірлеу және
енгізу;
- өнімді өндіруге арналған технологиялық нұсқаулыққа негізделген
шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, дайын өнімнің сапасын
бақылау, өндірістің барлық кезеңінде барлық технологиялық
параметрлердің тұрақтылығын сақтай отырып, технологиялық
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тәртіпті қатаң сақтау;
- тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру, робототехника мен
автоматиканы қолдану нәтижесінде өндірісті механикаландыру
деңгейін арттыру;
- жедел басқару әдістерін құру және технологиялық өңдеу кезінде
ағынға өнімдерді өлшеудің заманауи автоматты құралдарын
енгізу арқылы шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, дайын
өнімнің технологиялық сапасының рөлін арттыру;
- құрал-сайман жасау базасын құру;
- озық технологияларды енгізу;
- зауыттың ішкі жоспарлауында сапа талаптарын ескеру;
- жабдықты технологиялық дәлдікке жүйелі түрде тексеру;
- қолданыстағы жабдықты ауыстыру және жаңарту;
- жұмысшылардың білімін жүйелі түрде жетілдіру, білімді
мерзімді тексеруді ұйымдастыру;
- жоғары сапалы жұмыс
үшін
моральдық-экономикалық
ынталандыру;
- алғашқы презентациядан бастап өнімдерді ақаусыз дайындауды
және жеткізуді ұйымдастыру;
- статистикалық бақылау әдістерін енгізу.
Жоғарыда аталған аталған әдістердің барлығы өндірілетін болат
фермаларының сапасын жақсартуға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі
салалардағы инженерлік-техникалық нарықтың дамуының осы кезеңінде
Қазақстан Республикасының металл құрылымдары нарығында табысты
және сенімді серіктес ретінде кәсіпорынның жалпы деңгейін көтеруге
көмектесуі керек.

3.3 сурет - Әр түрлі салалардағы өнім сапасын жақсарту шаралары
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Жақсарту және жетілдіру топтары өнім сапасы:
- өнімнің жаңа прототиптері мен түрлерін құру;
- өнімнің жаңа үлгілері мен түрлерін шығаруды игеру;
- белгілі прогрессивті үлгілер өндірісін игеру;
- шығарылатын өнімді модернизациялау;
- өнімнің сапасын жақсарту (атап айтқанда, ақаусыз өндірісті
енгізу, сұрыпты жақсарту, сапаны жақсартумен ассортиментті
кеңейту және т.б.);
- жаңа прогрессивті стандарттар мен техникалық шарттарды енгізу;
- ескірген өнімдерді өндірістен шығару шаралары.

Сапаны қамтамасыз ету және бақылау
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Өнім сапасының кепілдігі
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Өнімдердің сапасын жақсарту жөніндегі тапсырмалар мен шаралар
өнімнің сапасын талдау нәтижелерін ескере отырып әзірленеді:
- белгілі бір сападағы өнімге төлем қабілетті нарықтың қажеттілігі;
- саланы дамытудың негізгі бағыттары;
- техникалық дамудың болжамдары;
- прогрессивті нарық сұранысы.
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:
1. Ақауды ң түрлері.
2. Ақауды анықтау әдістері.
3. Ақау де шығынды азайту үшін не қажет?
4. Қандай ақаулар жиі кездеседі ?
5. Қалдықсыз өндіріс дәрежесі неге негізделген?
6. Ақаулы өнімге қатысты жағдайдан шығудың қандай жолдары бар ?
7. Өнім сапасын жоспарлаудың қандай әдістері бар.
8. Импортты алмастыру жағдайында өнім сапасын арттырудың
негізгі жолдары.
9. Әр түрлі салалардағы өнім сапасын жақсарту шаралары.
10. Өнімнің сапасын қамтамасыз етуге әсер ететін факторлар
мен жағдайлар.
11. Өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары.
12. Ақау актілерін құру нысандары.
13. Өнім сапасын бақылаудың мәні
14. Өнім сапасын жақсарту әдістері
15. Өндірістік ақаулар туралы актілерді толтыру.
16. Өнім сапасының құжаттамасы
17. Өнімнің сапасын бақылау қалай жүзеге асырылады ?
18. Ақауды анықтау үшін не қажет?
19. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың қандай әлеуметтікэкономикалық жолдарын білесіз?
20. Өнімдердің
бәсекеге
қабілеттілігін
арттырудың
қандай
техникалық жолдарын білесіз?
Тест тапсырмалары:
1. Техникалық қабылдау кезінде анықталған ақаулардың сипатына
қарай ақау :
A) фиксацияланатын - бұл бекітілетін бұйымдар, бөлшектер мен тораптар
C) жоспарланған - бұл жоспарланған бұйымдар, бөлшектер мен тораптар
C) тәжірибелік - бұл жоспарланған бұйымдар, бөлшектер мен тораптар
D ) болжамды
E ) зертханалық
2. Ақау:
A ) жөндеуге келмейтін бөлшектер мен бөлшектер
C) жоспарланған - бұл жоспарланған бұйымдар, бөлшектер мен тораптар
C) қате - бұл қателікпен алынған бұйымдар, бөлшектер мен тораптар
D ) қабылданбады
E ) бөлінген
3. Анықтау уақыты бойынша өнімнің өндірістік ақаулығы келесідей
болуы мүмкін:
A) өндіріс кезеңінде немесе зауыт қоймасында анықталған ішкі
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C) қате, зауыт қоймасында анықталған
C) тәуелді, ауа райы жағдайларына тәуелді
D ) өндіріс сатысында рұқсат етілген
E ) жұмыс кезінде сақталған
4. Уақыт бойынша анықталған өндіріс ақаулығы дегеніміз не?
A) өндірістен тыс анықталған сыртқы
C) жоспарлы, эксперименттік, есеп беру және статистикалық
C) жоспарланған, бұл жоспарланған бұйымдар, бөлшектер мен тораптар
D ) боялған бұйымдар, бөлшектер мен тораптар боялған
E ) фильтрленген
5. Ақау ден шығынды азайту үшін :
А) Ақау шығындарды есепке алудың белгіленген тәртібін қатаң
сақтауға.
C) Ақау шығындарды есепке алудың белгіленген тәртібін сақтамауға
C) бастапқы заттарды өлшеуге болмайды
D ) күнделікті режимді қатаң сақтау
E) Ақаудан келген шығынды есепке алудың белгіленген тәртібін
сақтамау.
6. Ақау ден шығынды азайту үшін:
A) оны өндіру процесінде өнімнің сапасына және өндірістің белгілі
бір кезеңдеріндегі технологиялық режимнің сақталуына мұқият бақылау
орнату.
В) өнім сапасына мұқият бақылау орнатпаңыз
C) оны дайындау кезінде және технологиялық режимнің сақталуын
бақыламайды
D ) өндірістің белгілі бір кезеңдерінде технологиялық режимді
сақтамау
E ) қызметкерлердің кіруіне және шығуына мұқият бақылау орнатыңыз
7. Ақаудан шығынды азайту үшін :
А) Ақауды нақты және уақытылы тіркеуді ұйымдастырады.
В) бухгалтерлік есеп мәселелерін қарастыру
C) нақты уақытты ұйымдастырыңыз
D ) шығындар туралы айту
E ) жұмысты қайта құру
8. Ақаудан шығынды азайту үшін :
A) цехтар, өндірістік алаңдар үшін шығындар есебін ұйымдастырады.
В) демалыс күндері жұмысты ұйымдастырыңыз
C) қызметті қайта ұйымдастыру
D ) шығындарды есептеу
E ) бөлшектер мен тораптарды бояу
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9. Ақаудан шығынды азайту үшін мыналар қажет:
А) кәсіпорынның барлық цехтарындағы ақаулардан болатын
шығындардың толық көлемін анықтау және кәсіпорынға келтірілген
зиянды өтеу бойынша шаралар қабылдау.
В) шығындардың мөлшерін жасыруға және кәсіпорынға келтірілген
зиянды өтеуге шаралар қолданбауға.
C) өндіріске келтірілген зиянның орнын
толтырмау
D ) жұмыс кестесін бұзу
E ) күнделікті режимді қарастыру
10. Ақау актісін комиссия бекітеді, оған:
А ) цех бастығы, бас технолог бөлімінің өкілі, еңбек және
жалақы бөлімінің өкілі;
В) дүкен бастығы, бас технолог бөлімінің өкілі, күзетші
C) бас технолог бөлімінің өкілі, еңбек және жалақы бөлімінің өкілі,
аспаз
D ) дүкен бастығы, күзетші, еңбек және жалақы бөлімінің өкілі
E ) дүкен меңгерушісі, эколог, еңбек және жалақы бөлімінің өкілі,
күзетші
11. Өндірістік ақаулардың алдын алу үшін келесі шаралар маңызды:
А) өндіріс
технологиясын
қатаң
сақтау,
еңбекті
дұрыс
ұйымдастыру, кәсіпорын қызметкерлеріне үнемі біліктілігін арттыру
курстары;
В) өндіріс технологиясын ұстану емес, тек еңбекті дұрыс ұйымдастыру
C) тек кәсіпорын қызметкерлеріне арналған біліктілікті арттыру
курстары
D ) кәсіпорындағы дұрыс тамақтану және күнделікті тәртіп
E ) Ақау себептерін жанама қарастыру
12. Өндірістік ақауларды болдырмау үшін
қолданылады:
А) өндіріс технологиясын қатаң сақтау;
В) жұмыс уақытының жоспарланған кестесі
C) кәсіпорындағы жоспардан тыс жұмыс
D ) төмен жалақы тағайындау
E ) өндіріс технологиясын қатаң сақтамау

келесі

13. Өндірістік ақаулардың алдын алу
үшін:
А) жұмысты дұрыс ұйымдастыру
В) жоспарлы, эксперименттік, есеп беру және статистикалық
C) дұрыс тамақтану
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шаралар

D ) жұмысты қысқарту
E ) бақылаушы позициясын жою
14. Өндірістік ақауларды болдырмау үшін мыналар
қажет:
А) жүйелі түрде біліктілікті арттыру курстарын өткізу
В) жұмыста болған уақытты есептеу
C) тренинг өткізбеңіз
D) біліктілікті арттыру курстарын өткізбеңіз
E ) жүкқұжаттарын жою
15. Ақауды ң босатылуы:
А) өнімнің өзіндік құнының өсуі; пайданың төмендеуі;
В) өнімнің өзіндік құнын төмендету
C) кәсіпорындағы пайданың өсуі
D ) қысқа жұмыс уақыты
E ) қауіпсіздік нұсқаулығының бұзылуы
16. Ақауды ң нәтижесі:
А) тауарлық өнім көлемінің төмендеуі; кірістіліктің төмендеуі;
беделдің төмендеуі.
В) тауарлық өнім көлемінің ұлғаюы
C) рентабельділікті арттыру
D) ұжымның беделін көтеру
E ) табыстың төмендеуі және ұжым беделінің артуы
17. Өнім сапасының төмендеуінің себептері қандай?
А) шикізаттың сапасыздығы, технологияның төмен деңгейі және
өндірісті ұйымдастыру;
В) сапалы шикізат және төмен технология
C) технологияның жоғары деңгейі
D ) айыппұлдар
E ) металдардың құрамы мен қасиеті
18. Өнім сапасының төмендеуіне не әсер етеді?
А) жұмысшылар біліктілігінің төмен деңгейі; жабдықтардың төмен
техникалық деңгейі; өндірістің аритмиясы.
B) жұмысшылар мен инженерлердің жоғары деңгейі
C) жабдықтардың жоғары техникалық деңгейі
D ) өндіріс ырғағы
E ) жабдықтардың жоғары техникалық деңгейі және инженерлік
құрамның төмен деңгейі
19. Ақау себептері қандай?
А) жұмысшының еңбекке және міндеттерге салғырт қарауы; ақаулы
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жабдықта жұмыс істеу; жабдықты сапасыз баптау және ақаулы
құралдарды пайдалану;
В) жұмысшының жұмысқа және міндеттерге деген өте мұқият
қатынасы, бірақ жабдықты сапасыз баптау және ақаулы құралдарды
қолдану
C) жабдықты сапалы баптау және ақаулы құралдарды пайдалану
D ) инженерлік-техникалық жұмысшылардың жұмысқа және
міндеттерге немқұрайлы қарауы, жабдықтың керемет күйі
E ) жабдықтардың жоғары техникалық деңгейі және инженерлік
құрамның төмен деңгейі
20. Ақауғатұру себептері:
А) контроллердің, технологтың
немесе орнату.
В) жоспарлы, эксперименталды
C) жабдықты дұрыс таңдау
D ) жабдықты дұрыс баптау
E ) атмосфералық қысым

қателіктері; жабдықты дұрыс таңдау

21. Кәсіпорында өнім сапасын жоспарлаудың қандай әдістері бар?
А) есептеу және талдау, эксперименттік, есеп беру және статистикалық
В) жоспарлы, эксперименттік, есеп беру және статистикалық
C) есеп айырысу және жоспарлау, есеп беру және
статистикалық
D ) қорғаныс, эксперименттік
E ) тәуелді, есептік және аналитикалық
22 Кәсіпорында өнім сапасын жоспарлаудың қандай әдістері бар?
А) сапа менеджменті жүйесін енгізу, кәсіпорынның сыртқы және
ішкі ақаулардан шығынын азайту
В ) сыртқы және ішкі Ақау ден кәсіпорын шығындарының өсуі
C) сапа менеджменті жүйесінің назардан тыс қалуы
D ) жалақының өсуі, жұмыс орындарының қысқаруы
E ) жұмыс орындарының қысқаруы, өнім көлемінің ұлғаюы
23. Өнімнің сапасын жақсарту бойынша жоспарлаудың маңызды
міндеттері:
A) отандық және шетелдік үздік үлгілердің техникалық деңгейі мен
сапасына қол жеткізу және одан асып кету; ескірген өнімді уақтылы
ауыстыру немесе өндірістен шығару;
В) ескірген өнімді уақытында алмастырмауға немесе өндірісін
тоқтатпауға
C) жетекші отандық және шетелдік үлгілердің техникалық деңгейі
мен сапасындағы жетістіктерді елемеуге
D ) өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтамау
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E ) жұмыс күнін қысқарту
24. Өнімнің сапасын жақсартуды жоспарлаудың міндеттері:
А) стандарттардың, техникалық шарттардың талаптарын қатаң сақтау;
жоғары сапалы өнімді өндіру; өнімнің материалдық шығынының
төмендеуі, капитал өнімділігінің артуы;
В) материалдарды тұтынудың өсуі және капитал өнімділігінің артуы
C) өнімнің материалдық шығынын арттыру және стандарттардың
талаптарына сай болу
D ) өнімнің материалдық шығынының төмендеуі, капитал
өнімділігінің төмендеуі
E )
стандарттардың,
техникалық
шарттардың
талаптарын
сақтамайды, бірақ жоғары сапалы өнім шығарады
25. Кәсіпорындағы Ақау туралы ақпаратты талдау негізінде қандай
іс- шаралар жүзеге асырылады?
А ) түзету, алдын алу, алдын-алу шаралары.
В) түзету, алдын алу, жоспарлау әрекеттері
C) эксперименттік, профилактикалық, профилактикалық шаралар
D ) түзету, есеп беру және статистикалық, алдын алу шаралары
E ) түзету, алдын-алу, алдын-алу, қызықтыру әрекеттері
Жауаптар картасы
Тест

Жауаптар

Тест

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Жауапт
ар
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
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Қосымша
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Ақау актісін тіркеу мысалдары
Ақау туралы акт

№____
акт
Жеткізушінің аты-жөні ________________________________________ шотфактураның нөмірі ____________________ (қабылдау кезінде ақаулы
тауарларды анықтау фактісі бойынша талап жіберілген жағдайда)
Қабылданған орындар, барлығы_________________________________
Жәшіктердің жағдайы
__
№№

Аты-жөні

жеткізушінің сома
коды

Баға
Ақауды ң
сипаттамасы

Барлығы

Жалпы сома _________________________
Комиссия
Коммерциялық директор ________________
Менеджер ____________________________
Қойма меңгерушісі ____________________ М.П.

Дебет (D м )
Қабылданбаған өнімнің құны.
Ақауды түзетуге кететін шығындар.

28 Шот

Несие ( км )
Бас тартылған өнім құнының бір бөлігін
кінәлілер немесе жеткізушілер есебінен есептен
шығару.
Бас тартылған өнім құнының бір бөлігін тиісті
өндірістік шоттан есептен шығару.
Қосалқы бөлшектерді, аксессуарлар мен
материалдарды ықтимал пайдалану бағасы
бойынша орналастыру.
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А-қосымшасы
(ұсынылатын)

«

»

_20
_ж.

Өнімді қараған кезде және ілеспе құжаттаманы тексерген кезде
анықталған сәйкессіздікке техникалық актінің нысаны

ТЕХНИКАЛЫҚ
АКТ
Осы акт ОТК бастығы
, қойма меңг.
, тәуелсіз инспекция өкілі
ОТК бақылаушысы
қатысуымен, кіріс бақылау кезінде
жеткізуші-ұйымда сатып
алынған

_

(өнім атауы, ГОСТ немесе ТШ, салмағы, саны, тірк.
№) келесі сәйкессіздіктер айқындалды:
1. Құжаттама рәсімдеуде
2. Сырттан қараған кезде
/
(жеке
қолы)
(жеке қолы)
тегі)
Шешімі:

/

(инициалдар, тегі)

/

/

/

/

(инициалдар,

____________________ (ұйым)
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________________________________ (құрылымдық бөлім)
Акт жасау негізі: тапсырыс, тапсырыс (қажет емес сызып тастау)
БЕКІТІЛГЕН
Басшы:
(лауазым)
/
20
ж.
«____»
АКТ №___
Өндірістік ақаулар туралы
________________ қ.

«__» ________2020 ж

Төрағадан тұратын комиссия, ________________________ (лауазымы, атыжөні) және комиссия мүшелері, ________________________________
(лауазымы, аты-жөні), жұмыста Ақау қию актісін жасады:
Номенклатура Аты-жөні
нөмірі

Бірлік айн.

сома

Ақауғатұру
себептері

Кінәлі тұлға

Есептен
шығару күні

Бағасы нақты
өзіндік құны
бойынша

Нақты шығын
сомасы

қабылдау күні

Өндірілетін сома: _______________________________ тг. (жазбаша)
Бұл акт үш данада жасалады. Бірінші данасы бухгалтерияға жіберіледі
және тауарлы-материалдық құндылықтардың шығынын материалдық жауапты
адамнан есептен шығаруға негіз болады, екінші данасы бөлімде, үшінші
данасы материалдық жауапты тұлғада қалады.
Комиссияның барлық мүшелеріне шындыққа сәйкес келмейтін
мәліметтерден тұратын актіге қол қою үшін жауапкершілік туралы
ескертіледі.
Қолдар
Комиссия төрағасы: ________________ /_________________
Комиссия мүшелері: ________________ /_________________
/
/
Қаржылық жауапты тұлға: ________________ /_________________
Менеджердің шешімі: ақаулы өнімнің өзіндік құнын __________
жатқызу керек (қайнар көзін көрсетіңіз: өзіндік құны, пайда, қаржылық
жауапты тұлға және т.б.).
«Гамма» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Өңдеу шеберханасы
Акт жасау негізі: __________ күні № бұйрық.
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4

тарау. Іскери коммуникация жүргізу

4.1 Іскери коммуникацияның негізгі ережелері
Іскерлік қарым-қатынас ережелеріне қарым-қатынас барысында
қолданылатын
нормалар,
стандарттар
кіреді,
олардың
мақсаты
экономикалық, әлеуметтік-құқықтық, еңбек қатынастары саласындағы
белгілі бір мәселені шешу болып табылады. Егер мақсат жанжалсыз және
тапсырманы сауатты шешу болса, оларды қолдану міндетті болып табылады.
Мұндай нормаларды қолдану олардың имиджі мен беделіне қамқорлық
жасайтын іскер адамдар арасында жалпы қабылданған үлгі болып табылады.
[86-87]

Сурет 4.1 - Іскери байланыс
Негізгі ережелер:
- ұқыптылық-серіктестерге құрметпен қараудың көрінісі. Ұқыптылықты
сақтау үшін іскер адамдар жоспарлауды қолданады;
- лаконизм. Керек айту артық. Бұл белгілі бір мәселені шешу
тақырыбындағы қарым-қатынасқа да, қызметкерлердің, әріптестердің,
серіктестердің жеке өміріне де қатысты;
- әріптестерге, серіктестерге құрмет. Іскерлік қарым-қатынаста
қызығушылыққа, өзімшілдікке, төзбеушілікке орын жоқ. Әңгімелесушінің
пікірін құрметтеу керек, ол сізге қаншалықты дұрыс көрінбесе де;
- дұрыс тілді қолдану. Әңгімелесу жүргізу, қарым-қатынас процесіне
қызығушылық таныту;
- әңгіме, әңгіме, келіссөздер және т. б. мақсатын нақты тұжырымдай
білу;
- өзін-өзі бақылау, сезімдерді, эмоцияларды бақылау. Әңгімелесуші
іскер адам үшін орынсыз әрекет етсе де, дөрекіліксіз тыныш қарым-қатынас;
- киімнің іскерлік стилін ұстану керек. Киім коды іскерлік қарымқатынастың ерекшеліктері мен нәтижесіне әсер етеді;
- кездесу кезінде қажетсіз қимылдардың болмауы. Қол алысудан басқа,
әңгімелесушіге басқа жолмен қол тигізудің қажеті жоқ.
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4.2 сурет - Кәсіпкерлік мәселелерін талқылау
Іскери коммуникация процестері
Іскери коммуникация процесі тек әңгімелесу мен хат жазысумен
ғана байланысты емес. Бұл ұғым эмоцияны, қимылдарды, әдептілікті
қамтиды. Зерттеулер көрсеткендей, қарым-қатынастың 60-70 % - дан астамы
вербальды емес қарым-қатынасқа негізделген. Тек шамамен 30- 40 %ауызша.
Ауызша
процесте
вербальды
қарым-қатынас
ережелері
қолданылады. Бұған сөйлеу этикеті де кіреді, оны сақтау іскерлік
қатынастарды өркениетті деңгейде құруға мүмкіндік береді. Ережелер мен
вербальды емес қарым-қатынас процесі бар. Олар ымдау тіліне, мимикаға,
жалпы адамның мінез-құлқына қатысты. Бұл қазірдің өзінде жеке үлкен
аймақ, егер қаласаңыз, кез-келген адам үлкен ауқымда оқи алады. Көмек
Сонымен қатар этикет оқыту , біздің компания жүргізеді. Жоғарыда
келтірілген негізгі ережелердің ішінен эмоцияны бақылауды қамтиды. Дөрекі
қарым-қатынас, шектен тыс қаталдық жол берілмейді. Сол келіссөздер кезінде
эмоционалдылық болмауы керек .
4.1.1 Іскери
функциялары

коммуникацияның

нормалары,

міндеттері

мен

Іскерлік байланыс шартты түрде екі түрге бөлінеді:
Тікелей-бұл тікелей тікелей байланыс, көзге немесе телефонмен
сөйлесу.
Жанама-бұл өзара әрекеттесу процесінде белгілі бір уақыт кідірісі
болған кезде, яғни электрондық пошталар, іскери жазбалар, коммерциялық
ұсыныстар және т. б.
Тікелей іскерлік қарым-қатынас тиімдірек, психологиялық ұсыныс пен
әсердің күші, жанама іскерлік қарым-қатынас, өкінішке орай, мұндай үлкен
әлеуетке ие емес, ол жеке қатысудан гөрі ресми факторларға ие. Тікелей
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іскерлік қарым-қатынастың ең көп қолданылатын түрі-іскерлік әңгіме.
Іскерлік әңгіме дегеніміз-іскерлік міндеттерді шешу немесе іскерлік қарымқатынас орнату мақсатында бірнеше қатысушылардың тұлғааралық ауызша
диалогы.
Іскерлік қарым-қатынас бейресми қарым-қатынастан ерекшеленеді,
оның барысында белгілі бір нәтижені талап ететін нақты мақсаттар мен
міндеттер белгіленеді, бұл кез-келген уақытта сұхбаттасушымен немесе
бірнеше қатысушымен өзара әрекеттесу процесін елемеуге мүмкіндік
бермейді.
Жұмыс істейтін адамдардың ешқайсысы бизнес саласында қазіргі
уақытта іскерлік қарым-қатынас процесінен аулақ бола алмайды, мейлі ол
фирманың жеке қызметкерлері, іскери серіктестер, билік өкілдері, сот немесе
құқықтық қызмет қызметкерлері болсын, мұның бәрі іскерлік қарым-қатынас
психологиясы саласында жинақталған Дағдылар мен білімді қажет етеді.
Әңгімелесу кезінде өзін дұрыс және дұрыс ұстауға мүмкіндік беретін
қасиеттер мен дағдылар іскер адамның жетістігінің негізгі компоненттерінің
бірі болып табылады. Іскерлік қарым-қатынастың осы процесін тиімді жүзеге
асыра білу іскерлік және жеке салада жетістікке жетуді қалайтын адам үшін
алғашқы қажетті дағдылардың бірі болып табылады
Іскерлік қарым-қатынастың бірнеше түрі бар. Негізгі оның ішінде болып
табылады:
- әңгіме тікелей және салыстырмалы түрде еркін қарым-қатынас;
- келіссөздер дегеніміз-тараптардың (келіссөз жүргізушілердің) өз
мақсаттарына жету үшін қарым-қатынасы, онда Тараптардың әрқайсысы
жағдайды бақылауда және шешім қабылдауда тең мүмкіндіктерге ие, ол
келісім-шартпен бекітілген;
- талқылау дегеніміз-мәселенің, мәселенің кез-келген мәселесін
талқылау; ақиқатқа жетуге бағытталған және дауды жүргізудің дұрыс
әдістерін ғана қолданатын дау-дамайдың бір түрі ;
- кеңес-бұл жалпы маңызы бар кез - келген мәселелерді талқылауға және
жоспарлы қызмет үшін қандай-да бір жалпы іс-қимыл немесе ережелерді
қабылдауға арналған отырыс.;
- жиналыс дегеніміз-әртүрлі тақырыптарды талқылау немесе белгілі бір
мәселелерді шешу үшін белгілі бір жерде адамдар тобының бірлесіп қатысуы;
- хат алмасу бұл кез-келген ресми тұлға оның атынан және оның
лауазымына байланысты жіберетін кез-келген хатты немесе хат-хабардың
басқа түрін қамтитын іскери қарым-қатынастың жазбаша нысаны;
- сөйлеу дегеніміз-сөйлеу, дәріс, баяндама, мәлімдеме және т.б., олар
кез-келген адамға ауызша түрде хабарланады.
Аталған формалардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар.
Дегенмен, іскерлік қарым-қатынастың жалпы ережелері әрдайым сақталады.
Мысалы, қарсыластарға құрмет әр формада болады. Тағы бір мысалұқыптылық ережесі. Сол келіссөздерге кешігіп келуге болмайды.
сөйлеу дегеніміз - біреу ауызша жеткізетін сөйлеу, лекция,
баяндама, мәлімдеме және т.б.
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Тізімделген формалардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар.
Алайда іскери қарым-қатынастың жалпы ережелері әрдайым сақталады.
Мысалы, қарсыластарға деген құрмет барлық формада болады. Тағы бір
мысал - ұқыптылық ережесі. Сол келіссөздерге кешігіп келуге болмайды.

Сурет 4.3 - Іскери келіссөздер
Егер біз іскерлік қарым-қатынастың мақсаты туралы айтатын болсақ,
онда ол басқаларға әсер ету ретінде анықталады. Бұл әсер қарсыластарды
қандай да бір іс-әрекеттерге, іс-әрекеттерге көндіруге, олардың пікірлерін
өзгертуге, олардан бизнес аясында қалаған нәрсеге қол жеткізуге ұмтылудан
көрінеді. Қосымша мақсат-әңгімелесуші туралы көбірек ақпарат алу, әрі қарай
қарым-қатынаста оны негізгі мақсатқа жету үшін пайдалану. Сонымен қатар,
ережелер сақталады, мысалы, әңгіме сыпайы түрде жүргізіледі, өйткені іскер
адамдардың
қарым-қатынасында
қарсыласқа
ұнамсыз
көзқарас
қабылданбайды.
Іскерлік қарым-қатынас функциялары:
ақпараттық-коммуникативтік-ақпаратты
жинақтаумен,
қалыптастырумен, сондай-ақ берумен, қабылдаумен байланысты;
- реттеуші-коммуникативті-мінез-құлықты түзетуді, қарсыласқа әсер ету
тәсілдерін таңдауды білдіреді;
– тиімді-коммуникативті-әңгімелесушілердің эмоционалды қабығының
қалыптасуында көрінеді.
Іскерлік қарым-қатынас принциптері: тұлғааралық, мақсаттылық,
үздіксіздік, көп өлшемділік.
Жеке тұлға арасында. Іскерлік байланыстар тұлғааралық сипатталады.
Қарым-қатынас талқыланатын, қызықтыратын тақырыптарға қатысты, сондайақ бір-біріне деген көзқарасты көрсетеді.
Мақсаттылық. Іскерлік қарым-қатынас әрқашан мақсатқа жетуге
негізделген.
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Үздіксіздік. Байланыс үздіксіз жүреді. Егер қарсылас үнсіз болса да,
мысалы, оның мінез-құлқының ерекшеліктерінен не ойлайтынын түсінуге
болады. Кез-келген мінез-құлық осы немесе басқа ақпаратты тасымалдай
алады.
Көпөлшемді. Қарым-қатынас процесінде тек ақпарат алмасу ғана емес.
Қарым-қатынас кезінде қарсыластар өздерінің қарым-қатынастарын түзетеді.
Қарым-қатынас кезінде белгілі бір байланыс құралдары қолданылады:
ауызша және вербальды емес. Ауызша сөйлеу жатады. Іскер адамда ол дәл,
түсінікті, дұрыс, таза, қысқа болуы керек. Мұнда жатқызуға болады тыңдай
білу. Іскерлік қарым-қатынастың нәтижесі әрқашан осы дағдыға ие болу
дәрежесіне байланысты. Егер адам қалай тыңдау керектігін білмесе, онда ол
серіктестермен, әріптестермен, клиенттермен қарым-қатынас тиімді және
тиімді болатындай қарым-қатынас жасай алмайды.
Маңызды! Сөйлеу мәдениеті және іскерлік қарым-қатынас бір-бірінен
ажырамас ұғымдар болып табылады.
Вербалды емес құралдарға интонация, ым-ишара, бет-әлпет, позалар
және т.б. жатады, сонымен қатар, іскерлік әлемде аталған барлық тармақтарға
сөздерге қарағанда одан да көп мән беріледі. Бизнесмен үшін өзінің
бейвербалды мінез-құлқын бақылап қана қоймай, іскерлік әңгімеде,
әңгімелесуде және т. б. қарсыластың бет-әлпетін, қимылдарын, қалыптарын
дұрыс бағалай білу маңызды.
4.1.2 Іскери қарым-қатынас психологиясы, оның рөлі мен
сипаттамалары
Іскери коммуникация - бұл қарым-қатынасты дамытудың көп қырлы
процесі. Оның рөлі маңызды. Оппоненттер бұл туралы жиі ұмытады, бұл
әртүрлі проблемаларға әкеледі. Сіз өзіңіздің жеке пікіріңізді өсірмей, іскери
ортадағы қарым-қатынастың тиісті деңгейі туралы білуіңіз керек. Сонымен
қатар, іскери коммуникацияның рөлі әр түрлі екенін, егер оны
әңгімелесушілер мәртебесі тұрғысынан бағаласақ, түсіну маңызды. Алайда,
мұнда ортақ нәрсе бар - оның маңыздылығы сөзсіз.
Іскери коммуникацияның сипаттамалары - бұл:
-реттеу - белгілі бір ережелерге бағыну, олар байланыс типімен,
формальдылығымен, мақсатымен, сондай-ақ ұлттық, мәдени дәстүрлермен
анықталады;
Роль рөлін құрметтеу. Әр түрлі коммуникативті жағдайларда адамға
әртүрлі рөлдер ойнауға тура келеді: бастық, бағыныштылар және т.б.;
- нәтиже үшін жауапкершілік. Іскерлік қарым-қатынастың жетістігі
стратегиямен, тактикамен анықталады, басқаша айтқанда, сіздің
мақсаттарыңызды нақты тұжырымдау және қарсыластардың мүдделерін
анықтау мүмкіндігі;
-тілдік құралдарды қолдануға қатысты жұмсақтықпен. Іскери қарымқатынас этикасының талабы болып табылатын дөрекі сөйлесуді, балағат
сөздерді қолдануға жол берілмейді .
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4.1.3 Іскери байланысты ұйымдастыру туралы
Іскери байланысты ұйымдастырған кезде белгілі бір ережелер
қолданылады. Олар әртүрлі жағымды және жағымсыз нәтижелерді ескере
отырып дайындыққа қатысты. Сіз өзіңіздің уақытыңызды жоспарлап, тиісті
жағдай жасауыңыз керек, эмоционалды күйіңізді дайындап, серіктесіңіз
туралы ақпаратпен танысуыңыз керек.
Байланыс орны алаңдатуға, араласуға кедергі болмауы керек. Қажет болса,
жабдықтармен қамтамасыз ету керек - көмекші материалдарды, кейбір қажетті
құжаттарды және т.с.с. дайындау . Стратегияны, тактиканы таңдағанда, сіз
бағытты анықтап, байланыс барысында нені құрбан етуге болатындығын
түсінуіңіз керек. Процесс жақын үшін ommunikatsii қолайлы атмосфера қол
нысанаға байланыс құру арқылы басталуы тиіс. Ақпаратты бөлісу процесі
маңызды. Сізге сұрақтар қою, қарсыласыңызды тыңдау, оның мінез-құлқын
байқау, сұхбаттасушының реакциясын дұрыс талдау мүмкіндігі болу керек.
Іскерлік қатынас ережелері, нормалары, оларды сақтау іскерлік
қатынастың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Оларсыз тиімді
іскерлік қатынастар орнату мүмкін емес. Этика және эстетика негіздерін,
іскерлік этикетті білу маңызды. Олардың білімдері бірдей келіссөздердің,
пікірталастардың және іскери байланыстың басқа түрлерінің сауатты
жүргізілуін қамтамасыз етеді.

4.4 сурет - Іскерлік кездесу
Іскерлік қарым-қатынас ережелері туралы білімді менеджерлерді ,
компания үшін маңызды мақсаттарға жету үшін коммуникатор рөлін
атқаруы керек қызметкерлерді оқыту арқылы алуға болады. Мұндай тренинг
тренинг түрінде ұйымдастырылады. Нәтижесінде іскери қарым-қатынас
тренингіне қатысушылар компания ішінде де, одан тыс жерлерде де тиімді
байланыс орнатуға ықпал ететін білім мен дағдыларды игереді .
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4.1.4 Іскери ортада қарым-қатынас тілі
Тіл адамдар ойланатын және сөйлейтін белгілер жүйесіне сілтеме жасау
үшін қолданылады. Бұл сонымен қатар адамның өзіндік сана-сезімін білдіру
тәсілі.
Іскери қарым-қатынас тілі - бұл кәсіби және іскерлік ортада, сондай-ақ
басқа да байланысты салаларда коммуникативті өзара әрекеттесуге арналған
ресми іскери сөйлеу стилі.
Ресми жазу стилінің келесі ерекшеліктері бар: ақпаратты қысқаша
ұсыну; қатаң талап етілетін форма; арнайы терминология, клишелер,
клерикализм; жазбаша сөйлеудің баяндау сипаты; сөйлеудің эмоционалдыэкспрессивті құралдарының жоқтығы.
Іскери ауызша сөйлеу үш компоненттен тұрады:
мазмұны компоненті болып табылады, айқындық және
консистенциясы сипатталады;
экспрессивті компонент, ол ақпараттың эмоционалды жағын
сипаттайды;
ынталандыру компоненті - әңгімелесушінің сезімдері мен ойларына
әсер ететіні танылған.
Өзара әрекеттесу субъектісінің іскери қарым-қатынас тілі келесі
көрсеткіштер бойынша бағаланады: лексика, лексика, айтылу, стилистика
және грамматика.
Сөздік қор. Ол қаншалықты үлкен болса, соғұрлым мәнерлі және әсерлі
сөйлеу. Оның үстіне әңгімелесуші - сауатты, білімді, мәдениетті адам.
Лексика. Адам қанша сөз білетінінен басқа, бұл сөздердің маңызы
бірдей. Жалпы тілде қолданылатын сөздер, сондай-ақ ұятсыз, жаргон сөз
тіркестері іскери ортада қолайсыз .
Айтылым. Ұйымның жазбаша тілі - елдің ресми мемлекеттік тілі немесе
халықаралық іскери тіл (ағылшын). Ауызша сөйлеу түріндегі іскери қарымқатынас айтылуымен толықтырылады. Әдеби тілге жақын диалектпен сөйлесу
әдетке айналған.
Стилистика және грамматика. Тіл сауатты болуы керек. Сөйлемдегі
сөздердің тура реттілігін, тавтологияның болмауын, паразиттік сөздерді және
сол сияқтыларды .
Іскерлік өзара әрекеттесу психологиясы
Кәсіби ортада әдептілікті, жалпы адамгершілік пен этика нормаларын
сақтау әдетке айналған.
Іскери қарым-қатынас келесі моральдық нормаларға негізделген:
адалдық; әдептілік; әділеттілік; жауапкершілік.
Бірақ
іскери
қарым-қатынас
тұжырымдамасына
тұлғааралық
қатынастардың психологиялық аспектісі де енеді. Олар бейтарап қана емес,
сонымен қатар қатал бәсекелестік пен күрес сипатына ие бола алады.
Қарым-қатынас қиындықтарын жеңу.
Іскерлік қарым-қатынастың барлық ережелерін сақтай отырып, сіз
төменде сипатталған психологиялық кедергілерге тап болуыңыз мүмкін. [86216

87].

1. Мотивация кедергісі. Әңгімелесуші әңгіме тақырыбына қызығушылық
танытпаған кезде және оны қызықтыру мүмкін емес. Мұндай кедергі бір
серіктестің екіншісіне жеке тұлға ретінде емес, мақсатқа жетудің құралы
ретінде қарайтындығының көрсеткіші болып табылады.
2. Моральдық кедергі. Әңгімелесуші жосықсыз, арам, адамды алдауға
бейім болған кезде. Ол іскерлік қарым-қатынасты зиянды жасыру әдісі ретінде
қолданады. Әдемі сөйлеу және өзін-өзі ұстау қабілетінің артындағы азғын ниет
"маскировка" неғұрлым жақсы болса, бұл кедергіні жеңу соғұрлым қиын
болады.
3. Эмоциялар кедергісі. Әңгімелесушіге қатысты жағымсыз эмоциялар,
сезімдер, ойлар үйлесімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік бермейді. Егер
серіктестер бір-біріне жаман қарым-қатынас жасаса, іскерлік қарым-қатынас
пайдасыз, тиімсіз болады.
Іскерлік өзара әрекеттесудің қиындықтарын жеңу және сұхбаттасушыны
жеңу үшін Сіз ұсыныстарды орындауыңыз керек:
- аты-жөнімен жүгіну-мұндай қарым-қатынас сыйластық пен мұқият
қарым-қатынастың белгісі. Барлық адамдар өз есімдерін естуді жақсы көреді
және одан кейін айтылған ақпаратты жақсы қабылдайды;
- күлімсіреу, бұл әрдайым орынды емес. Көбінесе маңызды сұрақтар
назар аударуды және байсалдылықты талап етеді, бұл, әрине, ұстамды бет
әлпетінде көрінеді, бірақ күлімсіреу – бұл рақат, сенім және байланыс жасауға
дайын болу құралы.;
- комплименттер, мейірімді және нәзік емес жағымды сөздер Кез-келген
қарым-қатынасты, әсіресе қатаң іскерлік қарым-қатынасты жарқыратады,
шынайы, бірақ ұстамды комплименттерді айту әдеттегідей;
- жеке тұлғаға назар аудару, іскерлік тақырыптар бойынша қарымқатынас жасау, оның субъектілері өз ерекшеліктері бар адамдар екенін
ұмытпау керек, әркім оны мұқият тыңдағанда, оған қызығушылық танытқанда,
қолдайтынын және құрметтейтінін ұнатады;
- адалдық пен әдептілік, ақпаратты жасыру немесе бұрмалау ерте ме, кеш
пе анықталады, ал бүлінген бедел мен жоғалған сенімді қайтару қиын.
Іскерлік қарым-қатынас негіздерін өз бетінше түсінуге немесе оқу
орындарында, курстарда немесе семинарларда қажетті білім алуға болады.
Материалды бекіту үшін біз жұмысқа көмектесетін келесі іскери ойындарды
ұсынамыз.
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Практикалық сабақтар. Іскери ойындардың формалары.
«Тыңдап үйрен» қыздыру ойыны
Жұптарға бөліну.
Әр жұптың біреуін дәлізге шығуға шақырыңыз. Олармен есте қалуы үшін
олармен келісіп, содан кейін жұптағы басқа адамға қызықты оқиғаны немесе
анекдотты айтып беріңіз. Офисте қалған студенттер оларға қашан бірдеңе
айтылатынын сұрайды, тағы бірдеңе жаса және сен оларды тыңдамайтын
сияқты көрінесің. Мысалы: журналға бірдеңе салу немесе жазу ,
әңгімелесушінің бетіне қарамау, басқа нәрсе жасау т.б.
Жағдайдан
айырылыңыз. Соңында
ертегілердің
сезімдерін
талқылаңыз? Олар әңгімені жалғастырғысы келді ме?
Әңгімелесушіні тыңдауды үйрену өте маңызды. Бөлшектемеуді үйреніңіз,
бірақ жай ғана басқа адамды үнсіз тыңдаңыз.
«Үздік тыңдаушы» ойыны
Бір-бірімізді тыңдауға машықтанайық. Шеңберге тұрыңыз. Енді
әрқайсыңыз кез-келген сөзді (зат есімді) болжайсыз, ол сигнал бойынша сіз бір
уақытта дауыстап айтуыңыз керек, ал жүргізуші мүмкіндігінше көп сөздерді
естіп, кім не айтқанын есте сақтауы керек (сіз жүргізушіні өзгерте аласыз).
Ойын соңында талқылаңыз. Қиын болды ма? Бізді тыңдауға не кедергі
болды? Әңгімелесушіні тыңдауды үйрену үшін мұқият, зейінді болу керек.
«Іскери әңгіме» рөлдік ойын
I.
Бастапқы деректер (жағдайдың сипаттамасы): сіз қызметкерді
жалдау кезінде іскери әңгіме жүргізуіңіз керек .
Тапсырма: Жұмыс сұхбаты кезінде қызметкерді жалдау кезінде іскери
сұхбат стратегиясын әзірлеу.
Өзін-өзі таныстыру. Серіктесте алғашқы әсер ету үшін төрт секунд кетеді,
ал оны өзгерту қанша уақытты алады?!
Позитивті сурет . Егер іскери коммуникацияға қатысушы өзін серіктесінің
позитивті және беделді имиджін қалыптастыратын етіп көрсете алмаса, онда
сәттілікке сенуге болмайды. Біздің бейнеміз - өзгелерге көрсететін
портретіміз. Ол бізге қарсы емес, біз үшін жұмыс істеуі керек, ең жақсы
қасиеттерді шынайы көрсетуі керек, сонымен бірге қарапайым және шынайы
болуы керек.
Іскер адам имиджінің құрамдас бөліктері болып оның алған әсері (сыртқы
түрі, сөйлеу мәнері, әдептілігі, адамдар мен айналасындағы заттар) және оның
іскерлік қасиеттері табылады.
Сіздің мақсаттарыңызды талдау . Табысты іскер адам табысты іскер адам
сияқты көрінуі керек. Бизнесте - тәжірибе мұндай сенім сіңіре қабілеті ретінде
жеке сипаттамалары назар аударады. Алғашқы әсер алдау ма, жоқ па, іскер
адам өзінің серіктесіне бірінші рет ұнауы үшін бәрін жасауы керек.
Артықшылық факторын, тартымдылық факторын, бізге деген қатынас
факторын ұмытпаңыз.
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Байланыс құру техникасы:

күлімсіреу, мейірімді көзқарас;

қол алысу мен сөздерді қамтитын сәлемдесу;

серіктеске аты және әкесінің аты бойынша жүгіну, осы мақсатта
танысу, танысу, визиткаларды айырбастау;

бұл үшін әзіл-қалжың, әзіл-оспақ, комплимент, көрінетін
қатысуды қолдана отырып, достық ықыласты көрсету;

серіктес, ол ұсынатын компанияның маңыздылығын, сөзбен,
мимикамен, ыммен, қалыппен, кеңістіктік ортаны ұйымдастырумен
көрсетілген оған деген құрмет көрінісін;

серіктесіңіздің еңбегін ашық тану.
Өзіне сенім
Өзіне деген сенімділік өзін-өзі таныстырудың сәттілігіне септігін
тигізетіні сөзсіз, өйткені өзіне сенімсіз адам бірдеңе айтпастан бұрын бәріне
сұрақ қояды, оның мүмкіндіктеріне күмәнданады, ұзақ ойланады.
Өзіне деген сенімділікті арттыру үшін келесілерді жасаңыз: n Өзіңізді
сынға алудан бас тартыңыз . n шағымдануды тоқтату ; с физикалық нысаны
aymites ; тәуелсіздік алу туралы ; үшін оң әлем бойынша Мотриле.
Өзгелерге «жабық» болатын адамның типтік белгілері:

ол қорқады, шешімі жоқ, өз күшіне деген сенім жоқ;

ол пессимист, сенімсіздік, тек жамандықпен санасады;

ол сирек күледі және қуанышын көрсетеді, сирек «рахмет» айтады;

ол жиі бас тартады, көбінесе «иә» дегеннен гөрі «жоқ» дейді;

өзі туралы, ол жұмыс оны стресстік жағдайға әкелетінін, оның іс
жүзінде бос уақыты жоқ екенін айтады;

ол ант береді, күңкілдейді, өзін ақылды жігіт көрсетеді;

ол өзі туралы тым көп сөйлейді және тым аз тыңдайды;

ол жиі мазасыз, жүйке, ашуланшақ әрекет етеді;

ол айналасында езгіш, достық емес атмосфераны таратады, ол
«қарсы» әрекет етеді.
Адам «ашық», егер:

сенімді, өзінің мақсаттарын біледі және не қалайтынын біледі;

O ptimist, ол ұмтылады және басқалар жақсылықты көреді;

алдымен клиент туралы, содан кейін компания туралы, содан кейін
өзі туралы ойланады;

Ол болып табылады көңілді, көңілді адам;

басқаларға түсіністікпен қарайды, «жоқ» емес, «иә» дейді;

ол өзіне шамадан тыс талап қоймайды және басқаларға мұны
істеуге мүмкіндік бермейді, оның барлық жобалары мен жоспарларына
уақыты бар;

күңкілдемейді, сұхбаттасушыны мұқият тыңдайды, басқа
адамдардан мүмкіндігінше көп нәрсені білуге тырысады;

одан мейірімділік пен ішкі тыныштық пайда болады.
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«Өндірістік кездесу» іскери ойыны
Өндірісті басқарудағы өзекті мәселелер бизнесті басқарудың белсенді
ойынымен имитацияланады. Мысалға «Өндірістік кездесу» іскерлік
ойынының сипаттамасы мен сценарийі кіреді. Ол менеджмент курсының
соңында, студенттер менеджменттің принциптері мен өндіріс процесінің рөлі
туралы түсінікке ие болған кезде жүзеге асырылады . Ойынға қатысушылар:
кәсіпорын қызметкерлері (7 адам).
Жиналысқа директор, өндіріс жөніндегі орынбасары, техникалық бөлім
бастығы, құрастыру цехының бастығы, токарлық цех бастығы, мастер, хатшы
қатысады; сарапшылар тобы (10 адам). Мұнай өңдеу зауыты немесе машина
жасау зауыты (орташа немесе аз персоналы бар кез-келген профильді
ұйымдастыру). Кәсіпорын
қожайындары
жақында
жаңа
директор
тағайындады. Ол зауыт ұжымы
мен
менеджерлерімен
таныстырылды.
Режиссер бірінші рет жедел кеңес өткізеді. Осы іскери ойынның сценарийлері
4.1 кестеде көрсетілген.
4.1 кесте – «Өндірістік кездесу» ойыны жоспары

Іскерлік ойын сценарийлері
Кіріспе бөлім.
Кіріспе. Ойынның мақсаты мен тақырыбы.
Ойын жағдайы. Компаниядағы жағдаймен танысу.
Жиналысқа
Рөлдерді бөлу (7 қызметкер және 10 сарапшы)
дайындық
-Модератор
ойын қатысушыларын
жиналыста қызметкерлердің
жоспары.
ерекшеліктерімен хабардар етуді ұйымдастырады.
- директорды біраз уақытқа «өндіріс үшін» басқа кеңсеге ауыстыру.
- Әрі қарай, модератор қатысушыларға жиналыстағы қызметкерлердің
мінез-құлқы туралы ақпаратты ұсынады (сипаттамаларынан).
Жиналысқа
қатысушылар жаңа басшылыққа күмәнмен және
сенімсіздікпен қарады.
Кездесу.
Директордың сөзі, реакциясы және бастықтардың сұрақтары.
Мәселелерді
Директор кездесуде не жүргізеді?
талқылау және Қызметкерлермен іскерлік байланыс орнату үшін ол не айта алады
ұжымдық
немесе не істей алады?
талқылау.
Ол бірінші жедел жиналыстың қорытындысын шығарған кезде қандай
басқарушылық шешімдер қабылдай алады?
Қорытындылау. Сарапшылардың, ойынға қатысушылардың қорытындылары. Өзін-өзі
бағалау. Міндеттер шешілді ме, мақсаттарға жетті ме?

«Жұмысқа қабылдау» рөлдік ойын
Мақсаты: Конкурстық негізде жұмыс істеуге үміткерлермен іскери
әңгімелер жүргізу. Лауазым талаптарына сәйкестігін анықтаңыз, үздік
үміткерді анықтаңыз.
Ойынға дайындық.
Фирма директоры немесе HR менеджері рөлін орындау үшін бір адам
таңдалады. Оның міндеттері:
- компанияның атауын ойластыру, бос жұмыс орындарын ұсыну;
- бос лауазымға жеке сипаттама жасау: физикалық сипаттамалары
(міндетті талаптар мен қарсы көрсеткіштер); өтініш берушінің бейнесі;
білімі, біліктілігі; құзыреттілік; жеке және іскерлік сипаттамалары; мүдделер;
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өтініш беруші туралы ақпарат (жынысы, жасы, тіркеуі, отбасылық жағдайы
және т.б.);
- сұхбат жүргізу.
Лауазымға үміткерлердің міндеттері:
- бос лауазымға тағайындалған маман жұмысының мазмұнымен
танысыңыз;
- осындай маманға қойылатын талаптарды білу; Түйіндеме жасау;
- қойылуы мүмкін сұрақтарға жауаптар туралы ойлану; өтініш
берушінің жұмыс берушіге қоятын кем дегенде 5 сұрағын дайындаңыз; өзінөзі таныстыру нұсқаларын пысықтау.
Әрбір жарияланған лауазымға бір ғана үміткер қабылдануы мүмкін.
Сұхбат барысында сізге қандай сұрақтар қойылуы мүмкін?
Сұхбат сұрақтары
1. Өзіңіз туралы аздап айтып берсеңіз.
2. Сіз қандай жалақы күтесіз?
3. Сіз өмірге қалай қарайсыз: ондағы 4. Жаңа
жұмысыңызда
қолдануға
қандай қиындықтарды көресіз және болатын
кәсіби
байланыстарыңыз
олармен қалай күресесіз?
туралы не айта аласыз?
5. Бізді осы қызметте жұмыс істеуге не
қызықтырады?

6. Сіз өзіңіздің кәсіби біліктілігіңізді
қалай жетілдіресіз?

7. Неліктен сіз өзіңізді осы ұстанымға
лайықты деп санайсыз?

8. Бос уақытыңызда
ұнатасыз?

9. Басқа
үміткерлерден
артықшылықтарыңыз қандай?

10. Сіз қандай мерзімде жұмыс істей
бастадыңыз?

сіздің

не

істегенді

11.

Сіздің жақсы жақтарыңыз қандай?

12. Соңғы төрт жыл ішінде сізді не
сынға алды?

13.

Сіздің әлсіз жақтарыңыз қандай?

14. Сіз жиі келісесіз
дауласасыз және неге?

бе

немесе

15. Неліктен бұрынғы жұмысыңызды
тастап кеттіңіз?

16. Сіздің қызметтік міндеттеріңіздің
қайсысы сізге ұнайды?

17. Сізге басқа жұмысқа
туралы ұсыныстар келді ме?

орналасу

18. Сіз сәтсіз болған
атаңыз. Неліктен?

19. Сіздің жеке өміріңіз
күйзеліске байланысты бұл
кедергі келтіре ме?

қосымша
жұмысқа

20. Сізге бағыныштыларға қатысты
мәжбүрлеу мен қоқан-лоққы жасау
әдісіне қалай қарайсыз? Сізге қоқанлоққыларды қашан қолдану керек?

21.
Бес
(он)
жылдан
кейінгі
жағдайыңызды қалай елестетесіз?

22. Сіз бағынушылар
мен
басқа
адамдарға
арналған
мақтауды
қаншалықты жиі қолданасыз?

23.
Жаңа
жұмысыңызда
өзгерістер жасар едіңіз?

жағдайларды

қандай

24. Адам жұмысқа орналасу арқылы
өзін безендіруі әдеттегідей. Өзіңізді
қалай әсемдедіңіз?
Жұмыстың мақсаты: студенттерге іскери әңгіменің дұрыс жүруін, әңгіме
тактикасын таңдай білуді және оны жүргізе білуді, өзін ақылға қонымды түрде
ұсына білуге үйрету .
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5 тарау. Техник-технолог
5.1 Техник-технолог,
нұсқаулығы

техник-технологтың

лауазымдық

Техник-технолог - бұл мамандықтар тобының жалпы атауы, әртүрлі
салалардағы лауазымдар: жеңіл өнеркәсіп,
машина
жасау,
мұнай
химиясы, химиялық және фармацевтикалық өндіріс және т.б. Технологтардың
барлық мамандандыруларына тән - техник біліктілігі колледжді бітіргеннен
кейін беріледі. Сондай-ақ, бұл мамандарда тиісті өндірістік функциялар
болуы керек . [88-93]
Әдетте, технологиялық техниктер біліктілігі жоғары технологиялық
инженерлердің басшылығымен жұмыс істейді. Олардың жауапкершілік
ауқымы өндірістік технологиямен байланысты немесе басқаша болып
табылады , оны біз төменде сипаттайтын боламыз.
Ережелері бойынша білікті мамандар прогрессивті процестер мен
дамыту , қарапайым өндірістік процестерді, өнімдерді, немесе өндіріс
оңтайлы жағдай оның элементі с , өз кезегінде, қамтамасыз W T , жоғары
өнім сапасын сақтай отырып, Техникалық сипаттамалары жобаларды
жобалау және ағымдағы ережелерді әзірледі хат- оны жасауға немесе
өндіруге кететін материалдық және еңбек шығындарының төмендеуі.
Техник-технолог - бұл өндірістің әр түрлі салаларында бірнеше тар
бөлінген мамандықтар. Олардың қызметі материалдар өндірісімен,
технологиялық операцияны жүзеге асырумен, технологиялық жабдықты іске
қосу және іске қосумен және т.б. Олар сонымен қатар өндірістегі барлық
негізгі процестерді ұйымдастыруға қатысады. Олардың жан-жақтылығының
арқасында мұндай адамдар барлық жерде талап етіледі.

5.1 сурет - Химиялық зертханада жұмыс
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5.2 сурет - Аспаптарды басқару
Мұнай өңдеу. Бұл қызметтің қауіпті саласы, сондықтан өндірістік техник
стандарттар мен жарияланған технологиялардан ауытқымауы керек. Қате бәрін
күрт өзгертіп, процесті бұзуы мүмкін.
Химиялық. Бұл өте қауіпті сала, мұнда ең алдымен қауіпсіздік техникасын
сақтау қажет. Бұл кез-келген химия өнеркәсібінде өте маңызды.
Сондай-ақ, технолог соңғы сапаның көрсетілген параметрлерге сәйкес
келетіндігіне көз жеткізеді. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, онда сіз технологиялық
процестерден, жабдықтардан қате іздеуіңіз керек

5.3 сурет - Химиялық талдау
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Техник-технолог
кәсіпорынның
тікелей
тауарларды
өндіру
байланысты әр түрлі технологиялық процестерді жүзеге асыру және дамыту
үшін жауапты маман.
Бұл мамандықтың қажеттілігі ХХ ғасырда пайда болды, ол
технологияның дамуымен байланысты болды. Өндірісте тек қарабайыр
құралдарды ғана емес, күрделі және күрделі машиналар қолдана бастаған
сәтте әртүрлі технологиялық және өндірістік процестердің қыр-сыры мен
бөлшектерін жетік білетін мамандар қажет болды . Осылайша, техниктер сол
қызметкерлер болды болар еді жауапты ең бірдей өнімдерін өндіру үшін.
Мамандықтың артықшылықтарына мыналар жатады:
Ашық бос жұмыс орындарының көп саны . Техник-технолог - бұл
жоғары білікті маман, ол ешқашан жұмыссыз қалмайды, өйткені мамандық
қазіргі еңбек нарығында өзекті және сұранысқа ие. [91-95]
Жоғары табыс . Сіздің біліктілігіңіз, сондай-ақ жұмыс тәжірибеңіз
қаншалықты жоғары болса, соғұрлым сіздің жұмысыңыз үшін материалдық
сыйақы алынады.
Мансаптық өсу мен өзін-өзі тану мүмкіндігі. Мамандық сізден
үнемі дамуды және өзін-өзі жетілдіруді талап етеді.
Болашағы. Бұл салада, таңқаларлық, көптеген мансаптық
мүмкіндіктер бар. Бұл жұмыс орындарының кең ауқымдылығымен
байланысты. Өзін-өзі дамыту және дамыту - өндіріс саласындағы мансаптық
баспалдақтың негізгі қозғаушы күші. Технолог жетекші позициялардың бірін
иемденіп, әртүрлі процестерді немесе тұтас бөлімшелерді басқара алады.
Көбіне осы кәсіпте жұмыс істейтіндер өз ісін ашады. Бұл мәселеде
басқарудың дағдылары көп көмектеседі.
Сондай-ақ, жақсы IQ арқасында біздің технологтар әртүрлі елдерде
танымал. Сондықтан шетелде таңдалған бағытта дамуға мүмкіндік бар .
Бірлесе зерттеушіге номинативті өтініш ресми лауазымдық ұсыныс,
жұмыс берушi жұмыс орындарын сипаттамасымен үміткерді хабарлауға
міндетті. Сонымен қатар, болашақ техник-технолог маман жұмысын
реттейтін ұйымның кәсіби стандартын және ішкі құжаттарын мұқият
зерделеуі керек. Бұл құжаттарда маманның күнделікті не істейтіні және
оған қандай міндеттер жүктелетіні егжей-тегжейлі сипатталған.
Минустардың арасында олар әдетте ерекшеленеді.
Жоғары жауапкершілік деңгейі. Соңғы тұтынушы алатын өнімнің
соңғы сапасы техник-технологқа байланысты. Үлкен жауапкершілік
маманның мойнына түсетіндіктен , ол үнемі стрессті бастан кешіреді және
жұмысты жақсы ұйымдастыра отырып және сүйікті жұмысына деген
құштарлықтан стресстен аулақ болуға болады.
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Жауапкершілік тізімі жабылмағанын есте ұстаған жөн. Кәсіпорынның
ерекшелігіне, сондай-ақ жұмыс берушінің қалауына байланысты жұмыс
міндеттерінің тізімі өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін. Сондықтан, сіз
өзгеріп жатқан еңбек жағдайларына тез бейімделуіңіз керек. Сонымен қатар,
жоғарыда аталған құжаттармен танысу қажеттілігі күшейе түседі, өйткені сіз
өзіңізге тағайындалған барлық өндірістік функцияларды жоғары деңгейде
орындай алатындығыңызға көз жеткізуіңіз керек .
Технологтың стандартты міндеттеріне мыналар жатады:
- жұмыстағы қауіпсіздік техника ережелері мен стандарттарын сақтау;
- дайын өнімнің барлық элементтері үшін өндірістік процестерді
әзірлеу;
- бақылау функцияларын жүзеге асыру;
- Нормативтік құжаттар мен заңнамалық актілерде белгіленген
стандарттарға сәйкестігі;
- нұсқаулықтарды, технологиялық карталарды және басқа да оқу
құралдарын құру;
- есептік және есептік құжаттаманы жүргізу;
- зерттеу жүргізу;
- озық халықаралық тәжірибені өз жұмысына қолдану;
- ақаулардың себептерін анықтау;
- Ақауды жою (қажет болған жағдайда) . [94-97].
Техник ретінде T - бұл өте маңызды және жауапты жұмысы бар маман,
ол көптеген арнайы дағдылар мен білімдерге ие болуы керек. Оларға, ең
алдымен, мыналар жатады:
- өндірістік жабдықтың техникалық жағын түсіну;
- өнім өндірісінің мемлекеттік және халықаралық стандарттары;
- ақаулардың қолданыстағы түрлері, олардың пайда болу себептері
және жою әдістері;
- еңбекті ұйымдастыру негіздері;
- қауіпсіздік техника ережелері;
- құжат айналымын жүргізу мүмкіндігі;
- өндірілетін тауарлардың ассортиментін білу.
Егер сіз мансап сатысымен көтеріліп, өзіңізді жетілдіргіңіз келсе
және қазіргі заманғы еңбек нарығында тиісті маман болып қалғыңыз келсе,
онда аталған құзыреттіліктермен шектеліп қалмауыңыз керек екенін есте
ұстаған жөн. Сізде теориялық білім мен практикалық дағдылар қаншалықты
көп болса, соғұрлым сіз сұранысқа ие маман боласыз .
Техник-технолог ең маңызды жеке қасиеттері қамтуы тиіс:
жауапкершілік; жұмысқа жүйелі көзқарас; зейінділік; өз бетінше шешім
қабылдау мүмкіндігі; стресске төзімділік және эмоционалды тұрақтылық;
ұйымдастырушылық қабілеттер; көшбасшылық қасиеттері; логикалық ойлау;
аналитикалық ақыл.
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Мамандықты оқытудың әр түрлі бағыттары бойынша алуға болады:
мысалы, полиграфия өндірісінің технологы, мұнай мен газды қайта өңдеу
саласындағы технолог, су биологиялық ресурстарын өңдеу технологы және
сол сияқтылар. Ол барлық байланысты бойынша жеке мүдделеріне және
тілектерін .

Сурет 5.4 - Техник-технологтар
Техник-технологтар - адам өмірінің әртүрлі салаларында қатысады
мамандар болып табылады. Кәсіпқойлар кәсіпорында жұмыс істейді:
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мұнай- газ саласы; Тамақ өнеркәсібі; дәАқау рлеу өндірісі; ағаш өңдеу;
машина жасау; химия өнеркәсібі; биохимиялық өнеркәсіп және т.б.
Сонымен, техник-технолог деген өте қиын және қызықты мамандық
деген қорытынды жасауға болады. Егер сіз адам өмірінің сізді
қызықтыратын саласын таңдасаңыз, онда сіз өзіңіздің шығармашылық
қабілеттеріңізді және шығармашылық қабілеттеріңізді көрсете аласыз .
Техник расцветать тиіс ут үнемі өздерін жетілдіру және тиісті және
ұмтылды-кейін сарапшы қалады олардың интеллектуалдық деңгейін
көтеру бәсекелестік ортада.
Осы маманның міндеттер тізбесінде келесілер болуы керек :
шикізат сапасының деңгейін, олардың мәлімделген стандарттарға
сәйкестігін тексеру; қажетті есептеулер жүргізу;
өнімді қабылдамау, жарамсыз өнімді жою;
арнайы құжаттамамен жұмыс жасау;
қауіпсіздік талаптарының орындалуын бақылау.
Осы бағытта жұмыс істеу үшін сізге мыналарды білу қажет:
қолданылатын заттар мен материалдардың сипаттамалары;
басқарылатын құрылғылар мен құралдардың құрылымы мен
құрылымын;
шикізатпен және материалдармен жұмыс принциптері; сапасыз
өнімнен бас тарту ережесі;
қажетті техникалық құжаттаманы толтыру ережелері .
Сіздердің
назарларыңызға
техник-технологтың
лауазымдық
нұсқаулығының типтік мысалын, 2020 жылғы үлгіні ұсынамыз.
Техник-технологтың лауазымдық сипаттамасы мынадай бөлімдерді
қамтуы тиіс: техник-технологтың жалпы ережесі, лауазымдық міндеттері,
техник-технологтың құқықтары, техник-технологтың жауапкершілігі. [93-95].
Техник-технологтың лауазымдық сипаттамасы "кәсіпорындарда,
мекемелер мен ұйымдарда жұмыс істейтін қызметкерлер лауазымдарының
салалық біліктілік сипаттамалары"бөліміне жатады.
Техник-технологтың лауазымдық нұсқаулығында келесі тармақтар
көрсетілуі керек:
1) Лауазымдық міндеттер.
1. Неғұрлым білікті маманның басшылығымен әзірленіп жатқан
жобалардың техникалық шарттар мен қолданыстағы жобалау ережелеріне
сәйкестігін, жоғары сапалы өнімге сәйкестігін, оны өндіруге арналған
материалды және еңбек шығындарын азайтуды қамтамасыз ететін, өнімнің
қарапайым түрлері немесе олардың элементтері үшін оңтайлы өндіріс режимін
және прогрессивті технологиялық процестерді әзірлейді.
2. Бөлшектерді өңдеу және оларды құрастыру процесінде кезеңкезеңмен маршрут белгілейді және технологиялық дәйектіліктің барлық
операцияларын басқарады .
3. Технологиялық технологиялық карталарды, маршруттау және
материал карталарын, құралдар тізімдерін және басқа да техникалық
құжаттаманы жасайды
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4. Патенттік зерттеулер жүргізуге және жобаланған техника мен
технология объектілерінің техникалық деңгейінің көрсеткіштерін анықтауға,
әзірленген технологиямен қарастырылған құрылғыларды, жабдықтар мен
арнайы құралдарды жобалауға арналған тапсырмаларды дайындауға ,
технологиялық процестерді шеберханаларда іске асыруға, өнімдегі
ақаулардың себептерін анықтауға, ұсыныс дайындауға қатысады оның алдын
алу және жою туралы.
5. Технологиялық құжаттамаға технологиялық процестер мен
өндіріс режимдерін реттеуге байланысты өзгерістер жасайды және оларды
кәсіпорын бөлімшелерімен үйлестіреді.
6. Уақыттың (шығудың) техникалық негізделген нормаларын
жасауға қатысады, материалдың егжей-тегжейлі және эксплуатациялық
нормаларын, шикізаттың, материалдардың, құрал-саймандардың, отын мен
энергияның шығын нормаларын, жобаланған технологиялық процестердің
экономикалық тиімділігін есептейді.
7. Кәсіпорынның өндірістік бөлімдеріндегі технологиялық тәртіпті
және жабдықтарды пайдалану ережелерін сақтауды бақылайды.
8. Технологиялық жабдықты сынауға, жобаланған технологиялық
процестер мен өндіріс режимдерін тексеру және игеру бойынша тәжірибелік
жұмыстарды жүргізуге қатысады
2) Техник-технолог өз міндеттерін орындау кезінде мыналарды
білуі керек:
Өндірісті
технологиялық
дайындаудың
бірыңғай
жүйесі;
технологиялық құжаттаманы ресімдеу , әзірлеу және орындау үшін
стандарттар, техникалық шарттар және басқа да нормативтік-әдістемелік
материалдар ; технологиялық процесс немесе өндіріс режимі әзірленетін
өнімнің дизайны немесе өнімнің құрамы; жобаланатын объектінің
техникалық сипаттамалары және оған қойылатын талаптар; кәсіпорын
шығаратын
өнімді
өндіру
технологиясы;
кәсіпорынның
негізгі
технологиялық жабдықтары және оның жұмыс принциптері; типтік
технологиялық процестер мен өндіріс режимдері; патенттік зерттеулер
жүргізу әдістері; технологиялық процестер мен жабдықты жобалау кезінде
еңбекті ұйымдастырудың
негізгі талаптары; экономика, еңбекті
ұйымдастыру және өндірісті ұйымдастыру негіздері; еңбек заңнамасының
негіздері; еңбекті қорғау ережелері мен ережелері.
3) біліктілік талаптары.
Техник - І санатты технолог: орта кәсіптік техникалық білім және II
санатты техник лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.
Техник - II санатты технолог: орта кәсіптік техникалық білім және
техник лауазымындағы жұмыс тәжірибесі немесе орта кәсіптік білімі бар
мамандармен ауыстырылатын басқа лауазымдар, кемінде 2 жыл.
Техник - технолог: жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптарсыз орта
кәсіптік техникалық білім .
Техник-технолог құқығы бар мынадай іс-әрекеттерге.
1. Басшылыққа ұсыныстар енгізу:
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осы нұсқаулықта көзделген міндеттемелерге байланысты
жұмысты жақсарту;
өзіне бағынатын ерекше жұмысшыларды көтермелеу туралы;
өндірістік және еңбек тәртібін бұзған қызметкерлерді материалдық
және тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы.
2. Ұйымның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінен оған
өз міндеттерін орындау үшін қажетті ақпаратты сұраңыз.
3. Оның атқаратын лауазымындағы құқықтары мен міндеттерін
анықтайтын құжаттармен, қызметтік міндеттерді орындау сапасын бағалау
өлшемдерімен танысу.
4. Ұйым басшылығының оның қызметіне қатысты шешімдерінің
жобаларымен танысу.
5. Ұйым
басшылығынан
көмек
көрсетуді,
оның
ішінде
ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларды қамтамасыз етуді және
қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті белгіленген құжаттарды
рәсімдеуді талап ету.
6. Қолданыстағы еңбек заңнамасында белгіленген өзге де құқықтар .
Технолог келесі жағдайларда жауап береді:
1. Осы лауазымдық нұсқаулықта көзделген өздерінің қызметтік
міндеттерін тиісінше орындамағаны немесе орындамағаны үшін - Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген шектерде .
2. Өз қызметі барысында жасалған құқық бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және
азаматтық заңнамасында белгіленген шектерде .
3. Ұйымға материалдық зиян келтіргені үшін - Қазақстан
Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңнамасында
белгіленген шектерде .
Мұнай-газ және химия өнеркәсібінде технологтар өндірістік
қызметтің ерекшеліктеріне қарай бөлінеді.
Мұнай-газ бұрғылау техникі (басқаша айтқанда, бұрғышы) - бұл
мұнай мен газ өндірумен айналысатын маман. Бұл мұнай-газ саласындағы
ең көп таралған және ізденетін мамандықтардың бірі. Ол мұнай және газ
ұңғымаларын бұрғылау бойынша жұмыстарды жүргізеді, бұрғылау
қондырғыларының саулығын, сонымен қатар оны күтіп ұстау мен
пайдалануды бақылаумен айналысады .
Технолог-техниктер бірнеше ауысымда ашық ауада жұмыс істейді.
Әдетте, олар вахталық әдіспен бригадалар құрамында жұмыс істейді.
Бұрғылаушылар өте қиын жағдайда жұмыс істейді, сондықтан бұл
мамандықтың өкілдері үшін төзімділік пен жақсы дене шынықтыру өте
маңызды. Сонымен қатар, бұрғылаушы ұқыпты, ұқыпты және саналы болуы
керек, өйткені ол қауіпті жағдайда жұмыс істейді, онда кішкене қателік апатқа
әкелуі мүмкін.
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Жастар ерлер командасында 40-50 жастағы әріптестерімен ортақ тіл
іздеуі
керек. Дәл
осы
диапазон
қазақстандық
компанияларда
бұрғышылардың орташа жасы болып саналады. Шетелдік ұйымдарда
мамандар, әдетте, сәл жасарған: олар 30-40 жаста. Сонымен қатар,
жұмысшылардан жоғары біліктілік, жаңа технологиялар мен компьютерлік
жүйелерді меңгеру қабілеті талап етіледі. Мұндай компаниялардағы
басқарушы емес қызметкерлер үшін шет тілдерін білу қажет, бірақ қажет
емес.
Қазіргі уақытта тазарту аясы адам қызметінің басқа салаларына үлкен
әсер етеді . Осылайша, оның арқасында органикалық заттарды да шығаратын,
мысалы дәрі-дәрмектерді, пластмассаларды және басқаларын өндіретін
мұнай-химия өнеркәсібі пайда болды. Өндірістік кәсіпорындар арасында
өзара байланыс орнату үшін, сонымен қатар жұмыс тиімділігін арттыру үшін
мұнай өңдеу технологтары мұнай өңдеу жабдықтарын жетілдірудің өз
нұсқаларын ұсына отырып, жаңа әдістер әзірлеп жатыр. Бұл мамандар мұнай
өңдеу, дистилляция және дистилляция процесін мұқият бақылайды. Олар
мұнай өнімдерінің сапасын бақылайды және олардың мемлекеттік
стандарттарға сәйкес келуіне жауап береді.

Сурет 5.5 - Мұнай өңдеу өнеркәсібінің техник-технологы
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5.1.1 Жұмыс орнына қол жетімділік
Мұнай-газ және химия өндірісі бірқатар қауіпті және зиянды факторлары
бар ең қауіпті салалардың бірі болып табылады . Мұнай өндіру және өңдеу
кезіндегі еңбек қауіпсіздігі өндірістік қызметтегі негізгі талап болып
табылады. Мұнай-газ және химиялық өндіріс - бұл газ үшін қауіпті және
жарылғыш өндіріс. Сондықтан жұмысшылар қауіпті және жарылғыш
жұмыстарға тек тиісті нұсқамадан, рұқсат алғаннан кейін, сондай-ақ қондырғы
бастығы бекіткен газ қауіпті жұмыстарды жүргізу жоспарынан кейін
қабылдануы мүмкін. Қауіпті және жарылыс жұмыстарының жоспары қауіпсіз
еңбек жағдайларын және дайындық және негізгі жұмыстардың кезектілігін
қамтамасыз ететін шараларды қамтуы керек. Газға қауіпті жұмыстарды
жүргізген кезде газдан қорғаныс құралдарын қолдану қажет. Жарылысқа
қарсы қорғаныс - газдың немесе шаңның жарылу қаупі бар жерлерде
жабдықтың қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін құралдар жиынтығы; қауіпті
және зиянды жарылыс факторларының адамдарға әсерін болдырмау,
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. [95- 105]
Өндірістік процестер жыл ішінде кез-келген қауіпті аймақта жарылыс
ықтималдығы 10−6 аспайтындай етіп жасалуы керек. Техникалық немесе
экономикалық мақсатқа сай келмеген жағдайда жарылыстың адамдарға әсері
жыл ішінде жарылыстың қауіпті факторларының әсер ету ықтималдығы бір
адамға 10−6 аспайтындай етіп шектеледі
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5.1 схема - Жұмыс орны бойынша брифинг түрлері
5.1.2 Өндіріс процесін реттеу
Технологиялық регламенттер - бұл белгіленген технологиялық
құжаттарға сәйкес келетін барлық технологиялық схемалар мен өнімдердің
өндірістік процестері жазылған нормативтік құжат. Бұл белгілі бір өнімді
немесе типтік өнімдер тобын әзірлеу мен өндіруге қатысты барлық
сипаттамаларды қамтитын техникалық акт. [92-100]
Технологиялық регламенттер өндіріс аяқталғаннан кейін барлық
нормалар мен стандарттарға сәйкес келетін
сапалы
өнім
алуға
мүмкіндік береді. Өндірістік процесте өнімнің бір түріне немесе шағын
топқа, бірақ бірдей типтегі ТР әзірлеу ұсынылады.
«Технологиялық регламенттер» немесе «өндірістік технологиялық
регламенттер» деп аталатын құжат технологиялық құжаттама (ESTD)
жиынтығына енгізілген. Өз кезегінде, бұл жинақ өндірісті технологиялық
дайындаудың бірыңғай жүйесіне (ЭСТПП) арналған құжаттар жиынтығының
ажырамас бөлігі болып табылады. Осы құжаттарды әзірлеуді реттейтін
заңнамалық базаға сәйкес технологиялық регламенттерді (КТ) әзірлеу
кәсіпорынның өзіне жүктелген.
Технологиялық регламенттерді құруға үшінші тұлғаларды тартуға
жол беріледі. Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген
жағдайларда өндірістік (TR) технологиялық регламенттер әзірленгеннен
кейін тиісті қадағалау органдарында тіркелуі керек.
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Шын мәнінде (TR) технологиялық картаның кеңейтілген аналогы
болып табылады (TC) , өйткені ол анықтайды:
тауарларды өндірудің нақты технологиялық процесі;
-технологиялық операциялардың салдары.
Осы құжаттың ережелерін толық қолдану өндірушіге бірқатар
маңызды артықшылықтар береді:
өнім - бұл қажетті сипаттамалары мен сапасына ие өнімдер;
өндірілген тауарлар қолданыстағы ережелердің ережелеріне
толық сәйкес келеді;
кәсіпорын минималды шығындармен оңтайлы өндірістік
көрсеткіштерге жетеді;
еңбек қауіпсіздігі айтарлықтай артады.
(TR), TC-ге ұқсас, өнімді шығаруға өндірістік қуаттарды
технологиялық дайындауға арналған ішкі құжат болып табылады. Оның
даму процесінде ең оңтайлы нұсқа таңдалады.
Олар химия өнеркәсібінде, мұнай-газ кешені мен медициналық
өнеркәсіпте (негізінен фармакологияда) белсенді қолданылады.
Осы салалардың барлығында технологиялық регламенттерді әзірлеу
қолданыстағы заңнамамен нақты реттелген. Технологиялық регламенттер
тұрақты, бір реттік, уақытша, зертханалық болуы мүмкін.
Технологиялық регламенттерді әзірлеу кез-келген өндіріс үшін,
Қазақстанда да, әлемнің кез келген жерінде де маңызды. Бұл нормативтік
құжаттың басты артықшылығы - егжей-тегжейлі ақпарат: қандай дәйектілікте,
қандай температуралық режимде, технологиялық параметрлерді қалай дұрыс
өзгерту керек, өнімді өндіру кезінде белгілі бір жағдайларда қалай әрекет ету
керек және қоршаған ортаға зиян келтірмей қалдықтарды қалай жою
керек. Сондай-ақ, технологиялық регламенттің ерекшелігі - ол кәсіпорында
табысты жұмысты қамтамасыз етеді, өйткені онда барлық пайдалану
шарттары мен өндірістегі қауіпсіздік техника ережелері бар.
Көп жағдайда технологиялық құжат 5 жылға жарамды. Көрсетілген
мерзім өткеннен кейін ол қайта қаралып, егер уақыт өткеннен кейін
технологиялық
процеске айтарлықтай өзгертулер мен түзетулер
енгізілмеген болса, онда ол күшіне енеді (ұзартылады). Ерекшелік - бұл
бірінші рет шығарылатын өнімнің немесе сынақтан өткізуге жататын
жабдықтың прототипі. Олар үшін ТР жарамдылық мерзімі екі жылдан
аспауы керек. Кез келген жағдайда, пайдаланушы ұйым бұрын бекітілген
технологиялық регламентті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
қайта қарау туралы шешім қабылдауы мүмкін.
Технологиялық регламенттер - бұл кәсіпорында өнім өндіру
процесіне
қатысатын
жұмысшылар
мен
инженерлік-техникалық
қызметкерлерге арналған ресми (ведомстволық) құжат. Бұл бір реттік,
тұрақты немесе зертханалық болуы мүмкін, барлығы кәсіпорынның
өндірісіне және оның жұмысына байланысты.
Біздің компания үшін кез-келген типтегі объектіге арналған
технологиялық регламенттерді
әзірлеу әдеттегі
процедура
болып
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табылады. Біздің білікті қызметкерлер технологиялық регламенттерді қысқа
мерзімде алу үшін барлық дағдылар мен тәжірибелерге ие. Технологиялық
регламенттерді әбігерге салмай және жедел түрде алу үшін қандай техникалық
құжаттар және қандай ақпарат беру керек екенін білеміз.
Өндіріске арналған технологиялық регламенттер. Өндіріске арналған
технологиялық регламенттер, жергілікті нормативтік құжат болып
табылады. Егер оның талаптары орындалса, кәсіпорын сапасы халықаралық
және қазақстандық стандарттарға сәйкес келетін өнім шығарады . Құжат
тауарларды құрудың әдістерін, құралдарын, стандарттарын, егжей-тегжейлі
тәртібі мен шарттарын белгілейді. Өндіріс қалдықтарын пайдалану үшін
технологиялық регламенттерде , шикізат және оның жаңа өнімдерді құру
өңдеу қауіпсіз әдістерін орнату.

5.6 Сурет - Айналмалы буландырғышта жұмыс
Өнімдерді өндіруге арналған технологиялық регламенттер тұрақты
болуы мүмкін. Ол өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін игерілген өндіріс
әдістері үшін жинақталған. Іске қосу немесе уақытша ережелер жаңа
индустриялар үшін, сондай-ақ кейбір түбегейлі өзгерістер енгізіліп жатқан
қолданыстағы технологиялар үшін жасалады. Бір реттік регламент
қолданыстағы өндірісте сынақ жұмыстарын орындау кезінде эксперименттік
және тәжірибелік өндірістік цехтарда (қондырғыларда) қолдануға арналған.
Зертханалық ережелер коммерциялық өнімді өндіруге қатыспайтын
модельдік, стендтік қондырғыларға арналған . Осындай стандарттарға
сәйкес жылына 1 мың кг- ға дейінгі өнімді сынамалы өндіруге жол
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беріледі. Өнімдерді өндіруге арналған технологиялық регламенттер
құрылымында барлық процестер егжей-тегжейлі сәйкес келеді. Атап
айтқанда, құжатта:
-берілген жағдайда қандай операциялар жасалады ;
-режімді сақтау тәртібі ;
ағынның жылдамдығы, қысымы, температураны сақтау керек ;
-p негізгі технологиялық сипаттамалары мен параметрлерінің өзгеруі ;
элементтердің анықтамасы және оларды ашу / жабу кезектілігі
туралы . Оған сәйкес нормативтік құжат жасалатын процедура
технологиялық өндірістік регламенттер туралы ережені белгілейді. Ол, өз
кезегінде, өнім шығаруға арналған кәсіпорындық желілерді дайындауға
арналған бірыңғай
нұсқаулар жиынтығына енгізілген.

5.7 сурет - Өндірістік кеңес
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Схема 5.2 - Мұнайды өңдеу процесінің технологиялық сызбасы
Технологиялық регламенттердің негізгі бөлімдері
Кез-келген
технологиялық
регламент
өнімдер
шығаратын
кәсіпорынның өзі туралы жалпы ақпаратты, сонымен қатар өнімдердің,
оны жасау үшін пайдаланылатын шикізаттың, материалдардың, жартылай
фабрикаттардың,
реагенттердің,
катализаторлардың
егжей-тегжейлі
сипаттамаларын қамтуы керек. [93].
Сонымен қатар, технологиялық регламенттерді әзірлеу келесі
бөлімдерден тұруы керек:
- объектінің технологиялық сызбасы, әрбір өндірістік процестің
кезең- кезеңімен сипаттамасы;
- кәсіпорында орнатылған технологиялық режимнің нормалары,
сондай-ақ дәл осы нормалардың сақталуын бақылау шаралары;
- өндірістік объектіні пайдалану тәртібі, оны іске қосу және орнату
қалыпты жағдайда да, экстремалды жағдайда да, мысалы, қыс мезгілі
басталған кезде;
-өндірістік объектіні қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптар;
- өндірістің қоршаған ортаға әсері туралы ақпарат, яғни табиғи
ресурстардың ластануы, өнім өндіруден шыққан қалдықтар, адам
денсаулығына зиянды немесе қауіпті заттар шығарындылары туралы барлық
ақпарат;
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- пайдаланылған өндірістік жабдық туралы, сондай-ақ өшіру, басқару
және қауіпсіздік клапандары туралы қысқаша мәліметтер;
- өнімнің немесе бұйымның жасалу схемасы мен толық ақпараты
бар технологиялық регламенттердің графикалық бөлігі.
Технологиялық регламенттерді әзірлеу процесі өнімді шығару
бойынша қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етуге, сондай-ақ кәсіпорынның
техникалық- экономикалық көрсеткіштерін оңтайландыруға мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, технологиялық регламенттер отандық немесе
халықаралық сапа стандарттарына толық сәйкес келетін өнім шығаруға
мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының аумағында бірқатар технологиялық
регламенттер қолданылады және олар 5.1-кестеде көрсетілген.
5.1 Кесте – Қазақстан Республикасының қолданыстағы технологиялық
регламенттері
Элемент Бала
№
күні

асырап алу

Техникалық регламенттің атауы Дамуға жауапты
мемлекеттік орган

1

14 желтоқсан 2007 ж Жылу электр станцияларының Қазақстан
№ 1232
қазандық
Республикасының
қондырғыларында
Энергетика министрлігі
жанармайдың
әр
түрлі
түрлерінің жануынан қоршаған
ортаға
шығарындыларға
қойылатын
талаптар

2

29
Бояулар мен лактар мен
желтоқсаннан бастап еріткіштерге
қойылатын
2007 жыл
қауіпсіздік талаптары
№ 1398

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

3

2008 жылғы 4
ақпандағы № 90

Сәйкестікті растау рәсімдері

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

4

4 наурыздағы 2008
жыл
№ 217

Синтетикалық жуғыш заттар
мен
тұрмыстық
химияға
қойылатын
қауіпсіздік
талаптары

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

5

2008
жылғы
18 Азық және жем қоспаларының Қазақстан Республикасы
наурыздағы No 263
қауіпсіздігіне
қойылатын Ауыл шаруашылығы
талаптар
министрлігі
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6

2008 жылғы
23 сәуірдегі
No 380

Ветеринарияда
қолданылатын дәрілік заттар
мен биологиялық өнімдердің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі

7

29 мамыр
2008 ж
№ 515

Пестицидтердің
(пестицидтердің) қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі

8

29 қараша
2016 ж
№1111

Ғимараттарды,
үй-жайларды Қазақстан Республикасы
және құрылыстарды автоматты Ішкі істер министрлігі
өрт сөндіру және автоматты
өрт
сигнализацияларымен
жабдықтауға, өрт кезінде
ескерту мен эвакуацияны
басқаруға қойылатын талаптар

9

2008 жылғы
Темірбетон,
бетон
22
конструкцияларына қойылатын
желтоқсандағы қауіпсіздік талаптары
№ 1198

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

10

2008 жылғы
Ағаш құрылымдарға
26
қойылатын қауіпсіздік
желтоқсандағы талаптары
№ 1265

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

11

2008 жылғы
Басқа материалдардан жасалған
31
құрылымдарға
қойылатын
желтоқсандағы қауіпсіздік талаптары
№ 1351

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

12

2008 жылғы
Металл құрылымдарға
31
қойылатын қауіпсіздік
желтоқсандағы талаптары
№ 1353

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

13

23.06.2017 ж
№ 439

Өрт қауіпсіздігіне қойылатын
жалпы талаптар

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі

14

23.06.2017 ж
№ 438

Объектілерді қорғауға арналған Қазақстан Республикасы
өртке
қарсы
құралдарға Ішкі істер министрлігі
қойылатын
қауіпсіздік
талаптары
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15

2009 жылғы 26
қаңтардағы
№ 46

Ферроқорытпа
өндірісіндегі Қазақстан
қоршаған ортаға эмиссияларға Республикасының
қойылатын талаптар
Энергетика министрлігі

16

2009 жылғы 19
мамыр
№ 743

Балықтар
мен
балық Қазақстан Республикасы
өнімдерінің
қауіпсіздігіне Ауыл шаруашылығы
министрлігі
қойылатын талаптар

17

6 тамыз 2009 ж
№ 1207

Байер-агломерация
әдісімен Қазақстан
глинозем өндірісінде қоршаған Республикасының
ортаға
эмиссияларға Энергетика министрлігі
қойылатын талаптар

18

28 мамыр 2010 ж
№ 491

Тыңайтқыштардың қауіпсіздік
талаптары

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі

19

20 ақпан 2017 ж
№ 60

АЭС-тің ядролық және
радиациялық қауіпсіздігі

Қазақстан
Республикасының
Энергетика министрлігі

20

20 ақпан 2017 ж
№ 59

Зерттеудің
ядролық Қазақстан
қондырғыларының
ядролық Республикасының
және радиациялық қауіпсіздігі Энергетика министрлігі

2010 жылғы 17 шілде Көмірлердің
қауіпсіздігіне
№ 731
қойылатын талаптар
және
оларды алу, өңдеу, сақтау
және тасымалдау өндірістік
процестері
20 ақпан 2017 ж
Ядролық және радиациялық
№ 58
қауіпсіздік

Қазақстан
Республикасының
Энергетика министрлігі

23

2016 жылғы 20
желтоқсандағы
№ 91

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік
комитеті

24

2010 жылдың
10
қыркүйегінде
№ 925

21

22

25
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Жедел-іздестіру іс-шараларын
жүргізуді, абоненттер туралы
қызметтік ақпаратты жинауды
және сақтауды қамтамасыз
ететін
телекоммуникациялық
жабдыққа қойылатын жалпы
талаптар
Электролиз әдісімен алюминий
өндірісінде қоршаған ортаға
эмиссияларға
қойылатын
талаптар

Қазақстан
Республикасының
Энергетика министрлігі

Қазақстан
Республикасының
Энергетика министрлігі

2010
жылғы
15 Консервілердің, консервілердің Қазақстан Республикасы
қарашадағы No 1201 қауіпсіздігіне
қойылатын Ауыл шаруашылығы
талаптар
министрлігі

26

2010
жылғы Улы және өте улы заттарға
19 қарашадағы қойылатын қауіпсіздік
No 1219
талаптары

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі
(Индустриялық
даму
және өнеркәсіп
комитеті. Қауіпсіздік)

27

2011 жылғы
24 ақпанда
№ 179

Биоэтанол қауіпсіздігі
талаптары

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі

10 ақпаннан
бастап
2011 жыл
№ 116

Биодизель қауіпсіздігі
талаптары

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі

28

29

30

2010
жылғы Ғимараттар
мен
17 қарашадағы құрылыстардың,
құрылыс
No 1202
материалдары
мен
бұйымдарының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

2016 жылғы
15 қазанда
№ 724

Қазақстан Республикасы
Индустрия
және
инфрақұрылымды
дамыту министрлігі

Өнімді таңбалауға қойылатын
талаптар

5.1.3 Аппарат пен жабдықты іске қосу және тоқтату
Қалыпты жұмыс жағдайында аппараттар мен жабдықтарды
іске қосу және тоқтату.
Ұшырылымға дайындау. [101-109]
Дайындық кезеңінде келесі жұмыстар мен іс-шаралар орындалуы керек:
- қондырғы цехаралық коммуникацияларға (алау жүйесі, отын газы,
химиялық тазартылған су, ауа, инертті газ, бу және т. б.) қосылды.);
- энергия ресурстарын орнатуға қабылданғандар;
- құбырлар мен аппараттар жуу, үрлеу әдісімен қабыршақтан және
кірден тазартылды;
- технологиялық жүйелердің жұмыс қысымындағы тығыздығына сынақ
жүргізілді;
- желдету жүйелерін тексеру және сынау жүргізілді;
- сақтандыру клапандарына ревизия және реттеу жүргізілді;
- жерге қосу жүйесі сыналды;
- қызмет көрсетуші персонал жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз
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етілген;
- жабдықты бейтарап ортада жүргізу;
- футеровкаларды кептіру жүргізілді;
- катализаторды тиеу және оны алдын ала өңдеу жүргізілді;
- қабылданған реагенттер;
- КИПиА құралдарын қоса отырып, бейтарап орталарда жабдықты
домалату жүргізілді.

5.8 сурет - Жабдықты іске қосуға және тоқтатуға арналған құрылғылар
және жабдық
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Кез келген электр жабдықтарын техникалық қызмет көрсету, оны
іске операция барысында оны бақылау және оны тоқтату байланысты
барлық іс-шараларды білдіреді.
Осыған сәйкес теңіз генераторлары мен электр қозғалтқыштарына
техникалық қызмет көрсету осы машиналардың дұрыс іске қосылуын,
жұмысын және сөнуін қадағалауды қамтамасыз ететін дәйекті әрекеттер
тізбегін орындаудан тұрады .

Электр машиналарын шығаруға дайындық кезінде оларды
анықтау үшін оларды сыртқы және ішкі тексеруден өткізіңіз:
- генераторда, редукторда (егер бар болса), жалғаушы фланецтердің
жанында, сондай-ақ генератордың немесе электр қозғалтқышының ішінде
бөгде заттар болмаса;
кіретін желдету саңылауларының жанында шаң, кір және
шүберектер болмаса;
жазық мойынтіректерде май болған кезде;
барлық қорғаныс қақпақтары сайтта қол жетімді;
щетка ұстағыштарындағы барлық щеткалар болған кезде және
барлық жалғаушы сымдар бұзылмаған жағдайда;
траверс пен щетка ұстағыштарының дұрыс орналасуында,
жұмысқа жарамдылығында және тиісті бекітулерінде;
қылшық ұстағыштардың серіппелерін дұрыс басу болған жағдайда ;
коллектордың жұмыс бетінде немесе сырғанау сақиналарында
тотығу, көміртегі шөгінділері, шаң болмаған кезде;
орамдарда ылғал мен май болмаған кезде.
Сыртқы және ішкі тексеруден кейін генераторды немесе электр
қозғалтқышын (егер мүмкін болса, соңғысы) қолмен 1 - 2 айналдырады,
электрмашинасының якоры да, жай қозғаушы да, жетек те кептеліп
қалмағанына көз жеткізеді.
Бұл тексеру мен тексеру ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрғаннан кейін
немесе машинаны немесе жабдықты жөндегеннен кейін ерекше сақтықпен
жүргізілуі керек.
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Жұмыс жабдығы электрондық қысыммен. Іске қосу.
Жабдықты іске қосу (қосу) туралы шешім негізінде, сондай-ақ оны іске
қосу (іске қосу) және оны пайдалану кезінде жабдықты жүйелі түрде тоқтату
әкімшілік жағдаймен және қауіпсіз пайдалану үшін жауапты адамның
жазбаша бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. пайдалану ұйымының
құжаттары мен өндірістік нұсқаулықтары.
Жабдықтың
әрқайсысы
(100
литрге
дейін
тасымалданатын
цилиндрлерді қоспағанда) іске қосылмас бұрын (іске қосылмағанда) табақша
немесе жазба орналастырылуы немесе жазылуы керек:
а) жабдықтың нөмірлері (операциялық ұйым қабылдаған нөмірлеу
жүйесіне сәйкес);
б) рұқсат етілген параметрлер (қысым, температура);
в) келесі сыртқы және
ішкі
тексерулер
мен гидравликалық
сынақтардың күндері .
Автоматты НС-де (реттеу жүйелері) олар автоматты қондырғылармен
адамның араласуынсыз белгіленген реттілікпен жүзеге асырылады:
- қондырғыларды іске қосу және тоқтату бойынша барлық операциялар;
-жабдықтың жағдайын бақылау;
-жұмыстық қондырғылардың авариялық тоқтауы кезіндегі резервтік
блоктарды қосу;
-станция жұмысының негізгі параметрлерін, қысым құбырларындағы
қысымды, сору желілеріндегі вакуумды (немесе қысымды), мойынтіректердің
температурасын және т.б. бақылау.

5.9 Сурет - Өндірісті бақылаудың әмбебап жүйесі
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Сонымен қатар:
қондырғыларды шамадан тыс жүктемелерден, қысқа тұйықталудан
және басқа ақаулардан қорғау қарастырылған;
жабдықтың жұмысында ақаулар болған жағдайда қорғаныс релесі
іске қосылып, қондырғы сөндіріледі;
оны кейіннен қосу бұғатталады және ақаулықтарды жоюдан кейін
ғана мүмкін болады.
5.1.4 Ағымдағы және апаттық жөндеу
Кез келген бизнестің тиімділігі айтарлықтай техникалық жабдықтар
мен әлеуетін кәдеге жарату деңгейіне тәуелді дәрежесін. Дегенмен,
технологиялық жабдықты өндірушілер - зауыттар кепілдендірген
техникалық деңгей көрсеткіштеріне қол жеткізу кәсіпорындар , оның
жұмысына қойылатын талаптар жиынтығын және техникалық қызмет
көрсету мен жөндеу жұмыстарын орындауды нақты сақтамай мүмкін емес
. Үнемі жүргізіліп отырған техникалық қызмет көрсету және жөндеу
технологиялық жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартуға, олардың
жұмысындағы ақауларды жоюға, технологиялық режимдердің көрсетілген
параметрлерден ауытқуларының алдын алуға көмектеседі және жабдыққа
техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге арналған технологиялық
процестердің жедел жұмысының кепілі болып табылады . [103-111]
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жүйесі технологиялық жабдықтың үздіксіз, ұзақ мерзімді және
сапалы жұмыс істеуі үшін өте маңызды компонент болып табылады. Мұндай
жүйені іс жүзінде жүзеге асыру үшін технологиялық жабдықтардың
объектілерінің үлкен тобына қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастыруға
бірдей талаптар қойылуы қажет, олар әр түрлі мақсаттарымен, құрылымдық
құрылымымен және жұмыс істеу принциптерімен ерекшеленеді .
Жоспарлау жүйесі - технологиялық жабдық .
Техникалық қызмет көрсету (TО) және жөндеу (Р) жүйесі - бұл өзара
байланысты техникалық құралдардың, құжаттаманың, жабдықтың сапасын
ұстап тұру мен қалпына келтіруге қажетті орындаушылардың жиынтығы.
Жабдықты қалыпты жағдайда және тұрақты жұмыс істейтін күйінде
ұстаудың жалпы тұжырымдамасы жоспарлы- профилактикалық қызмет
көрсету жүйесін енгізу болып табылады.
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Сурет 5.10 - Жабдықты жөндеу
ППР жүйесі машиналардың, жабдықтардың, тетіктердің (бұдан әріжабдықтар) қызмет ету мерзімі ішінде, берілген пайдалану шарттары мен
режимдерін сақтай отырып, жұмыс қабілеттілігі мен жарамдылығын
қамтамасыз ету үшін жоспарлы тәртіппен жүргізілетін ұйымдастырушылық техникалық іс-шаралар кешенін білдіреді. Бұл іс-шаралар дайындаушы
зауыттардың нұсқаулықтарының нұсқауларын, сондай-ақ техникалық
қадағалаумен белгіленген Жабдықтың техникалық жай-күйіне және қауіпсіз
пайдалану қағидаларына қойылатын талаптарды міндетті түрде орындай
отырып, жабдықты пайдалану кезінде әзірленеді және жүзеге асырылады.
PPR жүйесі Жөндеу жұмыстарын жоспарлауға негізделген және ескерту
болып табылады. Бұл жабдықтың жұмыс істеу қабілетін сақтау жөніндегі
барлық іс-шаралар жабдықтың мерзімінен бұрын және күтпеген жерден істен
шығуының алдын алу үшін жасалған жылдық және айлық кестелерге сәйкес
орындалатынын білдіреді.
ЖАЖ жүйесінің жоспарлы-алдын алу сипаты іске асырылады:
-алдын-ала жоспарланған жабдықтарды жөндеу мерзімділігімен
орындау мерзімі және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;
- жабдықтың тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған ТҚ
және Ж операцияларын толық көлемде орындаумен;
- жөндеуде жабдықтың болу уақытын қысқарту (бірінші кезекте
күрделі);
- жабдықтың пайдалы қызмет мерзімін қамтамасыз ету.
Кәсіпорындарда қолданылатын барлық Жабдықтар Негізгі және негізгі
емес болып бөлінеді. Оның тікелей қатысуымен өнім алудың (қызмет
көрсетудің) негізгі өндірістік (технологиялық) процестері жүзеге асырылатын
және істен шығуы өнім шығаруды тоқтатуға немесе күрт қысқартуға әкеп
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соғатын жабдық негізгі жабдық болып табылады. Негізгі емес жабдық
өндірістік процестердің толық жүруін және негізгі жабдықтың жұмысын
қамтамасыз етеді.
ППР жүйесі Жөндеу-алдын алу әсерлеріне жабдықтың қажеттілігі
жұмыстың жиілігі мен құрамымен ерекшеленетін жөндеу-алдын алу
әсерлерінің әр түрлі түрлерінің үйлесімімен қанағаттандырылатындығын
қарастырады. Жабдықтың өндірістік маңыздылығына, оның істен шығуының
персоналдың қауіпсіздігіне және өндірістік және технологиялық процестердің
тұрақтылығына әсеріне байланысты жөндеу әсерлері реттелетін жөндеу,
жұмыс кезінде жөндеу, техникалық жағдай бойынша жөндеу түрінде немесе
олардың үйлесімі түрінде жүзеге асырылуы мүмкін. Әрбір кәсіпорын өндіріс
мақсаттарына неғұрлым толық жауап беретін және барынша көп пайда алуды
қамтамасыз ететін ППР кез келген стратегиясын (нысанын, әдісін) таңдауға
құқылы. ТҚК, ағымдағы және күрделі жөндеуді жоспарлау әзірленетін және
бекітілетін ППР нормативтері (кезеңділігі, ұзақтығы және еңбек
сыйымдылығы) негізінде жүзеге асырылады.
Кез келген меншік нысанындағы кәсіпорындар үшін жабдықты
жөндеудің неғұрлым перспективалы әдісі агрегаттық-тораптық әдіс болып
табылады, онда ақаулы ауыстырмалы элементтер (агрегаттар, тораптар мен
бөлшектер) айналым қорынан алынған жаңа немесе жөнделгендермен
ауыстырылады. Бірқатар шет елдерде ақаулы агрегаттар мен тораптарды
ауыстыру ТҚК жүргізудің жоспарлы мерзімдеріне орайластырылады, ал
жөндеудің өзі "жоспарлы-алдын ала қызмет көрсету"деп аталады. Ақаулы
агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді уақтылы ауыстыру міндеті
техникалық қызмет көрсету және жөндеу процесінде Жабдықтың техникалық
диагностикасын енгізу кезінде сәтті шешілуде.
.

Сурет 5.11 - Жабдықты жөндеу
Егер кәсіпорында ірі технологиялық және энергетикалық жабдықтар,
жылжымалы құрам, күрделі технологиялық (өндірістік) процестер болса,
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жабдықтың тұрақты жұмыс істеуі үшін жауапкершілікті арттыру мақсатында
кәсіпорындарда басты құралдар бойынша бастықтың орынбасары лауазымы
енгізіледі. Өтпелі кезеңде басшының негізгі құралдар жөніндегі
орынбасарының міндеттері бас инженерге жүктеледі; жылы кәсіпорынның
басшысының орынбасары - Бұл жағдайда, оның лауазымы бас инженері
деп аталады. Екі жағдайда да кәсіпорынның барлық активтерін ұстауға,
күтіп-ұстауға және жөндеуге басты құралдардың бастығының орынбасары
жауап
береді.
Біз
сондай-ақ
техникалық
қызмет
көрсетуді
ұйымдастырудағы шет елдердің тәжірибесін білуіміз керек.
Жетекші шет елдерде техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
ұйымдастыру.
Жетілдірілген индустриалды елдерде жөндеу және техникалық қызмет
көрсетуді ұйымдастыру жүйесі басқаша аталады, атап айтқанда: қызмет
көрсету жүйесі - Еуропада, АҚШ-та, Канадада және т.б.; табиғат қорғау жүйесі
Жапонияда, Оңтүстік Кореяда және басқа Азия елдерінде.
Әдетте, кәсіпорындарда арнайы жөндеу бөлімдері жоқ (жөндеуқұрылыс бөлімі, бас механиктің, бас энергетиктің бөлімдері және т.б.).
Мұндай қызметтерді жабдықтар шығаратын компанияның техникалық
менеджері бір адамдық басқару принципі негізінде басқарады, ал жұмысты
тікелей бригадирлер (механиктер) басқарады.
Техникалық қызмет көрсету, ағымдағы және күрделі жөндеу
жұмыстарын орындау тәртібін жабдық шығарушылар жасайды. Бұл
процедура тиісті машиналарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта анықталған
және өндіріс орындарында қатаң сақталады.
Жөндеу өндірісінің тағы бір маңызды ерекшелігі - жабдықты толық
бөлшектей отырып жөндеу іс жүзінде қолданылмайды. Ағымдағы және
күрделі жөндеулер тозығы жеткен қондырғыларды, тораптар мен бөлшектерді
зауытта жасалған бөліктерге ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.
Бөлшектерді өндіруге және қалпына келтіруге арналған механикалық жөндеу
шеберханалары жоқ.
АҚШ-та негізгі құрал-жабдықтарды жоспарлы-профилактикалық
қызмет көрсету жүйесі жұмыс істейді, ол жабдықтың істен шығу қаупі
туындаған жағдайда кез-келген ауыстырылатын элементті ауыстыру
арқылы негізгі құралдарды жұмыс күйінде ұстауды қамтамасыз етеді.
Жабдықты жеке қондырғыларды, тораптар мен бөлшектерді
ауыстыру арқылы қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін
өндіріс кәсіпорындары осындай өнімді шығаруға өндірістік қуатының 25 % на дейін резерв жасайды . Мамандандырылған жөндеу фирмалары
жүргізетін жөндеу жұмыстарының үлесі республикадағы жалпы жөндеу
көлемінің 10 % - нан аспайды . Негізінен бұл реттеу, сынау, модернизация,
күрделі реттеу жұмыстары, жиі күрделі блоктарды ауыстыру.
Жапония
мен
Оңтүстік
Кореяның
мамандары
жабдықты
пайдаланудан түскен пайданы едәуір арттыру үшін жөндеу және қалпына
келтіру өндірісі негізгі өндіріс сияқты ырғақты (жоспарлы) сипатта болуы
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қажет деп санайды . Жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
жапондық жүйесінде келесі қағида жасалады: қондырғыларды, тораптар мен
ең күрделі машинаның бөлшектерін ауыстыру жөніндегі барлық жұмыстар,
егер мүмкін болса, оны орнату орнында біздің арнайы дайындалған
қызметкерлермен жүргізілуі керек.
Барлық шет елдерде еңбек шығындарын реттеуге, машиналардың
жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтірудің тоқтайтын уақыты мен
ауыстырылатын элементтерді жоспарлы ауыстыру уақытына көп көңіл
бөлінеді. Ақаулы негізгі құралдарды қалпына келтіру құнын төмендету
бәсекелестік нарықта тиімді жұмыс жасаудың алғышарты болып табылады.
Ағымдағы жөндеу жабдықты пайдалану кезінде жоспарланған
күрделі жөндеу арасында жүзеге асырылады. Жөндеудің бұл түрі жабдықты
жұмыс
күйінде
ұстауға
арналған
және
бөлшектеу-монтаждау
жұмыстарының минималды көлемімен жекелеген бөлшектерді (шанақтан
және негізгіден басқа) ауыстыру немесе жөндеу арқылы жүзеге асырылады .
Жабдықтарды ағымдағы жөндеу кезінде негізгі жұмыстардың тізімі
кіреді: жарақтандық ауыстыру, тозуы белгіленген ең шегіне жеткен;
жабдықтың ұсақ ақауларын жою; тырнақтарды және тыртықтарды жою
мақсатында үйкелетін бөлшектердің беттерін тазарту; крандарды және
клапандарды шілтерлеу; бекіткіштер мен серіппелерді тарту, саңылауларды
реттеу, мойынтіректерді тексеру және тазарту, майлағыш материалдарды
тазарту; тозған үйкеліс тежегіш жолақтарын, кабельдерді, тізбектерді,
белдіктерді тексеру және ауыстыру; құбырлардағы тығыздағыштар мен
төсемелерді ауыстыру, редукторларды шаю; ауа өткізгіштерді тексеру және
тазарту; тозған арматураны жөндеу немесе ауыстыру; бақылау-өлшеу
аспаптарының қауіпсіздік және блоктау құрылғыларын түзету.

5.12 Сурет - Ағымдағы жөндеу
Ағымдағы жөндеуді жабдықты орнату орнында шеберхананың
жөндеу және кезекші құрамы жүргізеді. Цех механигі (немесе бригадир)
жөндеуді басқарады және оның сапасы мен уақтылығына жауап береді.
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5.13 Сурет - Құбырлардағы тығыздағыштарды ауыстыру
Ағымдағы
жөндеудің
ұзақтығы
әр
цех
үшін
алдын-алу
жұмыстарының жылдық кестесімен алдын-ала белгіленеді. Сонымен бірге,
ағымдағы жөндеуді жұмыс уақытынан тыс уақытта жүргізу керек, ал егер
жабдықтың тоқтап қалуы сөзсіз болса, онда ол белгіленген нормалардан
аспауы керек екендігі ескеріледі. Ағымдағы жөндеу көлемі капиталдың
шамамен 20% құрайды. Жақсырақ жөндеу үшін сервистік орталықтарда
тапсырыс беруге болатын арнайы құрылғылар қолданылады, мысалы,
дизельді қозғалтқыштарға арналған жоғары қысымды отын сорғыларына
арналған стенд (жоғары қысымды отын сорғылары), сонымен қатар арнайы
компанияларға хабарласу керек.
Апаттық жөндеу - бұл жабдықтың күтпеген бұзылуы немесе істен
шығуы: құбырлардың үзілуі, канализацияның бітелуі, қысқа тұйықталу,
лифттің бұзылуы және т.б.
Әдетте, себебі мен кінәсі - бұл адам факторы немесе сыртқы әсер.
Кейде бұзылу жабдықтардың немесе құрылымдардың ескіруіне және
тозуына байланысты орын алады. Апатты оқшаулау және жұмысқа
қабілеттілікті қалпына келтіру бойынша барлық жұмыстарды ТЖ қызметі
немесе оның мамандары қатыстыра отырып, СМ орындауы керек .
Авариялық жөндеу - бұл апат немесе бұзылу салдарынан туындаған
жоспардан тыс жөндеу. Апаттық жағдайдағы жөндеу жабдықтың апаттан
туындаған ақауларын немесе апатқа себеп болатын ақауларды жояды .
Апат деп өндіріс процесінің бұзылуымен және маңызды
қондырғылардың, механизмдердің, жекелеген бөлшектердің бұзылуымен
жүретін жабдықтың істен шығуы түсініледі. Бұзылу деп қондырғыдағы,
цехтағы өндірістік процесті бұзбайтын қондырғылардың немесе машинаның
бөліктерінің зақымдануы түсініледі .
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5.14 Сурет - Апаттар мен жабдықтардың бұзылуы
Апаттар мен жабдықтардың бұзылуы үш негізгі топқа бөлінеді :
- Бірінші топ құрылымдық ақаулар мен сапасыз бөлшектер өндіру
туындаған Жазатайым жағдайлар мен аварияларды кіреді.
- үшін екінші атрибуты пайдалану ережелерін бұзу (кедей қызмет
көрсету, дұрыс реттеу, т.б. жұмыс, өзге де мақсаттар үшін машинаның
пайдалану, дұрыс әдістері).
- үшін үшінші тобына жөндеу ақауларды (сапасыз техникалық қызмет
көрсету, құрастыру ақаулар және бөлшектеу жұмыстары, бөлшектер сапасыз
жарамды).
Апаттық жөндеу операция кезінде жабдықтар істен шыққан жағдайда
жүзеге асырылады. Төтенше жағдайдағы жөндеу уақыты минималды болуы
керек. Егер қосалқы қондырғылар немесе блоктар болса, онда олар жұмысқа
қосылады және осы уақытта істен шыққан құрылғылар жөнделуде.
Құрылымның жөндеу сапаларын бағалау үшін техникалық қызмет көрсету
ұғымы енгізілген.
Апаттық жөндеу және қондырғының жұмыс істемей тұрған уақыты
қондырғының жұмысы мен жөндеу журналына жазылады.
Апаттық жөндеу жоспардан тыс орын алады, егер оның дұрыс
жұмыс істемеуі, жабдықтың шамадан тыс жүктелуі және басқа себептермен
бөлшектер кенеттен бұзылса.
Апаттық жөндеу нақты жағдайды ескере отырып, технологиялық
сипаттамаға сәйкес әр технологиялық қондырғы үшін белгіленген тәртіппен
дереу жүзеге асырылады .
Апаттық жөндеу (жоспардан тыс) - бұл аварияларды жою және
құбырлардағы бұзылулармен байланысты жұмыстар. Жоспардан тыс жөндеу
жұмыстарына мыналар жатады: жер асты коррозиясының әсерінен (үңгірлер,
шұңқырлар) және құбыр корпусы бойындағы дәАқау рленген қосылыстар мен
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құбыр өткізгіштің жарылуынан болатын аварияларды жою; оның толық
немесе ішінара тоқтауына әкелетін құбырдың бітелуі ; жабдықтың ақаулары
және т.б. Қалпына келтіру жұмыстарын қауіпсіздік шараларын қатаң сақтай
отырып, қажетті жабдықтармен және материалдармен жабдықталған
жөндеу-қалпына келтіру қызметі жүзеге асырады . Апаттық жөндеудің
ерекшелігі - ол жоспардан тыс уақытта ғана емес, жылдың кез келген
уақытында орындалады .
Сұйытылған газ құбырларын шұғыл жөндеу (III санатты жөндеу) кез
келген уақытта қажет болуы мүмкін. Сондықтан жөндеу қызметі тәуелсіз және
мобильді болуы керек.
Кейде апаттық жөндеу жұмыстары бірнеше күн, тіпті бірнеше аптаға
созылуы мүмкін, мысалы, трансформатордың немесе генератор орамдарының
оқшаулауы
бұзылғанда. Тұтынушыларды
электрмен
жабдықтауды
қамтамасыз ету үшін резервтік элементтер де қолданылуы керек.
Қуаттың жеткіліксіз қоры болмаған жағдайда қондырғыны ұзақ
уақытқа жедел жөндеу электр қуатының жетіспеуіне ғана емес, сонымен
қатар электр қуатының жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Энергетикалық қор
тек қуат қорымен ғана емес, сонымен бірге энергия ресурстарының қол
жетімділігімен де анықталады. Егер жүйеде тәуліктің барлық сағаттарында,
ең жоғары жүктеме сағаттарын қоспағанда, энергия ресурстарымен толық
қамтамасыз етілген қуат қоры болса, демек, энергияның қоры да бар, ал
қондырғыны авариялық-қалпына келтіру ең жоғары жүктеме кезінде
қосылатын қуаттың өсуін ғана қажет етеді. Бұған жол бермеу үшін жүйеде
жүйенің ең қуатты ондырғысын ұзақ мерзімді апаттық жөндеу кезінде
қалыпты электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге жеткілікті энергия
және энергия ресурстарының қоры болуы керек. Бұрын айтылғандай,
энергия қоры мыналардан тұрады: а) резервтік энергия ресурстары және б)
осы энергетикалық ресурстарды пайдалануға қабілетті резервтік қуат.
Үлкен диаметрлі құбырларды авариялық жөндеу кейде қаңылтыр
болат табақшаларды желімдеу арқылы жүзеге асырылады.
Егер төтенше жөндеу пешті алдын ала тазартусыз жүргізілсе ,
жауапты менеджер жұмыс өндірушісімен бірге пешке кірмес бұрын, онда
шөгінділердің асып кетпейтіндігіне, қабырғалар мен доғалардың
қаптамаларына зақым келтіруіне, кірпіш құлау қаупі барына және пештің
жеткілікті түрде салқындауы мен желдетілуіне көз жеткізуге міндетті.
Апат болған сәттен бастап 24 сағат ішінде авариялық хаттама бас
механиктің бөлімі авария болған учаске басшысымен бірге және қажет болған
жағдайда мамандарды тарта отырып жасалады . Төтенше жағдай туралы
хабарламада: жабдықтың атауы мен орналасқан жері; апаттың нақты
себебі; апатты және оның салдарын жоюға қажетті ұйымдастырушылықтехникалық шаралар. Төтенше жағдайлар актілерін, әдетте, бас инженер
бекітеді.
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5.1.5 Киім және ауысымдық тапсырмалар
Қабылдау туралы бұйрықты кәсіпорынның, цехтың әкімшілігі
көрсетілген жұмыс көлемін орындау үшін қажетті мерзімге жасайды.
Кәсіпорынның аумағына кіру мүмкіндігі бар мердігердің барлық
жұмыскерлері жұмыс істеуге рұқсатта көзделген объектілердегі жұмыс
орындарында ғана жұмыс істеуге құқылы.
Үшін жұмысшылар мен кәсіпорынның өндірістік персоналдың
құрылымдарды нығайту үшін жұмыс өндірісі істейтіндерді қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, жұмыс алаңы қоршалған болуы тиіс. Бұл ретте қауіпті
аумақтың шекарасы Қазақстанның қолданыстағы нормативтік-техникалық
құжаттарының Тізіміндегі нұсқауларға сәйкес биіктікте жұмыс кезінде
объектілердің құлауы мүмкін екендігін ескере отырып, жұмыс аймағының
минималды талап етілетін мөлшері негізінде анықталады .
Жұмыс аймағында орналасқан барлық электр желілері, байланыс
және технологиялық жабдық жылжытылуы немесе қорғалуы керек. [108-111]
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда жұмыстарды орындау кезінде
шаң мен газдың және кәсіпорында қолданыстағы басқа режимдердің
талаптарын сақтау қажет.
Жарылғыш және өрт қауіпті өндірістерде өндірісті тоқтатпай
күшейту кезінде дәнекерлеуге ерекше жағдайларда тапсырыс берушінің
өкілінің жазбаша рұқсатымен рұқсат етіледі, ол дәнекерлеумен байланысты
жұмыс жоспарын бір уақытта бекітеді.
Жұмыс аймағындағы инженерлік желілер, әдетте, ажыратылып, қысқа
тұйықталуы керек, ал жабдықтар мен технологиялық құбырлар жарылғыш,
тез тұтанатын және зиянды заттардан босатылып, залалсыздандырылуы керек.
Жарылыс жұмыстарына, дірілмен қозғауға және қада қадауға,
жұмыс істейтін цехтағы топырақты нығыздау ерекше жағдайларда және
тапсырыс берушімен тиісті негіздемемен және жазбаша келісіммен ғана
рұқсат етіледі . Құрылымдарды орнату кезінде монтаждаудың барлық
кезеңдерінде жинақталған бөліктің тұрақтылығы мен
өзгермейтіндігін,
сондай-ақ монтаждау жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет.
Егер жұмыс барысында төтенше жағдайға әкелуі мүмкін
деформациялар анықталса, қауіпті аймақтың шекараларын анықтап,
ғимараттың немесе құрылыстың тұрақтылығы мен беріктігін қамтамасыз
ету үшін шаралар қабылдау қажет, ол аяқталғанға дейін қауіпті
аймақтағы
жұмысты тоқтату, жұмысшыларды шығару , сол уақытта
жобалаушы ұйымға хабарлау қажет, күшейтетін әдісті таңдап, жүзеге
асыруды қамтамасыз етеді: қолданыстағы құрылымдардың ең аз бұзылуын,
арматураның ең үлкен дәрежесін және жүктемені күшейту мен беру
бойынша жұмыстардың тез аяқталуын.
Қайта жаңартылған кәсіпорында құрылымдарды нығайту бар болған
жағдайда және әзірленген жоспарға сәйкес жүргізілуі керек.
Жұмысшы ауысым басталардан 10 минут бұрын бір сағаттан
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кешіктірмей учаскелік киіну бөлмесіне келіп, өзінің жеке қолымен жұмыс
бұйрығын алу үшін өзінің кітабына жазылуға міндетті.
Басшылары секциялар, семинарлар, қызмет, оларды алмастыратын
старшиналардың, немесе тұлғалар, жұмыс орындарына сенімді ақпаратты
алып, тәртіп өндірісін жоспарлап, аудандық өтінімдер кітабын толтыру,
өндіру үшін рұқсат, жұмыс уақыты тексеру кестесін немесе жұмысшылардың
нақты қатысуы бар ауысым кестесін, өнімі функцияларды бөлу,
жұмысшылардың орналасуы. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес ауысымдық жұмыс - екі, үш немесе төрт ауысымда жұмыс істеу
өндірістік процестің ұзақтығы күнделікті жұмыстың рұқсат етілген
ұзақтығынан асып түскен жағдайларда, сондай-ақ жабдықты тиімді
пайдалану, шығарылатын өнім көлемін ұлғайту мақсатында енгізіледі.
Ауысымдық жұмыс жағдайында жұмысшылардың әр тобы ауысым кестесіне
сәйкес белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығы кезінде жұмысты орындауы
керек. Ауысым кестесін жасау кезінде жұмыс беруші қызметкерлердің
өкілетті органының пікірін ескереді. Ауысым кестелері қызметкерлерге
олар күшіне енгенге дейін бір айдан кешіктірілмей хабарланады . Қауіпті
еңбек жағдайында екі ауысым бойынша жұмыс істеуге тыйым салынады.
Жұмысшыға ауысым кестесін өзгерту кәсіпорын директорының рұқсатымен
және қызметкермен келісе отырып жүзеге асырылады. Қызметкерге
ауысым кестесін бұза отырып жұмысқа жіберілмейді. Кәсіпорын
қызметкерлеріне алкогольдік және есірткілік мас күйінде жұмысқа, сондай-ақ
алкогольдік және есірткі заттарды кәсіпорын аумағына тасымалдауға тыйым
салынады. Өрт қауіпсіздігі мен заңды талаптарды қамтамасыз ету
мақсатында , әкімдік белгілеген орындарды қоспағанда , қызметкерлерге
кәсіпорын аумағында темекі шегуге тыйым салынады. Ауысымдағы бірнеше
бригадирдің қатысуымен учаске, шеберхана, қызмет үшін киім олардың
арасында функцияны бөлумен, жұмысшыларды киім шығаратын адамның
қалауы бойынша қалыптасқан жағдайға орналастырумен бірге, белгіленген
жұмыс ұйымы бойынша бөлінуі керек. Сайттың тапсырыс кітабындағы
жазбалар бір-біріне қайшы келмеуі керек, тапсырыс кітабының барлық
бағандарын толтырумен анық және түсінікті түрде жазылуы керек .
Еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзуды жоюды қоса алғанда, жұмыс
туралы бұйрықтар жұмыс орындары, жұмыс көлемі мен орындаушылар
көрсетілген арнайы шығарылуы керек.
Өндірістік практикадан
өтіп жатқан кәсіптік білім беру
мекемелерінің жұмысшылары, оқушылары мен студенттері кәсіпорынның
бұйрығымен жұмысшыға - нұсқаушыға тағайындалады және жұмысты
орындауға жалпы бұйрық шығарады, ол киім шығарушы адамның
тапсырыс кітабына жазылады .
Бұйрық шығару кезінде жұмысшыларға нақты орындалған
жұмыстарға қатысты қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулар беру керек
және қол қоюға қарсы жұмыс орнындағы жағдайдың нақты жағдайына
сүйене отырып, сонымен қатар бас инженер бекіткен жұмыстың қауіпсіз
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әдістері мен еңбекті қорғаудың жоспарланған нұсқаулары аудандық
бұйрықтар кітабына енгізіледі. миналар.
Қолда бар ақпарат негізінде аудандық қадағалау органдары
бұйрықтар беру кезінде жұмысшыларға бірлестік пен өндірістің
кеніштеріндегі апаттар мен апаттардың себептері, олардың алдын-алу
шаралары, сондай-ақ өндірістік қауіпсіздіктің бұзылуы және шахтада өткен
ауысымдағы тау-кен жұмыстарының тоқтауы туралы егжей-тегжейлі
хабарлауға міндетті .
Бөлім бастығы , дүкен, қызмет көрсету (орынбасары, көмекшісі
шахта прораб ауыстыру) талап етіледі S оның бірліктің жұмыс орнында PB
бастап анықталған ИТР бөлім ВТБ ауытқулар туралы ақпаратты оқып
қолмен тапсырыстар беру алдын ала. ПБ-дан ауытқулар ВТБ бөлімінің тиісті
журналына жазылады, ол үшін ВТБ бөлімінің бастығы жауап береді. КБ-дан
кету ауысым тәртібіне осы ауытқуларды жоюға бағытталған секциялар, цехтар
мен қызметтердің қосымша жұмыс көлемін қосуға негіз болады. ВТБ
инженерлері анықтаған өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесіндегі ауытқулармен
уақытында танысу және олардың орындалуын бақылау үшін жауапкершілік
ВТБ бөлімінің бастығына жүктеледі .
Жер астындағы жұмысшыны немесе жер асты тобының инженерліктехникалық персоналын әр ауысымда жер бетінде жұмыс істеуге тарту
аудандық тапсырыс кітабында жазылып, өндірістік қызметтің тау-кен
диспетчерімен келісілуі керек.
Аудандық тізілімдегі жазбаша бұйрықты диспетчер немесе
ауысымдағы жұмысты бақылайтын басқа техникалық қадағалаушы бекітеді.
Төменде бөлімнің қосымшасында, мысалы, бұйрық нысандары мен
ауысымдық тапсырмалар келтірілген.
5.1.6 Жұмыс құжаттамасын жүргізу
Компанияда келесі техникалық құжаттар болуы керек:
қолданбалы ғимараттармен, құрылыстармен және жерасты электр
коммуникацияларымен бас жоспар;
барлық кейінгі өзгерістермен бекітілген жобалық құжаттама
(сызбалар, түсіндірме жазбалар және т.б.);
жасырын жұмыстарды қабылдау, электр жабдықтарын сынау
және реттеу, электр қондырғыларын пайдалануға қабылдау актілері;
негізгі және қосалқы электр қосылыстарының жұмыс сызбалары;
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5.15 сурет - Атқарушы жұмыс схемалары
энергиямен жабдықтаушы ұйым мен тұтынушы арасындағы
мүліктік (баланстық) меншік және пайдалану жауапкершілігі бойынша
желілерді саралау актілері;
негізгі электр жабдықтарының, паспорттардың ғимараттары мен
құрылыстарының техникалық паспорттары, міндетті сертификаттауға
жататын жабдықтар мен материалдарға сертификаттар;

5.16 сурет - Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық паспорты
- электр қондырғыларын пайдалану жөніндегі өндірістік нұсқаулық;
- әр жұмыс орнына арналған нұсқаулық, жұмыс орындарындағы
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық (жеке электронды есептеуіш машинаның
операторы үшін (бұдан әрі - ДК), портативті электр қабылдағыштарды
пайдалану туралы және т.б.), өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық,
авариялардың алдын алу және жою бойынша нұсқаулық, бұйрықсыз
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коммутацияны орындау жөніндегі нұсқаулық, электр энергиясын есепке
алу және оны ұтымды пайдалану жөніндегі нұсқаулық, электр
қондырғыларының электр жабдықтарын ұстайтын жұмысшылардың еңбекті
қорғау жөніндегі нұсқаулық . Барлық нұсқаулар орындалған жұмыс түрлерін
ескере отырып әзірленеді (электр қондырғыларындағы жедел коммутация
бойынша жұмыстар, альпинистік жұмыстар, биіктіктегі жұмыстар,
монтаждау, іске қосу, жөндеу жұмыстары, сынау және өлшеу жұмыстары
және т.б.) және оларды Тұтынушының басшысы бекітеді. [101-111]
Жоғарыда аталған құжаттаманың жиынтығы Тұтынушыда сақталуы
керек және меншік иесі өзгерген кезде толықтай жаңа иесіне берілуі керек.
Құжаттарды сақтау тәртібін Тұтынушының басшысы белгілейді.
Құрылымдық бөлімшелер үшін әрбір тұтынушының техникалық
менеджермен бекітілген техникалық құжаттар тізімдері болуы керек.
Нұсқаулардың толық жиынтығын цехтың, учаскенің электр жабдықтарына
жауапты адам және қажетті жиынтықты - жұмыс орнында тиісті персонал
сақтауы керек. Тізімі құжаттар кем дегенде 3 жыл сайын бір рет қайта
қаралуы тиіс.
Тізімде келесі құжаттар болуы керек:
- электр жабдықтары журналдар негізгі электр жабдықтарын листинг
және олардың техникалық деректер, сондай-ақ олардың көрсететін әскери
түгендеу
нөмірлерін,
журналдар нұсқаулықта және өндірушілер,
жабдықтарды сапасын куәландыратын сертификаттар, өнімдер мен
материалдар, хаттамалар мен
сынақ
баяндамалар
техникалық
паспорттарын жүреді және өлшеу, жабдық пен электр желілерін жөндеу,
релелік қорғаныс құрылғыларына қызмет көрсету;
- электр
жабдықтарының,
электр
қондырғылары
мен
құрылымдарының
сызбалары,
қосалқы
бөлшектер
сызбаларының
жиынтығы, әуе және кабель маршруттарының және кабельдік журналдардың
атқарушы сызбалары;
- ғимараттар мен тұрақты құрылыстарға байланысы бар және басқа
байланыстармен муфталар мен қиылыстардың орнатылатын жерлерін
көрсететін жерасты кабельдік трассаларының және жерге қосу
құрылғыларының сызбалары;
- тұтастай тұтынушыға және жеке цехтар мен учаскелерге
(бөлімшелерге) арналған электрмен жабдықтаудың жалпы схемалары;
- құрылымдық бөлімшелер арасындағы тепе-теңдік пен жедел
жауапкершілік бойынша желілерді делимитациялау туралы Тұтынушы
басшысының әрекеттері немесе жазбаша нұсқамалары (қажет болған
жағдайда);
- цехтың, учаскенің (бөлімшенің) электр қондырғыларын пайдалану
жөніндегі өндірістік нұсқаулықтардың жиынтығы және осы бөлімшенің
(қызметтің) қызметкерлері үшін қажетті лауазымдық нұсқаулықтар мен
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың жиынтығы;
- қызметкерлер тізімдері:
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- жедел
коммутация,
жедел
келіссөздер
жүргізу,
электр
қондырғыларын және технологиялық жабдықтың электрлік бөлігін бір
адамның қарауына құқығы бар;
- бұйрық беруге, бұйрық шығаруға құқылы;
- жіберуші, жауапты жұмыс менеджері, жұмыс өндірушісі,
бақылаушы құқықтары кімге беріледі;

5.17 сурет - Техникалық суреттер мен сызбалар
5.18
жер асты құрылыстарын газдың ластануына тексеруге жіберілген;
электр қондырғыларында арнайы жұмыстарды орындау құқығы
үшін тексеруге жататын білім;
газ
қауіпті
жерасты
құрылыстарының
тізімі,
электр
қондырғыларындағы арнайы жұмыстар;
ажыратылғаннан кейін индукцияланған кернеулі болатын әуе
желілерінің жоғары кернеулі желілері ;
ағымдағы жұмыс тәртібімен рұқсат етілген жұмыстардың тізімі;
жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар
қажет болатын электр қондырғылары;
электр қауіпсіздігі бойынша тиісті топты қажет ететін
инженерлік- техникалық персоналдың (бұдан әрі - ИТР) және
электротехникалық персоналдың лауазымдары;
электр қауіпсіздігі үшін персоналдың І топқа бөлінуін талап ететін
кәсіптер мен жұмыс орындары;
электротехникалық
және
электротехникалық
персоналдың
міндеттерін бөлу;
жедел басқарудағы электр қондырғылары;
коммутатор
формалары
бойынша
орындалатын
күрделі
коммутация тізімі;
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- көрсеткіштер санатына ауыстырылған өлшеу құралдары;
- объектілер арасында бөлінген қорғаныс құралдары.
Эксплуатация кезінде жасалған электр қондырғыларындағы барлық
өзгерістер уақытында электр жабдықтарына жауапты тұлғаның өзінің
лауазымы мен өзгеру күнін көрсете отырып қол қойған сызбалары мен
сызбаларында көрсетілуі керек .
Схемалардағы өзгерістер туралы ақпарат барлық жұмысшылардың
назарына жеткізілуі керек, олар үшін осы схемалар туралы білім міндетті
болып табылады, бұйрықтар мен бұйрықтар үшін жұмыс журналына жазба
енгізіледі.
Диаграммалардағы белгілеулер мен сандар заттай көрсетілген
белгілер мен сандарға сәйкес келуі керек.
Электрлік
(технологиялық)
тізбектердің
(сызбалардың)
нақты пайдалану схемаларына сәйкестігін тексеру туралы белгісімен кем
дегенде 2 жылда бір рет тексеру қажет.
Электрмен
жабдықтау
схемаларының
жиынтығын
электр
жабдықтарына жауапты адам өзінің жұмыс орнында сақтауы керек .
Берілген
цехтың,
учаскенің
Берілген
цехтың,
учаскенің(бөлімшенің)
(бөлімшенің)электр
электр қондырғыларының
және онымен
байланысты
электрлік
басқадада бөлімшелердің
бөлімшелердің жұмыс
және онымен
байланысты
электрлік
басқа
сызбалары
бөлімшенің
эксплуатациялық
персоналыныңжұмыс
жұмыс орнында
сызбалары
бөлімшенің
эксплуатациялық
персоналының
сақталуы керек.
сақталуы керек.
Негізгі
схемаларосы
осы
электр
қондырғысының
бөлмесінде
көрнекті
Негізгі схемалар
электр
қондырғысының
бөлмесінде
көрнекті
жерде
жерде
ілулі.
ілулі.
Барлық жұмыс орындары қажетті нұсқаулықтармен қамтамасыз етілуі
керек: өндірістік (пайдалану), жұмыс орны, еңбекті қорғау және өрт
қауіпсіздігі шаралары.
Электр жабдықтарының жұмыс жағдайлары өзгерген жағдайда,
нұсқаулыққа тиісті толықтырулар енгізіледі, олар осы нұсқаулық туралы білім
қажет болатын қызметкерлерге қол қою арқылы жеткізіледі, нұсқаулар кем
дегенде 3 жылда бір рет қайта қаралады.
Пайдаланушы
персоналдың
жұмыс
орындарында
(қосалқы
станцияларда, тарату қондырғыларында немесе электр қондырғыларына
қызмет көрсететін персонал үшін бөлінген бөлмелерде) келесі құжаттар
сақталуы керек:
- пайдалану схемасы, ал қажет болған жағдайда орналасу схемасы.
Қарапайым және көрнекі электрмен жабдықтау схемасы бар
тұтынушылар үшін коммутациялық құрылғылардың нақты орналасуын
көрсетпейтін бастапқы электр байланыстарының бір сызықты схемасы
болуы жеткілікті; жедел журнал; бұйрықтар мен тапсырыстар бойынша
жұмыстарды есепке алу журналы; электр қондырғыларынан кілттерді беру
және қайтару журналы; релелік қорғаныс, автоматика және телемеханика
журналы; электр жабдықтарындағы ақаулар мен ақаулар туралы журнал
немесе картотека; аспаптар мен электр есептегіштерінің көрсеткіштері;
электр жабдықтарын есепке алу журналы; кабельдік журнал.
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Жергілікті жағдайларға байланысты , атап айтқанда, ұйымдық
құрылымы мен жедел басқарудың нысаны, жедел басқару құрамы мен
жедел
басқару
құрамындағы
электр
қондырғылары,
пайдалану
құжаттамасына келесі құжаттама енгізілуі мүмкін:
- жұмыс орнында оқуды тіркеу журналы;
- жабдықтың қалыпты жұмысы кезіндегі электр қондырғысының
электр байланысының бір сызықты диаграммасы;
- авариялық және өртке қарсы жаттығуларды есепке алу журналы;
- релелік қорғаныс, автоматика және телемеханика журналы және
релелік қорғаныс және автоматика параметрлері;
- жазатайым оқиғалардың алдын алу және жою бойынша жергілікті
нұсқаулық;
- күрделі операциялық қосқыштардың тізімі;
- коммутация формалары.
Пайдалану құжаттамасының көлемі Тұтынушы басшысының немесе
электр қондырғыларына жауапты адамның шешімімен толықтырылуы
мүмкін.
Жедел құжаттаманы мезгіл-мезгіл (ұйымда белгіленген мерзімде,
бірақ айына кемінде бір рет) жоғары тұрған жедел немесе әкімшіліктехникалық персонал қарап, анықталған кемшіліктерді жою бойынша
шаралар қабылдауы керек.
Пайдалану құжаттамасы, бақылау-өлшеу аспаптарын сызбалары,
электр есептегіштерін есептеу тізімдері, АБЖ-нің автоматтандырылған
басқару жүйесінің жедел ақпараттық кешені қалыптастырған шығыс
құжаттары қатаң есептік құжаттар болып табылады және белгіленген тәртіпте
сақтауға жатады.
Зертханалық жұмыстар
Зертханалық жұмыс № 1. Тұтқырлықты анықтау әдістері
Теориялық бөлім
Тұтқырлық-бұл мұнай және мұнай өнімдері үшін өте маңызды Сапа; ол
мұнай және мұнай өнімдерін өндіру, тасымалдау процестеріне әсер етеді.
Тұтқырлық сұйықтықтың таралуына төзімділік ретінде анықталады.
Демек, сұйықтық жоғары тұтқыр болып сипатталады, оның таралуына жоғары
қарсылық бар, яғни ол оңай таралмайды және керісінше, төмен тұтқыр
сұйықтық өте оңай таралады.
Температураның жоғарылауы (немесе төмендеуі) сұйықтықтың
тұтқырлығына қатты әсер етуі мүмкін, сондықтан салыстырмалы сынақтар
бірдей температурада жүргізілуі керек. Температура жоғарылаған сайын
молекулалар молекулалық еркіндікке ие болады, оңай қозғалады және
осылайша тұтқырлықты азайтады. Ұсынылатын әдеттегі температура-бұл
стандартты зертханалық температура 20 °C±0,5 °C аралығында.
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Тұтқырлықты өлшеуге арналған жабдықтың бірнеше түрлері бар:
айналмалы вискозиметр, Кребс-Штормердің вискозиметрі, аққыштықты
анықтауға арналған вискозиметр, Оствальд вискозиметрі.
Айналмалы вискозиметр тұтқырлықты өлшеу үшін сұйықтықта
айналатын пышаққа, дискіге немесе шарға сүйенеді. Айналдыруды
динамикалық тұтқырлықты өлшеуге мүмкіндік беретін электр қозғалтқышы
немесе кинематикалық тұтқырлықты өлшеуге мүмкіндік беретін түсетін
жүктемелер арқылы басқаруға болады.
Динамикалық тұтқырлық. Динамикалық тұтқырлықты өлшеу үшін
рототиннер вискозиметрін қолдануға болады

5.18 Сурет - Рототиннер вискозиметрі
Рототиннер,
тегіс
дөңгелек
диск,
ішінен
және
ішінен
перпендикулярлы бұрғыланған төрт саңылауы, айналмалы вискозиметр
ұстағышына бекітіліп (стендтік бұрғымен ерекшеленбейді) және
құрамында зерттелетін сұйықтық бар 250 мл қаңылтыр ыдысқа түседі.
Консерва магниттік түрде шашыраңқы конустық негізге бекітілген. Диск
қаңылтыр ыдысқа түскен кезде миниатюралық қосқыш қозғалтқышпен
байланысып, дискіні айналдыра бастайды.
Айналмалы диск мұнайға немесе мұнай өніміне енген кезде диск пен
майдың молекулалары мен ыдыстың немесе қалайының арасындағы үйкеліс
күштері қалайының өзін айналдыруы мүмкін, ал бұл өз кезегінде негіздегі
серіппені созады. Екеуі теңестірілген кезде қалайы айналуды тоқтатады және
көрсеткішті конустық масштабтағы көрсеткіштен жазуға болады.
Халықаралық бірліктер жүйесі шаршы метрге секундына ньютонды
анықтайды (Ns/m2), дегенмен көптеген пуаз-аппараттары (cgs. Unit)
қолданылады. Пуаздың центипуа деп аталатын бөлімшелері бар.
Судың тұтқырлығы шамамен 1 сантипуазды құрайды. Бір пуаз бір
шаршы сантиметрге 1 дн секундқа тең.
Кинематикалық тұтқырлық. Кинематикалық тұтқырлық КребсШтормер авискозиметрінің көмегімен өлшенеді.
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5. 19 Сурет - Кребс-Штормер вискозиметрі
Тұтқырлық-бұл мұнай және мұнай өнімдері үшін өте маңызды Сапа; ол
мұнай және мұнай өнімдерін өндіру, тасымалдау процестеріне әсер етеді.
Тұтқырлық сұйықтықтың таралуына төзімділік ретінде анықталады.
Демек, сұйықтық жоғары тұтқыр болып сипатталады, оның таралуына
жоғары қарсылық бар, яғни ол оңай таралмайды және керісінше, төмен
тұтқыр сұйықтық өте оңай таралады.
Температураның жоғарылауы (немесе төмендеуі) сұйықтықтың
тұтқырлығына қатты әсер етуі мүмкін, сондықтан салыстырмалы сынақтар
бірдей температурада жүргізілуі керек. Температура жоғарылаған сайын
молекулалар молекулалық еркіндікке ие болады, оңай қозғалады және
осылайша тұтқырлықты азайтады. Ұсынылатын әдеттегі температура-бұл
стандартты зертханалық температура 20°C±0,5°C аралығында.
Тұтқырлықты өлшеуге арналған жабдықтың бірнеше түрлері бар:
айналмалы вискозиметр, Кребс-Штормердің вискозиметрі, аққыштықты
анықтауға арналған вискозиметр, Оствальд вискозиметрі.
Айналмалы вискозиметр тұтқырлықты өлшеу үшін сұйықтықта айналатын
пышаққа, дискіге немесе шарға сүйенеді. Айналдыруды динамикалық
тұтқырлықты өлшеуге мүмкіндік беретін электр қозғалтқышы немесе
кинематикалық тұтқырлықты өлшеуге мүмкіндік беретін түсетін жүктемелер
арқылы басқаруға болады.
Динамикалық тұтқырлық. Динамикалық тұтқырлықты өлшеу үшін
рототиннер вискозиметрін қолдануға болады
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5.20 Сурет– Мұнай өнімдерінің тұтқырлығын анықтауға арналған
құралдар
Әдеттегі пайдалану процедурасы:
1 . Жабдық пен майдың температурасы 20°C±0,5°C екеніне көз
жеткізіңіз .
2 . Жабдықты ауа көпіршігі деңгейімен және бұрағышпен реттелетін
аяқтармен теңестіріңіз.
3 . Тегістеу аяқталғаннан кейін қақпақты бір жағына қойыңыз.
4 . Резервуар саңылауының астына тиісті өлшемді қойыңыз ( м 3- пен
100- ден үлкен ).
5 . Саусағыңызды саңылау саңылауына қойып, сынақ майына дейін
толтырып , томпайған мениск қалдырыңыз.
6 . Тікелей жиекті (сызғышты) пайдаланып, ыдыстың жоғарғы
жағындағы толып жатқан жиектегі артық материалдарды тез қырып алыңыз.
7 . Бір уақытта секундомерді іске қосып (немесе кері санауды екінші
қолыңызбен қолданыңыз) және саусағыңызды саптамадан шығарыңыз.
8 . Мұнай шұңқырдан үздіксіз ағып кетеді. Ағымдағы алғашқы тән
кідірісте, яғни. ол ағып бастағанда секундомерді тоқтатыңыз. Уақыт
секундпен өлшенетін температурада тұтқырлық ретінде жазылады.
Мұнайға ұсынылған мөлшерден бұрын және одан жоғары қосылатын
жіңішкерткіштерге тұтқырлық та әсер етуі мүмкін. Мұны істеу үшін рұқсат
етілген ең үлкен мөлшерден тұратын осы үлгіні дайындаңыз (өндірушінің
ұсыныстары бойынша) және оны қолдану орнында жұмыс үлгісінен алынған
үлгісімен салыстырыңыз. Ағымдылығы бар ыдысты қолданып, егер жұмыс
үлгісі тостаған арқылы бақылау үлгісіне қарағанда жылдамырақ ағып кетсе,
онда еріткіш қажет болғаннан көбірек қосылғанын ескеріңіз. Жұмыс және
анықтамалық үлгілері бірінде өтеді, ал қосылған қызығушылық нақты
пайызын табу үшін, сіз, бақылау үлгідегі шағын мөлшерін қосуға
болады және сол уақытта. Егер жұмыс үлгісі бақылау үлгісінен ұзағырақ ағып
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кетсе, бұл проблема емес.
Тұтқырлық, тығыздық сияқты, мұнай қорын есептеуде, мұнай кен
орындарын игеруді жобалауда, тасымалдау әдісін және мұнайды өңдеу
схемасын
таңдауда
қолданылатын
маңызды
физика-химиялық
параметр болып табылады.
Динамикалық, кинематикалық
және
шартты
тұтқырлықты
ажыратыңыз. Динамикалық тұтқырлық η - бұл тиімді ығысу кернеуінің
берілген температурадағы жылдамдық градиентіне қатынасы. Динамикалық
тұтқырлықты өлшеуге арналған қондырғы паскаль-секунд - Pa • s, іс жүзінде
олар mPa • s пайдаланады .
Кинематикалық және шартты тұтқырлықты анықтау қажеттілігі
динамикалық тұтқырлықты анықтау үшін сұйықтыққа тұрақты қысым
(тұрақты қолданылатын кернеу) көзін қажет ететіндігімен байланысты. Бұл
жағдай қосымша техникалық қиындықтарды, көбеюдің күрделілігі мен
талдаудың күрделілігін алдын-ала анықтайды. Кинематикалық тұтқырлық
дегеніміз
–
сұйықтықтың
динамикалық
тұтқырлығының
сол
температурадағы оның тығыздығына қатынасы:
𝑣𝑣𝑣𝑣 = ἠ/𝜌𝜌𝜌𝜌 (5.1)

Кинематикалық тұтқырлық бірлігі м2/с, іс жүзінде әдетте мм2 / с
қолданылады.
Кинематикалық тұтқырлықты анықтау әдісінің мәні тұрақты қысымды
(сыртқы күшті) сұйықтық бағанының қысымымен сұйықтық бағанының
биіктігінің, сұйықтықтың тығыздығының және ауырлық үдеуінің
көбейтіндісіне тең ауыстыру болып табылады. Бұл ауыстыру шыны
капиллярлық вискозиметрлерде кинематикалық тұтқырлықты анықтау әдісін
айтарлықтай жеңілдетуге және таратуға әкелді.
Шартты тұтқырлықты анықтау ауырлық күшінің әсерінен сұйықтықтың
ағып кетуіне де негізделген (әдетте, осы мақсаттар үшін тесік диаметрі 5 мм
болатын түтік қолданылады). Шартты тұтқырлық-берілген температурада
мұнай өнімінің шығу уақытының 20 0С кезінде тазартылған судың шығу
уақытына қатынасы. Шартты тұтқырлықты анықтау әдісі бүкіл сынақ
барысында үздіксіз ағын беретін және МЕМСТ 33-82 бойынша
кинематикалық тұтқырлықты анықтау мүмкін болмайтын мұнай өнімдері
үшін қолданылады. Шартты тұтқырлық мұнай отындары (мазуттар) үшін
анықталады.
Кинематикалық тұтқырлықты анықтау дизель және майлау майлары
(Ньютон сұйықтықтары) сияқты тауарлық мұнай өнімдері үшін міндетті
болып табылады.
Бірыңғай зерттеу бағдарламасына сәйкес майлар үшін 0-ден 50оС-қа
дейінгі температурада (10оС арқылы) кинематикалық (немесе динамикалық)
тұтқырлық анықталады. Керосин дистилляттары үшін кинематикалық
тұтқырлық 20-40оС – та анықталады. дизель үшін – 20оС-та, май үшін-40, 50
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және 100оС-та. 350оС-тан жоғары қайнататын қалдықтар үшін шартты
тұтқырлық 50, 80 және 100оС-та анықталады.
Температура мұнай мен мұнай өнімдерінің тұтқырлығына айтарлықтай
әсер етеді. Оның төмендеуімен тұтқырлық артады. Мұнай өнімдерінің
тұтқырлық-температуралық
қасиеттері
олардың
фракциялық
және
көмірсутектік құрамына байланысты. Алифатты көмірсутектер ең аз
тұтқырлыққа және жұмсақ тұтқырлыққа ие. Тұтқырлықтың ең жоғары және
тік қисығы - хош иісті (әсіресе би-және полициклді) көмірсутектер.
Жанармай мен майдың маңызды жұмыс көрсеткіші-сору. Газ
турбиналары мен қазандық қондырғыларына арналған мотор отындары мен
отындардың сорылуы олардың тұтқырлығына байланысты. Мысалы,
қозғалтқышқа бір минут ішінде келетін тұтқырлығы 0,65 мм2/с бензин
мөлшері 100 г, ал тұтқырлығы 1,0 мм2/с бензин – 95 г құрайды.
Температураның төмендеуімен тұтқырлығы жоғары майлар, табиғи
битумдар және қалдық мұнай өнімдері (мазут, гудрон) тұтқырлық
аномалиясын көрсетуі мүмкін. Белгілі бір температураға дейін салқындаған
кезде дисперсті жүйелер олардың құрамдас бөліктерінің кристалдануы немесе
коагуляциясы нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдайда сұйықтықтың ағымы
қолданылатын жүктемеге пропорционал болмайды (Ньютон заңына
бағынбайды, Ньютон емес сұйықтықтар), өйткені сұйықтықтың ішінде пайда
болған компоненттің коагуляцияланған (кристалданған) бөлшектерінің
құрылымы (асфальтендер, парафиндер, церезиндер және т.б.) мұндай
жүйелердің тұтқырлығы құрылымдық деп аталады. Құрылымды бұзу үшін
серпімділік шегі деп аталатын белгілі бір күш қажет. Құрылым жойылғаннан
кейін сұйықтық ньютондық қасиетке ие болады және оның ағымы
қолданылатын күшке пропорционалды болады.
Майлардың тұтқырлық-температуралық қасиеттерін бағалау үшін
тұтқырлықтың температуралық коэффициентін (ТКВ) және тұтқырлық
индексін (ИВ) есептеу үшін тиісті тәуелділіктер бар.
Тұтқырлық индексі-бұл 50 және 100 °C температурада мұнай өнімінің
кинематикалық тұтқырлығының қатынасы.
Эксперименттік бөлім
Кинематикалық тұтқырлықты анықтау
Аспаптар, реактивтер, материалдар:
Вискозиметр Шыны Оствальд, термостат, резеңке түтік, резеңке алмұрт,
секундомер.
Талдау жүргізу:
Әдістің мәні күштің, ауырлықтың әсерінен сыналатын сұйықтықтың
белгілі бір көлемінің жарамдылық мерзімін өлшеу болып табылады. Сынақ
капиллярлық шыны вискозиметрлерде жүзеге асырылады. Талдау үшін
капилляр диаметрі бар вискозиметр таңдалады, сондықтан сұйықтықтың ағып
кету уақыты кемінде 200 секундты құрайды.
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5. 21 Сурет– Оствальд вискозиметрі
1- бірінші буын, 2 - екінші буын, 3 - кеңейту.
Таза құрғақ вискозиметр маймен толтырылған (мұнай өнімі). Ол
үшін вискозиметрге
воронка
арқылы
майдың
нақты
мөлшері
(вискозиметрде белгіленген) құйылады. Екі резеңке түтікшенің соңында тізе
сыртынан 1 артық май (мұнай) және Деван тізесі алынды. Вискозиметр Ливан
термостатын (ваннаны) кеңейтеді, сонда 3 кеңейтілуі май (мұнай) деңгейінен
төмен болатын. Кем дегенде 15 минут термостатта ұстап кейін, мұнай
(мұнай өнімдерін) тізе сорғыш болып , 2 шамамен 1/3 кеңейту биіктігі 3.
Connect тізе 2 атмосфераға және мұнай мениск қозғалысының уақытын
анықтау - (мұнай өнімдерін) таңбаны М 1 М 2 (лар қате 0 , 2 минуттан
аспайды ).
Нәтижелердің презентациясы:
Егер үш рет өлшеу нәтижелері 0,2% -дан көп айырмашылығы
болмаса, кинематикалық тұтқырлық ν, мм2/с, (5.2) формула бойынша орташа
арифметикалық ретінде есептеледі :
𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝜏𝜏𝜏𝜏
(5.2)
𝜏𝜏𝜏𝜏- вискозиметрдегі
онда болып Вискозиметр тұрақты, мм2/с2 ;
мұнайдың (мұнай өнімінің) кетуінің орташа уақыты, с.
Зерттелген мұнайдың (мұнай өнімі) динамикалық тұтқырлығы ἠ,
мПа*с, мына формула бойынша есептеледі:
ἠ = 𝑣𝑣𝑣𝑣 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌

(5.3)

мұндағы ν - кинематикалық тұтқырлық, мм2/с; ρ - тұтқырлық анықталған
температурадағы тығыздық, г/см 3 .
Арифметикалық орташадан кинематикалық тұтқырлықты дәйекті
анықтаулар арасындағы рұқсат етілген сәйкессіздіктер келесі мәндерден
аспауы керек:
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Өлшеу температурасы, ° С - 60-дан 30 дейін; -30-дан 15-ке дейін ; 15тен 150-ге дейін
±1.5;
Рұқсат етілген сәйкессіздік,% %
±2.5;
±1.2
Зертханалық жұмыс №2. Мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау
Теориялық бөлім
Тығыздық-бұл заттың (мұнай, мұнай өнімі) бірлік көлемінің массасы. СИ
жүйесіндегі тығыздық бірлігі-кг/м3.
Зерттеу
тәжірибесінде
салыстырмалы
тығыздық
анықталады.
Салыстырмалы тығыздық дегеніміз -20 °C температурада мұнай немесе мұнай
өнімінің тығыздығының 4 °C кезінде тазартылған судың (анықтамалық заттың)
тығыздығына қатынасы, яғни 20 °C температурада мұнай немесе мұнай өнімі
массасының 4 °C кезінде тазартылған судың бірдей көлемінің массасына
қатынасы. Салыстырмалы тығыздық мәнін 1000-ға көбейтіп, тығыздығын кг/м3
алуға болады. Мұнай мен мұнай өнімдерінің тығыздығы температураға
байланысты.
Мұнай мен мұнай өнімдерінің көпшілігі үшін 0-ден 50 0С-қа дейінгі
температура аралығында тығыздықтың температураға тәуелділігі сызықтық
сипатқа ие және формуламен көрсетіледі (5.4):
γ=

𝜌𝜌𝜌𝜌1− 𝜌𝜌𝜌𝜌2

𝑡𝑡𝑡𝑡2 −𝑡𝑡𝑡𝑡1

(5.4)

мұнда γ - t 2 − t1 = 1 тығыздықтың 1 0С-ге өзгеруін білдіреді температуралық түзету деп аталады (мұнай өнімдерінің тығыздығына орташа
температуралық түзетулер кестесі).
Майлардың салыстырмалы тығыздығы 0,83-0,96 аралығында, алайда
шайырлы майлардың тығыздығы бірлікке жақын, ал газ конденсатты кен
орындарынан алынған ақ майлар өте жеңіл ( 0,75-0,77). Мұнайдың тар
фракцияларының тығыздығы химиялық құрамына байланысты. Ароматты
көмірсутектердің
тығыздығы ең жоғары,
алкандар - ең аз,
ал
нафтенді көмірсутектер аралық орынды алады, ал тығыздық мәнін мұнай
фракцияларының химиялық құрамы туралы қорытынды жасауға қолдана
алады.
Майлардың
тығыздығы
көптеген
факторларға
байланысты:
фракциялық құрамы, шайырлы заттардың мөлшері, еріген газдар және
басқалар. Демек, реактивті отынға (керосинге) арналған ГОСТ
стандарттарында кейбір бензиндер үшін тығыздық отындар мен майлардың
пайдалану қасиеттерін анықтайтын маңызды химиялық стандартталған
индикатор болып табылады.
Реактивті қозғалтқыштарға арналған отындардың тығыздығы 20 0 С-да
755-840 кг/м3 аспауы керек, дизельді қозғалтқыштарда 830-860 кг/м3,
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орташа және төмен қозғалтқыштарда 930-970 кг/м3, газ турбиналық
қондырғыларда 935 кг/м3, қазандық қондырғылары үшін 955 - 1015 кг/м3.
Тығыздық - бұл майлар мен мұнай өнімдерін зерттеуде қолданылатын
кең таралған көрсеткіштердің бірі. Бұл көрсеткіш белгілі бір көлемді алатын
мұнай өнімдерінің массасын, және керісінше, белгілі бір массаға ие мұнай
өнімдерінің көлемін есептеу кезінде ерекше маңызға ие. Бұл жобалау және
есептеу жұмыстары үшін, сондай-ақ мұнай өнімдерін өндіру, тасымалдау
және тұтыну орындарындағы практикалық жұмыстар үшін өте маңызды .
Мұнайдың (мұнайдың) эксперименттік тығыздығы бөлінгіштікпен үш
стандартты әдістің бірі ретінде анықталады : гидрометр (нефтеденсиметром)
гидростатикалық таразы Вестфаль - Мохр және пикнометр. Олардың ең
жылдам areometric әдісі (резидент-тұтқыр өнімдер үшін дәлдігі тұтқыр
өнімдер үшін, 0.001-0.002 - жоқ артық 0,005 астам) болып табылады, және ең
дәл болып табылады pycnometric әдісі (0.0001 дейін). Алдын ала меншік
pycnometryәдісі басшылығымен, сондай-ақ болып табылады маз талданатын
үлгідегі салыстырмалы аз мөлшерде.
Эксперементік бөлім
Тығыздықты пикнометрмен анықтау
Құрылғылар, реактивтер, материалдар:
Пикнометр, хром қоспасы, тазартылған су, этил спирті, пипетка,
фильтр қағазы.
Талдау:
Мұнай мен көмірсутек майының анықталған тығыздығы 20 0 С болатын
стандартты температура, әйнектің тығыздығын анықтау үшін пикнометрлер
қолданылады, әр түрлі сыйымдылықтағы бірыңғай pillyarnoy түтігі. Әрбір
тітіркенуі indiscrete деп аталатын «су саны» м сипатталады pycnometer. Су
E. Салмағы pycnometer көлемінің бір 20 0 С
Судың санын анықтамас бұрын пикнометрді хром қоспасымен,
тазартылған сумен, этил спиртімен дәйекті түрде жуады және
кептіреді. Пикнометрді тазалап,
құрғатыңыз,
өлшеніп ,
0,0002
г
дейін пипеткалы филлермен
5.22 Сурет Пикнометрлер 1 - Бирон
пикнометрі,
2 - белгісі бар пикнометр,
3 - капиллярлы пикнометр
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Аузы пиктометр алынған 20 су деңгейін 0,1±°C мұқият сырттан сүртуге
және жақын 0,0002 г өлшеп алу
Нәтижелердің презентациясы:
Пикнометрдің су нөмірі m (5.5) формула бойынша есептеледі:
m = m2 − m1 (5.5):

мұндағы m1, m2 – пикнометрдің сумен және
массасыз массасы,
сәйкесінше, г.
Тұтқырлығы 50 0С-та 75 мм2/с аспайтын мұнайдың (мұнай өнімі)
тығыздығы келесідей анықталады. Менің қабырғадағы пикнометрді жаппау
жүз раядан тұратын 18-20 0 С- та менің майымды (мұнайымды ) талдайтын
пипеткамен толтырылған пикнометрді тазалаңыз және құрғатыңыз
(менисктің жоғарғы жиегіне орнатылған пикнометрдегі май деңгейі).
Пикнометр белгіленген деңгейде мұқият сүртіліп, 0,0002 г дәлдікке дейін
өлшенеді.
«Көрінетін» тығыздығы ρ талданған май (тазартылған ӨНІМ) мына
формула бойынша есептеледі:
(5.6)
𝜌𝜌𝜌𝜌 = (𝑚𝑚𝑚𝑚3 − 𝑚𝑚𝑚𝑚1 )/𝑚𝑚𝑚𝑚 2

мұндағы, m3 - пикнометрдің маймен (мұнай өнімі) қосылған массасы,
г; m1 - салмағы PU түйіршікті пикнометр, г; m2 - пикнометрдің су саны, г.

Тығыздықты ареометрмен анықтау
Ареометр - бұл шыны қуыс түтік (1-сурет), оның жоғарғы жағынан
тарылып, екі жағынан герметикалық жабылған құрал. Гидрометрдің төменгі
бөлігінде салмақ (әдетте металл ату), жоғарғы жағында тығыздық шкаласы
орналасқан. Гидрометрдің массасы бұрын белгілі және дәл реттелген.
Мұнай өнімдеріне арналған гидрометрлер немесе денсиметрлер үш
нұсқада шығарылады. Бірінші нұсқадағы гидрометрлер үшін (АНТ-1)
шкаланың бөлінуі 0,5 кг/м3, екінші және үшінші нұсқадағы гидрометрлер
үшін (АНТ-2 және АН) - 1 кг/м3. Бірінші және екінші нұсқадағы
гидрометрлерде температураның өлшенуі -20-дан +40о С дейінгі термометр
орнатылған. АН гидрометрінде термометр жоқ.
Сыналған мұнай өнімі үшін тиісті масштаб диапазонымен ареометр
қолданылады, мысалы: бензин үшін - 640-780, керосин үшін - 765-855,
дизельдік отын үшін - 770-870. Содан кейін цилиндр оның биіктігі
ареометрдің батырылуын қамтамасыз ететін етіп таңдалады, ал гидрометр
цилиндрдің түбіне тигізбейді. Әдетте биіктігі 50 см баллондар AНТ-1 үшін, 35
см AНT-2 үшін қолданылады.
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5. 23 Сурет - Денсиметрлік шкала бойынша тығыздық көрсеткіші
1 - тығыздық шкаласы, 2 - тірек сызық, 3 - термометр, 4 - салмақ

5. 24 Сурет - Мұнайға арналған гидрометрлер шкаласы
а - бірінші тип, б - екінші тип, в - үшінші тип
Талдау:
Ареометрлерге арналған цилиндр қатты тірекке орнатылады және
оған сыналатын май мұқият құйылады, оның температурасы қоршаған
ортаның температурасынан 5 0С - тан аспауы мүмкін .
Ескерту: қажет болған жағдайда тексерілген мұнай өнімі 40 0 С
дейін қыздырылуы мүмкін .
Таза және құрғақ ареометр (petroleum e densimeter) үстіңгі жағын
ұстап мұнай өніміне баяу және ақырын түсірілді. Гидрометр орнатылғаннан
кейін және оның тербелістері тоқтағаннан кейін менисктің жоғарғы шеті
бойымен ашық және қара түсті мұнай өнімдеріне көрсеткіш жасалады. Оқу
кезінде көз мениск деңгейінде болуы керек.
Мұнай өнімінің температурасы немесе ареометрдің термометрімен
белгіленеді (қараңғы мұнай өнімдерін сынау кезінде гидрометрдің термометрі
сұйықтық деңгейінен жоғары көтеріліп, сынап бағанының жоғарғы шеті
көрініп, температура оқылуы мүмкін) немесе қосымша термометрмен
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өлшенеді.
Гидрометр шкаласындағы көрсеткіш (майдың тығыздығын өлшеуіш)
зерттелетін температурада мұнай өнімнің тығыздығын береді.
Бұл тығыздықтың мәні мұнай өнімдерінің көлемін оның көлемі
(немесе кері конверсия) бойынша анықтау үшін қолданылады.
Тығыздық мәселесін шешудің мысалы
Орташа молекулалық салмағы 64, 60 °С және қысымы 3 атм болатын
газдың тығыздығын есептеңіз.
Берілген
: M = 64
T = 60 + 273 = 333 K
Шешімнің дамуы.
P = 3 x1.013x10 5 = 3.039x10 5 Па
Газдың салыстырмалы тығыздығын теңдеу арқылы табамы

ескертпені ескерумен:
ρ=
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22,4

x

𝜌𝜌𝜌𝜌 =

𝑚𝑚𝑚𝑚3− 𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

42x3,.39x105 x10−5
333

(5.7)

~4,67кг/м3

(5.8)

Бақылау сұрақтары:
1. Тығыздық деп нені атайды?
2. Мұнай мен мұнай өнімдерінің тығыздығын зерттеу үшін қандай
құрылғылар қолданылады?
3. Ареометр көмегімен мұнай мен мұнай өнімдерінің тығыздығы
қалай анықталады?
4. Пикнометрмен майдың тығыздығын анықтау әдісі?
5. Мұнай мен мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау қандай
ақпарат береді?
6. Салыстырмалы тығыздық дегеніміз не? Ол қандай бірліктерде
өлшенеді?
7. Тығыздық пен меншікті салмақ қалай байланысты?
8. Майлардың тығыздығы қалай өзгереді: а) майдың жасына; б)
ондағы еріген газдардың мөлшері; в) бөлшек құрамы?
9. Тығыздық қалай байланысты: а) температураға; б) тармақталған
көмірсутектердің болуынан; в) хош иісті көмірсутектердің болуынан?
10. Қоспаның тығыздығын есептеу үшін аддитивтілік ережесін
қолдануға бола ма?
11. Ареометр дегеніміз не?
12. Гидрометр шкалаларының қандай түрлерін білесіз?
13. Гидрометрмен жұмыс істеу үшін цилиндр қалай таңдалады?
14. Неліктен тығыздық шкаласын артық ылғалдандыруға болмайды 18
ареометр?
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15. Пикнометр қалай жұмыс істейді?
16. Пикнометрдің «су нөмірі» дегеніміз не?
Зертханалық жұмыс № 3. Майлар мен мұнай өнімдеріндегі
судың мөлшерін анықтау
Теориялық бөлім
Мұнайдағы судың мөлшері өте кең және оннан 60% немесе одан да көп
өзгеруі мүмкін.
Мұнай құрамындағы су үш формада болуы мүмкін: ерітілген, дисперсті
және бос. Еріген судың мөлшері негізінен мұнайдың химиялық құрамына,
мұнай өнімдеріне және температураға байланысты. Температураның
жоғарылауымен барлық көмірсутектерде судың ерігіштігі артады. Хош иісті
көмірсутектер суға қатысты ең еритін қабілетке ие. Мұнайдағы хош иісті
көмірсутектердің мөлшері неғұрлым жоғары болса, онда судың ерігіштігі
соғұрлым жоғары болады.
Температураның төмендеуімен мұнай мен мұнай өнімдеріндегі судың
ерігіштігі төмендейді және су мұнай эмульсияларын құрайтын дисперсті
бөлшектер түрінде шығарылуы мүмкін. Монодисперсті эмульсияларда судың
мөлшері 74% дейін жетуі мүмкін. Нақты жағдайларда су-мұнай
эмульсиялары полидисперс болып табылады. Жинау пункттерінен
сусыздандыру және тұзсыздандыру қондырғыларына түсетін майларда су
глобулаларының мөлшері 3-5-тен 7-10 мкм-ге дейін болады. Бұл өлшемдер
мұнай өндірудің гидродинамикалық және басқа жағдайларына, сондай-ақ
резервуардың сулану дәрежесіне байланысты. Бір ұңғыма үшін жыл бойына
глобулалардың мөлшері 5-12 мкм аралығында өзгеруі мүмкін. Мұнайдағы
судың мөлшері 97% дейін жетуі мүмкін, бірақ көптеген майлар судың
құрамында 60% - дан аспайтын тұрақты эмульсияларды құрайды. Қалған су
еркін күйде және оңай орнатылады.
Мұнай эмульсияларының маңызды көрсеткіші олардың тұрақтылығы,
яғни ұзақ уақыт бойы жойылмау қабілеті болып табылады. Мұнай
эмульсияларының агрегативті тұрақтылығы олардың өмір сүру ұзақтығымен
өлшенеді және әртүрлі мұнай эмульсиялары үшін бірнеше секундтан бірнеше
сағатқа, тіпті айға дейін созылады.
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Сурет 5.25 - Мұнай өндірудің түрлі кезеңдерінде су мөлшері. 2010
жылдың көрсеткіштері
Су-мұнай эмульсияларының тұрақтылығы бірқатар факторларға, соның
ішінде эмульгаторлар деп аталатын заттардың болуына байланысты. Бұл
заттар фазалық интерфейстің бетіне адсорбцияланып, интерфазалық беттік
керілуді азайтады және осылайша оның тұрақтылығын арттырады.
Су-мұнай эмульсияларын қалыптастыру және тұрақтандыру процесінде
беттік белсенді заттармен қатар коллоидты күйдегі майда еритін ерімейтін
қатты өнімдер маңызды рөл атқарады. Оларға асфальтендер, парафин
микрокристалдары, темір сульфиді және басқа механикалық қоспалар жатады.
Бұл өнімдер тамшылардың бетінде механикалық күшті қабықтар түзеді, Бұл
олардың тепе-теңдігіне кедергі келтіреді.
Су-мұнай эмульсияларының тұрақтануы әртүрлі эмульгаторлық заттар
тамшыларының бетіндегі адсорбция заңдарымен анықталады. Алдымен бұл
процесс тез жүреді, содан кейін тамшылардың бос беті толған сайын
біртіндеп сөніп, оның жылдамдығы нөлге жетеді. Осы кезеңде
бронетранспортерлердің құрамы мен құрылымы тұрақтандырылады. Мұндай
тұрақтандыруға кететін уақыт эмульсияның қартаю уақыты деп аталады.
Эмульсияның қартаю уақыты көптеген факторларға байланысты және
көптеген майлар үшін екі-үштен он сағатқа дейін өзгереді. Қартаю кезінде
эмульсиялардың стратификацияға төзімділігі артады.
Эмульсиялардың тұрақтылығы майлардың фракциялық құрамына
байланысты. Көп ұстау мұнайдың ақшыл фракцияларын, аз төзімді болуға
водонефтяные эмульсия, өйткені бұл кезде ұлғаяды айырмасы тығыздығы
судың және мұнай. Тұтқырлығы жоғары мұнай эмульсиялары жоғары
төзімділікке ие, өйткені дисперсті ортаның жоғары тұтқырлығы су
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бөлшектерінің соқтығысуына және олардың іріленуіне, яғни коалесценцияға
жол бермейді.
Мұнаймен су-мұнай эмульсиясын құрайтын резервуардағы судағы тұз
концентрациясының жоғарылауы эмульсияға төзімділіктің төмендеуіне
әкеледі, өйткені бұл жағдайда су мен мұнай тығыздығының айырмашылығы
артады.
Мұнай өнімдерінде судың мөлшері мұнайға қарағанда әлдеқайда аз.
Мұнай өнімдерінің көпшілігі суға қатысты өте төмен еритін қасиетке ие.
Сонымен қатар, мұнай дистилляты отындары мұнайға қарағанда аз
эмульгаторлық қасиетке ие, өйткені өңдеу процесінде шайырлы заттардың,
нафтен қышқылдарының және олардың тұздарының, күкірт бар
қосылыстардың едәуір бөлігі алынып тасталады, олар жоғарыда айтылғандай
эмульгаторлардың рөлін атқарады.
Мотор майларында, майлау майларында судың болуы өте жағымсыз.
Майлау майларындағы судың мөлшері олардың тотығуға бейімділігін
арттырады және маймен жанасатын металл беттердің коррозиясын тездетеді.
Мотор отындарында судың болуы төмен температурада отын сүзгілерінің мұз
кристалдарымен бітелуіне байланысты отын беруді тоқтатуға әкелуі мүмкін.
Электр-иондық технологиялар шикі мұнай мен мұнай өнімдерін
сусыздандыруда қолданылады. Мұнайға су мұнай ұңғымаларынан мұнай
өндіру кезінде, сондай-ақ мұнайды мұнай өнімдеріне өңдеудің технологиялық
процестері кезінде түседі. Мұнай өнімдерінің жоғары сапасын қамтамасыз ету
үшін сусыздандырудың технологиялық процесі барысында мұнай өнімдерінен
барынша қолжетімді мөлшерде тұз бен суды шығару қажет.
Мұнай өнімінен суды шығару мұнай өнімінің көлемінен су
тамшыларының бағытты қозғалысын ұйымдастыру нәтижесінде болуы
мүмкін.
Бірінші бағыт-су тамшыларын тұндыруды қолдану. Басқаша айтқанда,
тұндыру процесінде ауырлық күшінің әсерінен су тамшылары резервуардың
түбіне түседі.
Екінші бағыт-су тамшылары мұнай өнімінің көлемінен асып кететіндей
етіп электр өрісіндегі су бөлшектерінің қозғалысын зарядтау және
ұйымдастыру.
Су тамшылары электр өрісінің әсерінен электродтарға немесе арнайы
кеуекті бөлімдерге жиналып, тамырлардың түбіне ағып кетуі мүмкін.
Резервуардың түбінен суды шығару ағызу арқылы жүзеге асырылады.
Мұнайдан суды шығару судың мұнайға қарағанда тығыздығы жоғары
екендігіне негізделген және тұндыру кезінде су тамшылары резервуардың
түбіне түседі. Мұнай резервуардың жоғарғы жағында қалқып, қалады. Мұнай
өнімінің көлемінен суды шығару процесінің тиімділігі мұнай өнімінің
тұтқырлығына байланысты. Тұтқырлық температурамен анықталады, ал
температура неғұрлым жоғары болса, тұтқырлық азаяды және тұндыру
жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. Сондай-ақ, процестің жылдамдығы
көбінесе су тамшыларының мөлшеріне байланысты: тамшы радиусы
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неғұрлым үлкен болса, тамшылардың тұндыру жылдамдығы соғұрлым
жоғары болады.
Мұнай мен мұнай өнімдеріндегі суды анықтау әдістерін екі топқа
бөлуге болады: сапалық және сандық. Мұнай мен мұнай құбырларындағы
судың мөлшерін өлшегіштер де бар.

5.26 сурет - Мұнай мен мұнай өнімдеріндегі су құрамының метрі
Сапалы сынақтар эмульсияны ғана емес, сонымен бірге еріген суды
да анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдістерге мөлдірлік, Клиффорд, крекл
және реактивті қағаз сынақтары кіреді. Lenia су сынамасын сапалық
анықтаудың ең көп қолданылатын әдісі - бұл жарылыс Мұнай және мұнай су
сандық анықтау үшін өнімдер , олардың әр түрлі қасиеттерін,
функцияларды пайдалана аласыз деңгейлерде тығыздығы, тұтқырлығы,
үстіңгі жағының, Prony диэлектрлік: су, олардың мазмұнына байланысты
өткізгіштігінің, Д. Zara және т.б., өткізгіштік, жылу өткізгіштік. Ол сондай-ақ
есептік нысанын ерекшеліктері әдетте, ол өйткені өлшенген су буы емес
қоспа қосқан үлесін мүмкін емес метр. Осы себепті, математикалық
физикалық тәуелділік әдетте эксперименттер пайдаланып табылған
қолжетімді эксперименттік деректер.
Әдістердің тағы бір тобы iCal химиясына және судың физикохимиялық қасиеттеріне негізделген. Бұларға мысалда Фишер гидридкалциевті
титрлеу реактиві және басқалары жатады.
Сұйық өнімдердегі суды анықтаудың қолданыстағы сандық әдістері
қосымша және жанама болып бөлінеді. Тікелей әдістерге декан мен Старк
титрлеу реактиві Фишер гидридкалциевті әдісі және центрифугаланған
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ванна , жанама - инфрақызыл спектрофотометриялық, кондуктометриялық,
колориметриялық және басқалары жатады.
Тәжірибелік бөлім
Дин мен Старк құрамындағы судың мөлшерін анықтау
Бұл ең көп тараған болып табылады және мұнай және мұнай су
сандық мазмұнын анықтау негізді дәл әдісі өнімдерін қарастырылған. Мұнай
немесе мұнай өнімі сынамасын еріткіштермен азеотропты айдауға
негізделген.
Құрылғылар, реактивтер, материалдар:
Жылыту қабаты немесе электр плитасы, қабылдағыш-тұзақ, рефлюкс
конденсаторы, сыйымдылығы 200 мл дөңгелек түбіндегі колба, өлшеу
цилиндрі, қайнаған су, мұнай эфирі (Bp = 80-1000 С), мұнай өнімі.

5.27 Сурет - Дин және Старк құрылғысы
1 - дөңгелек төменгі колба,
2 - Дин-Старк саптама,
3 - тоңазытқыш.

Талдауға дайындық:
Бұл әдіс, золь ретінде операторлық 80 қайнаған, (мұнай эфир) еріткіш
нафта пайдаланылатын - 100 °С және бар ұстап 3-тен артық емес % хош иісті
көмірсутектер.
1. Май сынамасын бөтелкеде 5 минут шайқау арқылы мұқият
араластырады. Тұтқырлығы жоғары май мен май 40 - 50 °C дейін қызады .
2. Қиылысқан жерден сынамалы майдың немесе май өнімнің үлгісі
таза, құрғақ, алдын ала өлшенген 1 шыны түтікке 50 мл градуирленген
цилиндр алуға жол бермейді 5.26 ). Содан кейін, сол цилиндрде колбаға 1,
еріткіштің
50 мл өлшеу және мазмұнын араластырыңыз. Біркелкі қайнату үшін
колоннаға бірнеше қазандықтарды қыздырмас бұрын лақтырады.
3. Колба шығатын түтікке 2 жіңішке бөліммен жалғасқан (Дин
- Старктің бекітпесі ), ал қабылдағыш-қақпаның жоғарғы бөлігіне
тоңазытқыш жіңішке бөлімде жалғасқан 3. Қабылдағыш-тұзақ (пробирка)
шығыс түтікке қосылған 2. Пробирка мен тоңазытқыш таза және құрғақ. Су
буының конденсациясын болдырмау үшін ауа тоңазытқыштарының жоғарғы
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ұшынан лақап аты жүнді жауып тастауы
Талдау:
Колбаға мазмұны арқылы жылытылады электр жылыту мантияның
немесе
электроплитке.
Перрет
жарысы
қорғасын
қақпағындағы
салқындатқыштың түтіктері секундына 2-4 тамшыға түсіп кететін етіп
қорғасын жасайды. Қабылдағыштағы тұзақтың ішіндегі судың көбеюі
тоқтап, еріткіштің жоғарғы қабаты толығымен мөлдір болғаннан кейін
60
қыздыру тоқтатылады. Айдау ұзақтығы оның 30-дан кем емес және
минуттан аспауы керек. Егер құбырлы тоңазытқыштардың ник қабырғалары
су тамшылары болса, олар шыны таяқшамен қабылдағыш-қақпанға қарсы
тұрады. Зерттелетін өнімді бөлме температурасына дейін салқындағаннан
кейін құрал бөлшектеледі. Егер тұзақ қабылдағыштағы су мөлшері 0,3 мл-ден
көп емес болса және созылмалы воритель бұлыңғыр болса, онда ресивер суды
20-30 минуттық тазартуда орналастырылып, бөлме температурасына дейін
салқындатылады. Салқындағаннан кейін, эмниктегі судың анықталған көлемі
бір жоғарғы бөлуге дейін ұсталады
Нәтижелердің презентациясы:
Судың көлемдік үлесі X % (5.9) формула бойынша есептеледі :
X (%) = (V · 100)/V1 (5.9)

мұнда V - қабылдағышта жиналған су көлемі-мл;
V1 - сынауға алынған майдың немесе мұнай өнімінің көлемі, мл.

Ресиверде ұсталған су мөлшері 0,03 мл немесе одан да аз іздер болып
саналады.
Бақылау сұрақтары:
1. Майларда, май фракцияларында судың пайда болу себептері қандай ?
2. Құрамында майдың құрамында жағымсыз судың болуы және n
Рекреативті өнімдерді тазарту себеп болады .
3. Су қосылыстарының құрамын анықтау тәсілдері қандай 
4. Мотор отындары мен майлау майларының құрамындағы су неге
әкеледі?
5. Су мұнай мен мұнай өнімдерінің қандай қасиеттеріне әсер етеді?
6. Мұнай мен мұнай өнімдеріндегі суды анықтайтын қандай
құрылғылар бар ?
7. Мұнай мен мұнай өнімдеріндегі суды анықтау әдістері?
Зертханалық жұмыс № 4. Мұнайды тікелей айдау
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құрылғылар бар ?
7. Мұнай мен мұнай өнімдеріндегі суды анықтау әдістері?
Зертханалық жұмыс № 4. Мұнайды тікелей айдау
Теориялық бөлім
Дистилляция (дистилляция) - бұл ұшпа компоненттермен байытылған
сұйық булардың булануы мен конденсациясы негізінде уақытты бөлудің
физикалық әдісі . »Ди стилляция» термині «бөлу тамшылатып» немесе
«ағынды тамшылатып » Дистилляция тарихы шамамен 3500 жылдан бастау
алады. Ежелгі уақытта дистилляция көмегімен раушан және басқа эфир
майлары алынды, теңіз суынан тазартылған (тұщы) су алынды, ал
дистилляция қоспалар мен сусындар дайындау үшін қолданылды. NE қазіргі
өңдеу Шығу жері REGON текшесі алынды мақсатын арналған жылғы
керосинді жарықтандыру. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Ресейде
сұйыққойма аккумуляторы және құбырлы мұнай айдау қондырғысы ойлап
табылды . Бұл әзірлемелерде көрнекті рөл инженер В.С.Шуховқа тиесілі.
Мұнайды айдау - оны қайнау температураларына сәйкес фракцияларға
бөлу процесі - мотор отынына, майлау майларына және басқа да құнды
химиялық өнімдерге май тазартудың негізі болып табылады.

5.28 Сурет - Мұнай дистилляциясы
Күрделілігі мен құрамына қарамастан, мұнай өңдеу алғашқы
дистилляциядан басталады. Әдетте дистилляцияны екі кезеңде - атмосфераға
жақын және вакуумда шамалы артық қысыммен, шикізатты жылыту үшін
түтік пештерін қолданғанда жүзеге асырады. Сондықтан майды алғашқы
өңдеуге арналған қондырғыларды AVT - атмосфералық вакуумдық түтіктер
деп атайды. Процесс өте қарапайым. Барлық басқа қосылыстар сияқты
мұнайда да сұйық көмірсутектер бар, олардың қайнау температурасы бар, яғни
олар буланған температура олар бу фазасына өтеді.
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1.
Атмосфералық айдау кезінде, алуға :
- ректификациялық газдар - қайнау температурасы 40 °C-қа дейінгі
төмен молекулалық көмірсутектердің, негізінен пропан мен бутанның
қоспасы ;
- бензин фракциясы - қайнау температурасы 40 - 200 °С; осы
фракцияның жақсы бөлінуімен бензин (мұнай эфирі, 40 - 70 °C) және
бензин (70 - 120 °
C) алынады ;
нафта фракциясы - қайнау температурасы 150 - 250 °С;
керосин фракциясы - қайнау температурасы 180 - 300 °С;
дизель отын - қайнау температурасы 200 - 350 °C.
Мұнайды айдаудың қалған бөлігі мазут болып табылады .
Дистилляция дистилляция бағанында жүзеге асырылады, бұл
дистилляциялық науалардың көптігімен бөлінген биік цилиндрлік аппарат.
Олардың
дизайны
көтерілген
көмірсутектердің
булары
ішінара
конденсацияланып, осы науаларға жинала алады және сұйық фаза науада
жиналатындықтан, оларды арнайы ағызу құрылғылары арқылы ағызуға
болады. Бұл кезде әр науадағы сұйық қабаттан бу өнімдері өтуін
жалғастырады және бағаннан өткен сайын олар қайнау нүктелеріне жақын
фракциялармен қаныққан.
2.
Вакуумды айдау
Вакуумды айдау мұнай өңдеу зауытында мазуттан мұнай
дистилляттарын немесе мұнай өңдеу зауытында кең мұнай фракциясын
(вакуумдық газойль) таңдауға арналған. Вакуумдық айдаудың қалған бөлігі шайыр.
Вакуумдағы мұнай фракцияларының таңдау қажет 380 жоғары
температурада, бұл шын мәнінде байланысты ° көмірсутектерді C термиялық
ыдырау (крекинг) басталады, және вакуумдық газойль қайнаған соңы болып
табылады 520 ° С және одан да көп. Демек, айдау 40-60 мм сынап
бағанасының қысымы кезінде жүзеге асырылады . бұл құрылғыдағы
максималды температураны 360-қа дейін төмендетуге мүмкіндік береді 380 ° C Колоннадағы депрессия тиісті жабдықты қолдану арқылы
жасалады, негізгі құрылғылар бу немесе сұйық эжекторлар болып табылады.
3.
Бензинді тұрақтандыру және қайталама айдау .
Атмосфералық
блокта
алынған
бензин
фракциясы
сапаға
қойылатын талаптардан асатын көлемде газдарды (негізінен пропан және
бутан) қамтиды және оларды автомобиль бензинінің құрамдас бөлігі
ретінде де, тікелей өндірістік бензин ретінде де қолдануға болмайды.
Сонымен қатар, бензиннің октандық санын көбейтуге және хош иісті
көмірсутектерді өндіруге бағытталған тазарту процестері шикізат ретінде
бензиннің тар фракцияларын қолданады. Бұл процесті сұйылтылған газдар
бензин фракциясынан дистилляцияланатын және оны тиісті бағандар саны
бойынша 2-5 тар фракцияларға дейін дистилляциялайтын мұнайды қайта
өңдеудің технологиялық схемасына қосудың себебі болып табылады.
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Мұнайды алғашқы өңдеу өнімдері жылуалмастырғыштарда салқындатылады,
онда олар өңдеуге жіберілген суық шикізатқа жылу береді, соның арқасында
технологиялық отын үнемделеді, су мен ауа салқындатқыштарда шығарылады.
Осындай жылу беру схемасы мұнай өңдеу зауытының басқа
қондырғыларында
қолданылады.
Қазіргі
заманғы
алғашқы
өңдеу
қондырғылары жиі біріктіріліп, жоғарыда аталған процестерді әр түрлі
конфигурацияда қамтуы мүмкін. Мұндай қондырғылардың қуаты жылына 3тен 6 миллион тоннаға дейін шикі мұнайды құрайды.
Бір қондырғының бірін жөндеуге шығарған кезде зауыт толық
тоқтап қалмас үшін зауыттарда бірнеше алғашқы өңдеу қондырғылары
орнатылуда.

5.29 Сурет - Мұнайды айдау өнімдері
Тәжірибелік бөлім
Құрылғылар, реактивтер, материалдар.
Май, Вурц колбасы, Вурцтың саптамасы, тікелей тоңазытқыш, серіппе,
қабылдағыштар, 2500С температурасындағы термометр , қайнаған су,
электр жылыту құрылғысы.
Зертханада майды дистилляциялау.
Жұмыс жүргізу
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қабылдағыштар, 250 С температурасындағы термометр , қайнаған су,
электр жылыту құрылғысы.
Зертханада майды дистилляциялау.
Жұмыс жүргізу
Сурет 5.30 - Айдау үшін
қондырғы
1 - термометр,
2 - Вурц саптамасы,
3– дөңгелек төменгі колба, 4 Liebig тоңазытқышы, 5 - бірге,
6 - қабылдағыш

50 мл шикі май Вюрц колбасына құйылады (100 мл). Колбаны
термометрмен тығынмен жауып, аллонге және қабылдағыштарға қосылған
конденсаторға қосады. Қарапайым айдау үшін термометрді сынап шарының
үстіңгі жағы тармақ түтігінің саңылауының түбімен бір деңгейде болатындай
етіп орналастыру керек . Қабылдағыш ретінде үш кішкентай конустық
конустар қолданылады, олар алдын-ала өлшенеді. Салмақ өлшеу нәтижелері
журналға жазылады. Айдау қондырғысы толығымен жиналғаннан кейін,
жылыту құрылғысы ауыстырылады. Вюрц колбасы құм ваннасында немесе
асбест торында ақырын қыздырылады. Бірінші фракцияның қайнатудың
басталуы (н.к.) таңдалады және өнім 180 0 С дейін алынады. Содан кейін
қабылдағыш колба өзгертіліп, керосин (180-300 0 С) және газойль (200-350 0
С) алынады . Фракцияларды іріктеу екі тәсілмен жүзеге асырылады: қайнау
температурасы айқын фракциялар таңдалады, егер дистилляция кезінде
айқын қайнау температурасы белгіленбесе, онда фракцияларды таңдау 5 0 Стан кейін жүзеге асырылады .
Таңдалған дистилляттар бар қабылдағыштар айырма бойынша
мөлшерленген және әрбір фракциясының массасын анықтау, сол арқылы
кестесін толтыру 5.2. Содан кейін, мензуркалардың көмегімен әр
фракцияның көлемін анықтаңыз және әр бөлшектің тығыздығын есептеңіз.
Нәтижелер 5.3 кестеде жазылған. Фракциялардың тығыздығы қайнау
температурасының жоғарылауымен жоғарылайтындығына көз жеткізіңіз.
5. 2 Кесте - Нәтижелердің көрінісі

Жоқ м (бос мақсат)
1
2
3
4
5
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м (фракциясы бар
қабылдағыш)

м (фракциялар)

5.3 Кесте - Толтыру мысалы

Өнімнің атауы (бөлшек)
Алынған:
Мұнай
Алынған:
Бензин
Керосин
Газойын
Қалдық (мазут)

Көлемі, мл
Қайнау
0
диапазоны, С

Салмақ, г.

Тығыздығы,
г / мл

Бақылау сұрақтары:
1. Мұнай дистилляциясы дегеніміз не?
2. Айдау әдістері қандай?
3. Дистилляцияның қандай түрлерін білесіз?
4. Дистилляция дегеніміз не?
5. Бөлшектің қайнау шегі қандай?
6. Атмосфералық дистилляция дегеніміз не?
7. Вакуумдық айдау деп не аталады .
8. Қандай бензин тұрақтандыру және қайта айдау ?
9. Мұнайды айдаудың лабораториялық әдісін сипаттаңыз.
10. Айдау қондырғысын құрастырыңыз.
Зертханалық жұмыс № 5. Суда еритін қышқылдар мен сілтілерді
анықтау
Теориялық бөлімде
Бос қышқылдар мен негіздер түзілуі мүмкін және қолдану кезінде
ШРИ майы пайда болады. Егер мұнай өнімінде сульфон қышқылдарының
тұздары, қышқыл эфирлері, нафтен қышқылдары және соған ұқсас
қосылыстар болса, онда жоғары температура немесе ылғалдың әсерінен (
гидролиз ) қышқыл және сілтілі минералды заттар түзілуі мүмкін. Мұнай
өнімдеріндегі қышқылдар, сілтілер және минералды тұздар қажетсіз қоспалар
болып табылады, өйткені олар жабдықтың коррозиясын тудырады.
Сондықтан мұнай өнімдерін қышқылдар, сілтілер мен тұздардың құрамына
мезгіл-мезгіл бақылап отыру керек .
Мұнай өнімдеріндегі қышқылдардың сандық құрамы қышқыл
санымен сипатталады. Мұнай өнімдеріндегі сілтілердің сандық құрамы негізгі
санымен сипатталады.
Мұнай
өнімдерінің
қышқылдығы
әрдайым
дерлік
күкірт
қышқылының немесе оның туындыларының (сульфон қышқылдары, күкірт
қышқылының эфирлері) болуымен байланысты. Сілтілік негізінен NaOH
және Na2 CO 3 болуымен байланысты .
Қышқыл саны. Физикалық-химиялық қасиеттерінде шамалы
айырмашылығы бар қышқылдардың қоспасын сандық сипаттау үшін, сондай289

ақ анықталған қышқылдың нақты молекулалық массасы белгісіз болған
жағдайда, шартты химиялық индикатор қолданылады - қышқыл саны
(к.х.). Бұл метриканы кейде бейтараптандыру нөмірі немесе бейтараптандыру
коэффициенті деп атайды.
Калий гидроксиді I миллиграмм саны деп аталатын қышқыл саны
алдымен 1 г талданатын заттың құрамындағы бос қышқылды
бейтараптандыру үшін қажет . Қышқыл саны әдетте майлар, майлар,
шайырлар және басқа заттар үшін анықталады және ол дайын өнім сапасының
сипаттамасы ретінде қызмет етеді.
Тәжірибелік бөлім
Сұйық мұнай өнімдеріндегі минералды қышқылдар мен
сілтілерді анықтау .
Анықтаманың орындалуы. Сыйымдылығы 250 - 300мл таза бөлгіш
шұңқырға 70 - 80 °C дейін қыздырылған 50 мл тазартылған су құйыңыз және
3 минут бойы мұқият араластырылған бастапқы сынамадан алынған 50 мл
май құйыңыз. Шұңқырдың мазмұны 5 минут бойы қатты шайқалады, содан
кейін қоспаны бөлуге рұқсат етіледі. Стратификациядан кейін төменгі сулы
қабаттың бір бөлігі екі пробиркаға түсіріледі. Олардың біреуіне
метилоранждің 0,02 % сулы ерітіндісінің екі тамшысын , ал екіншісіне фенолфталеиннің 1 % алкоголь ерітіндісінің үш тамшысын құйды. Қышқыл
болған кезде бірінші пробиркадағы ерітінді қызғылт түске боялады, сілті
болған жағдайда екінші пробиркадағы ерітінді қызыл-қызыл түске боялады.
Егер мұнай өнімін сумен араластырған кезде тұрақты эмульсия пайда
болса, онда сынақтар қайталанады, бірақ таза сумен емес, 50 °C дейін
қыздырылған алкоголь-су қоспасымен (1: 1) . Кезде қышқылы санын
айқындау , реагенттер пайдаланылады:
- этил спирті, 95 % ерітінді;
- күкірт эфирі;
- KOH, 0,05 Н. алкоголь ерітіндісі;
- фенолфталеин.
Анықтаманың орындалуы. Қақталған конусты колбада шамамен 1,5 г
зат (май) 0,0002 г дәлдікпен өлшенеді.Сынаманы 25 мл жаңа
бейтарапталған этанолда ерітіп, оған бірнеше тамшы фенолфталеин қосады.
Ерітінді 0,05 н алкогольді КОН ерітіндісімен бірнеше минут жоғалып
кетпейтін қызғылт түске дейін титрленеді. Қышқыл саны (CN) (5.10)
формуласы бойынша табылады
𝑉𝑉𝑉𝑉 х 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

КЧ=

g

(5.10)

мұнда, g - салмақ, g; V - титрлеуге кеткен КОН ерітіндісінің көлемі, мл; T KOH
- КОН ерітіндісінің титрі, мг / мл. Егер толық еру болмаса, онда еріту үшін
этанол мен эфирдің қоспасын (1: 1) қолдануға болады. Қара май өнімдерін
талдау кезінде потенциометриялық титрлеуді жүргізу ыңғайлы
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Бақылау сұрақтары:
1. Қышқылы саны қандай 
2. Қандай қосылыстар мұнай мен мұнай өнімдерінің қышқылдығының
жоғарылауын тудырады 
3. Кез-келген қосылыстардың қатысуымен майлардың сілтілігі 
4. Майлардың қышқылдығы мен сілтілігін неге үнемі қадағалап отыру
керек 
5. Қышқылдық пен сілтілікті қандай көрсеткіштер арқылы анықтауға
болады ?
Зертханалық жұмыс №6. Механикалық қоспалардың құрамын
анықтау
Теориялық бөлімде
Механикалық қоспалар шикі мұнайдың құрамында суспензияда
болатын құм, саз минералдары және әртүрлі тұздар түрінде болады.
Майларды зерттеу кезінде механикалық қоспалардың көп мөлшері
тығыздық, молекулалық салмақ, кокстеу қабілеті, күкірт, азот, шайырлыасфальтенді заттар мен микроэлементтер сияқты көрсеткіштерді анықтау
дәлдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Мұнай өңдеу процесінде аппараттар
мен құбыржолдарының коррозиядан өнімі , ағартқыш саздың ең ұсақ
бөлшектері және минералды тұздар мұнай өнімдеріне енуі мүмкін . Мұнай
мен мұнай өнімдерінің ластануы сақтау және тасымалдау кезінде де болуы
мүмкін.
Отын құрамындағы механикалық қоспалар отын желілерінің,
сүзгілердің бітелуіне, жанармай жабдығының тозуының жоғарылауына,
қозғалтқыш қуатын бұзуға әкелуі мүмкін. Майлар мен майлардағы бірдей
қоспалар мұнай құбырларының бітелуіне, майлау жабдықтарының
бұзылуына және үйкелетін беттерде ұпайлардың пайда болуына әкелуі
мүмкін.
Механикалық қоспалардың ішіндегі ең қауіптісі металл беттерін
қажайтын құм және басқа қатты бөлшектер.
Механикалық қоспалардың жалпы құрамын анықтау әдістері майдың
барлық органикалық компоненттерінің органикалық еріткіштерде еру
қабілетіне негізделген. Мұнайдың немесе мұнай өнімінің ерітіндісін сүзу
кезінде фильтрде сақталатын ерімейтін қалдық және олардағы механикалық
қоспалардың құрамын сипаттайды.
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Механикалық қоспалар:
жабдықтың қатты тозуына ықпал етеді;
мұнай өңдеуді қиындату;
майды тазарту қондырғыларының құрамына кіретін
жылу алмастырғыштарда шөгінділер құрайды;
шөгінділер жылу беру коэффициентін және жабдықтың
қызмет ету мерзімін қысқартады;
бөлінуі қиын эмульсиялардың пайда болуына себеп болады.
Тәжірибелік бөлім
Мұнай өнімдеріндегі механикалық қоспалардың мөлшері
гравиметриялық немесе гравиметриялық әдіспен анықталады.
Сыналған сусыздандырылған майдың бір бөлігі бензинде ериді.
Ерітінді құрғақ фильтр қағазы арқылы сүзіледі, ол кептіріліп өлшенеді.
Механикалық қоспалардың мөлшері фильтр салмағының жоғарылауымен
анықталады.
Жұмыс киімі
Ashless сүзгіш қағаз салмағы бөтелкеде орналастырылған және 105110 кезінде пеште кептірілген болды 30 минут бірнеше рет, содан кейін
алдымен C 1П және тұрақты салмағы. Құрғақ сүзгі воронкаға орнатылып,
бензинмен суланады.
Оны еріту үшін сыналған май мен бензиннің үлгісі ГОСТ сәйкес
алынады. Мұнай үлгісіне қатысты В-70 бензинінің көптігі 2-4 құрайды.
Зерттелетін май стаканға өлшенеді және оның тұтқырлығын төмендету үшін
оны ыстық В-70 бензинінде ерітеді.
Бензинді су ваннасында колбаға рефлюкс конденсаторымен
қыздырады. Ыстық ерітінді дайындалған сүзгі қағаз арқылы сүзіледі.
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Фильтр торты ыстық бензинмен фильтрат мөлдір және түссіз
болғанша жуылады .
Жуылған тұнба бар сүзгі кептірілген болатын өлшеу бөтелкеге,
беріледі таза сүзгі, және 105-110 жаңындағы қақпақ ашық кептірілген 0С
тұрақты үшін салмағы. Салмастан бұрын бөтелкені салқындатыңыз, жабық
қақпағы бар эксикаторда кем дегенде 30 минут.
Механикалық қоспалардың массалық үлесі X (%) le формуласымен
есептеледі
G1−G2
Х=
х1000, (5.11)
G
мұндағы G1 - фильтрі және механикалық қоспалары бар бөтелкенің
массасы, г;
G2 - фильтрі бар бөтелкенің салмағы, г;
G - сыналған майдың үлгісі.
Жұмыс ерекшеліктері:
егер мұнай өнімінде су болса, ол азеотропты айдау арқылы
алдын-ала сусыздандырылады;
егер мұнай өнімдері бензинде нашар еритін болса, онда ол
бензолмен немесе толуолмен ауыстырылады;
сүзуді тездету үшін су ағынды сорғысы бар Бухнер
шұңқыры қолданылады;
бензолмен, толуолмен жұмыс жасағанда, сүзгішті түтін
сорғышында жүргізу керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Мұнай мен мұнай өнімдерінің механикалық қоспаларына не
қатысты?
2. Мұнай өнімдерінде механикалық қоспалардың болуы қалай зиян
тигізеді?
3. Механикалық қоспаларды анықтау әдісінің мәні.
4. Механикалық қоспаларды анықтау әдісі.
5. Механикалық қоспалардың массалық үлесін қандай формуламен
анықтауға болады?
6. Мұнай құрамындағы механикалық қоспаларды анықтау тәртібін
сипаттаңыз.
7. Механикалық қоспаларды анықтағанда қандай ерекшеліктерді
ескеру керек?
Зертханалық жұмыс № 7 . Күкірттің құрамын
анықтау Теориялық бөлімде
Мұнайдың күкіртті қосылыстары бұл меркаптандардан , сульфидтерден,
сондай- ақ дисульфидтерден және гетероциклді қосылыстардан тұратын
күрделі қоспалар . Күкірт - бұл мұнай мен мұнай өнімдеріндегі ең көп
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гетероатом . Мұнайдың құрамы жүзден бір пайызға дейін (Баку, Түрікмен,
Сахалин майлары) 5 - 6 % дейін (Орал-Еділ бойынан және Сібірден ,
Қазақстаннан шыққан майлар ), кемінде 14 % дейін (Пойнт кен орны, АҚШ).
Күкірт қосылыстарына ең бай - карбонатты тау жыныстарының арасында
жатқан мұнай, ал құмды шөгінділердің майында, керісінше, құрамында
күкірт бар қосылыстар 2 - 3 есе аз болады (сонымен қатар олардың максималды
мөлшері 1500 - 2000 м тереңдікте жатқан майларда байқалады - негізгі мұнай
түзілу аймағында). Күкірттен мүлде айырылған мұнай жоқ, ал оның көп
мөлшері олардың екінші реттік күкірттенуінің нәтижесі болып табылады .
Мұнай мен мұнай өнімдерінің маңызды көрсеткіші оның күкірт құрамының
жіктелуі болып табылады.

5.31 Схема - Күкірт құрамы бойынша шикі мұнайды жіктеу
Күкірт құрамы мұнай мен мұнай өнімдері сапасының маңызды
көрсеткіші болып табылады. Күкірт бірқатар жағымсыз құбылыстарды, тіпті
жабдықтың коррозиясын тудырады.
Кесте 5.4 - Е.В.Соболева мен А.Н. бойынша күкірт құрамы бойынша
майлардың жіктелуі. Гусева (1988)
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5.32 Сурет - Мұнайды өңдеу саласындағы күкірт
Мұнайдағы күкіртті анықтау және оны кетірудің маңызы өте зор,
өйткені күкірт қосылыстары мұнай өнімдерінің сапасына кері әсерін
тигізеді, мұнай өңдеу үшін қымбат катализаторларды улайды және жану
кезінде қоршаған ортаны ластайды .
Күкірт қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттері.
Мұнай мен мұнай фракцияларының күкіртті қосылыстары арасында үш топ
бөлінеді. Біріншісіне қышқылдық қасиеті бар, сондықтан ең коррозиялы
болып табылатын күкіртті сутегі мен меркаптан жатады. Екінші топқа суықта
бейтарап және термиялық тұрақсыз сульфидтер мен дисульфидтер жатады;
130 - 160 °C температурада олар H2 S және меркаптандар түзіле отырып
ыдырай бастайды. Қосылыстардың үшінші тобына термиялық тұрақты
циклдық қосылыстар жатады, бұл тиофандар мен тиофендер .
Сутегі сульфиді мұнайда сирек кездеседі, бірақ оны мұнай мен
мұнай фракцияларын тазарту кезінде түзуге болады. Сутегі сульфиді - бұл
шіріген тауық жұмыртқаларының иісі болатын тәтті дәмі бар, түссіз, улы газ.
Ауадағы төмен
концентрацияда жүрек
айнуы , құсу , бас
ауруы
туындайды, ал H2 S концентрациясы өлімге әкеледі (ауадағы рұқсат етілген
шекті концентрация - 10 мг/м3 ). Құрамында күкіртті сутегі бар майлар
цистерналардың, ыдыстардың, цистерналар мен құбырлардың қатты
коррозиялық бұзылуын тудыруы мүмкін.
Меркаптандарда 10−7 ден 10−8 моль/л-ге дейінгі өте төмен
концентрацияда сезілетін қатты жағымсыз иіс бар . Бұл қасиет іс жүзінде
қолданылады: олар табиғи газға арнайы қосылады, сондықтан газдың ағып
кетуін анықтауға және газ желісінің ақауларын иіспен анықтауға болады.
Сонымен қатар, төмен молекулалық тиолдар улы болып табылады, олар
лакримация, бас айналу және бас ауруын тудырады. Мұнайдың күкіртті
қосылыстарының ішінде олар ең қауіпті және сульфан және күкірт
қышқылдарының түзілуімен өздігінен тотығу қабілетіне ие. Байланысты
тиолы, бұл шын мәнінде бар ұшпа болуы, олар сондай-ақ бөлігі болуы
мүмкін газ.
295

Сульфидтер мен дисульфидтердің иісі де күшті, бірақ меркаптандар
сияқты өткір емес. Майларда олар алифатты және циклді қосылыстар түрінде
кездеседі. Майлардағы күкірттің негізгі мөлшері тиофандар мен
тиофендердің туындылары түрінде болады.
Мотор отынындағы күкіртті қосылыстар олардың химиялық
тұрақтылығы мен жану тиімділігін төмендетеді, жағымсыз иіс береді және
қозғалтқыштың коррозиясын тудырады. Бензинде - олар тетраэтил
қорғасынына қарсы соққыға қарсы қасиеттерді және дроссельдік реакцияны
төмендетеді, бұл сапаны жақсарту үшін қосылады , дәлірек айтқанда, октан
саны . Сонымен қатар, күкірт қосылыстары мұнай өңдеу үшін қымбат
катализаторларды улайды, ал күйдірген кезде олар атмосфераны ластайды,
күкірт оксидтерін бөліп шығарады.
Күкіртті анықтау әдістері бүгінгі күнге дейін классикалық
химиялықтан бастап заманауи және аспаптыққа дейін, соның ішінде
ультрафиолет және рентгендік флуоресценцияға дейін
дамыған . Күкіртті анықтаудың қолайлы әдісін таңдау талданатын
объектінің табиғаты мен құрамына, қажетті концентрация диапазонына,
дәлдігі мен зертхананың бюджеттік мүмкіндіктеріне байланысты.
Барлық әдістерді шартты түрде үш үлкен топқа бөлуге болады:
- күкірттің тотығуына және алынған оксидтерді талдауға негізделген
әдістер;
- күкіртті күкіртті сутекке дейін тотықсыздандыруға негізделген
әдістер;
- спектрлік әдістер (рентгендік сәулелену және атомдық эмиссия
негізінде).
Мұнай өнімдерін күкірттен тазарту моторлы және
жылыту
отындарының сапасына қойылатын талаптардың үнемі жоғарылауымен,
сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау мәселелерін
шешумен
байланысты . Мұнайды өңдеу процестерінде алынған дистилляттардың күкірт
қосылыстарының мөлшері мен құрамы бойынша әр түрлі болуына
байланысты мұнайды өңдеу әдістері мен шарттары әр түрлі.

5. 33 Сурет - Мұнайдағы күкіртті анықтаудың зертханалық әдісі
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Негізінен төмен молекулалық массасы күкіртті қосылыстар
құрамында жеңіл фракциялардың, кейбір, күкіртті сутек және жеңіл
меркаптандар болып табылатын, мысалы, технологиялық дизайн қарапайым
химиялық әдістермен тазартылады болады, сілтілік тазарту .
Сілтілік тазарту кезінде күкіртті сутек қышқыл және орташа
тұздардың түзілуімен әрекеттеседі :
Н2 S+NaOH=NaHS+H2O
Н2 S+NaOH=Na2S+H2O
Na2S+ Н2 S=2NaHS
Меркаптандар сілтілі меркаптидтермен әрекеттескенде береді:
RSH+ NaOH=RSNa+H2O
Негізінен циклді және полициклді жоғары молекулалы күкіртті
қосылыстардан тұратын ауыр фракциялар үшін терең және күрделі тазарту
қажет.
Өнеркәсіпте гидротазалау және сульфаттау
қолданылады .
Гидротазалау процесінде барлық органикалық күкіртті қосылыстар
гидрогенолизден өтіп, күкіртті сутек түзеді, содан кейін күкірт пен күкірт
қышқылын алады . Тазарту процесінде ағын реакциясы нафтенді дегидрлеу
және парафин көмір сутегі дегидроциклдену және ароматты көмір сутегі
гидрлеу.

Схема 5. 7 - Құрамында күкіртті сутегі бар
және тазартқыш газдардан клаурды Клаус әдісімен алу.
Реакторлы пештің пешінде температура 1100-1300°C-қа жетеді және
күкірттің шығымы 70% -ке дейін жетеді.
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2Н2 S+ 3O2↔3SO2+2H2 O ∆H=520кДж

Күкіртті сутектің одан әрі күкіртке айналуы катализаторларда 220-260
° C температурада 2-3 кезеңде жүзеге асырылады .
Әр кезеңнен кейін түзілген күкірттің булары жер үсті
конденсаторларында конденсацияланады.
2Н2 S+SO2↔3S+2H2 O ∆H=95кДж

Күкіртті сутектің жануы және күкірт буының конденсациясы кезінде
бөлінетін жылу жоғары және төмен қысымды буды шығаруға жұмсалады.
Күкірттің шығымы 96-97 % құрайды.
Экология тұрғысынан сілтілерді тазарту және сульфаттау әдістері
жол берілмейді, өйткені нәтижесінде пайдалану қиын қышқыл-сілтілі
ағындар түзіліп, гидротазарту процесінде күкіртсутек ағыны алынады.
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Тәжірибелік бөлім
Мотор отынындағы күкірттің мөлшерін анықтау
Мыс жолағын сынау. Анықтамалар ішкі жану қозғалтқышының
карбюраторы мен отынмен қамтамасыз ету жүйесіндегі металға зиянды әсер
етуі мүмкін отынды пайдалануды болдырмау мақсатында жасалады.
Сынақтар 50 ° C температурада жүзеге асырылады, өйткені ол отынды
пайдалану шарттарына сәйкес келеді.
Диаметрі 15 мм және ұзындығы 150 мм пробирка 60 мм биіктікке дейін
сынақ өнімімен толтырылады. Оған қысқышпен ұзындығы 40 мм , ені 10 мм
және қалыңдығы 2 мм мыс тақтайша түсіріледі . Плита электролиттік
мыстан жасалған, зімпара қағазбен тазартылған. Жаңа плиталарды 96 % спирт
ерітіндісімен жуады, содан кейін күкірт эфирімен жуады және сүзгі
қағазымен кептіреді. Түтік тығыз жабылатын тығын тығынымен жабылып, 50
± 2 ° C температурада су ваннасында орналастырылатын тірекке
орнатылды. 3 сағаттан кейін пластинаны пробиркадан алып, фарфор ыдыста
ацетонмен немесе спирт-бензол қоспасымен жуады. Егер пластина кезкелген түсті немесе дақпен жабылған болса, өнім сынақтан өтпеді деп
саналады. Әр сынама кем дегенде екі рет сыналады.
Ашық мұнай өнімдеріндегі күкірттің мөлшерін анықтау үшін шамдар
әдісі кеңінен таралған.
Шам әдісімен күкірт мөлшерін анықтау.
Тест өнімнің толық жану шам әдісі өтірік мәні, жану өнімдері
түстерді қамту және қалыптасқан күкірт оксиді анықтау SO 2 оларға отыр,
натрий карбонат ерітіндісімен жаулап:
SO 2 + Na 2 CO 3 Na 2 S О 3 + СО 2 ↑
Артық натрий карбонатын тұз қышқылымен титрлейді. Күкірт
құрамы реакцияға түскен натрий карбонатының мөлшерінен есептеледі.
Күкірттің құрамын анықтаудың бұл әдісі ең дәл әдістердің бірі
болып табылады, өйткені бұл әдіс барлық күкіртті бекітуге қол жеткізеді,
сыналатын өнімнің салыстырмалы түрде үлкен үлгісі қолданылады, бұл
сынақ кезіндегі қателікті айтарлықтай азайтады
Шам әдісімен күкірт сандық анықтау үшін құрылғының диаграмма
суретте көрсетілген.
Құрылғы шам шыныдан , абсорберлерден (жану
өнімдерін
сіңіргіштерден) және тамшы бөлгіштен тұрады . Шам - жіңішке әйнектен
жасалған, шыны түтікке арналған саңылауы бар тығын тығынымен жабылған
жалпақ түбі бар колба. Анықтама мыналарды қолданады:
- тұз қышқылы, 0,05 Н. шешім;
- натрий карбонаты, 0,3 % ерітінді;
- күкіртсіз бензин (күкірттің мөлшері 0,005 % -дан аспайды );
- мұнай эфирі.
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5. 34 сурет - Түтігі
күкірттің құрамын
анықтайды
1 - оттық;
2 - шам шыны;
3 - тамшы ұстаушы;
4-абсорбер;
5 - шыны тірек штангасы

Құрылғыны жинамас бұрын дистилденген судың барлық бөліктерімен
жақсылап жуып, ал шырмауық пен шамдар - мұнай эфирімен жуылады.
Шілтер мен шамдар шаюдан кейін мұқият кептіріледі. Адсорбердің үлкен
ыдыстары биіктігінің 2/3 бөлігін шыны таяқшалармен немесе моншақтармен
толтырады , оларды алдын ала дистилденген сумен жуып, кептіреді. А
Бюреткадағы пайдалану, 10 мл натрий карбонат шешу және 10 мл
тазартылған су жатыр адсорбциялық бағаналарында құйылады .
4-5 мл сыналған аз күкіртті аз қайнайтын өнім немесе 1,5-3 мл
күкіртті және жоғары қайнаған өнім шамға құйылады және сиқырмен
тығынмен жабылады. Білектің төменгі ұшы шамның төменгі жағының
айналасына орналастырылған. Білекті зерттелетін өніммен сіңдіргеннен
кейін, оның сыртқы ұшын сиқыр түтігінің жоғарғы жиегімен біркелкі етіп
кеседі, шамды жағады, жалынның биіктігін 5-6 мм- ге дейін орнатады , содан
кейін жалынды сөндіреді, шамды буланудың жоғалуын болдырмас үшін
арнайы шыны қақпақпен жабады және аналитикалық өлшенеді 0,004 г
дәлдікпен таразы .
Дәл сол сияқты, екінші шамға зерттелетін өнім құйылады, ал
үшіншісіне этил спирті құйылады. Содан кейін Бунзен колбасы вакуумдық
түтік арқылы су ағынды сорғыға қосылады, ал резеңке түтік арқылы колбаға
үш тармақты шыны өрмекшені енгізеді. Өрмекшінің ұшын шашыратқышы
бар вакуумдық түтікшенің көмегімен қосады, соңғысын ағаш тіреулерге
ал
лампочкалары бар адсорберлерді
орнатылған адсорберлермен,
қолданады. Бунсен колбасы мен сорғының арасына және бүріккіш
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қақпақтар мен паук арасына резеңке түтіктерге бұрандалы қысқыштар
салынады.
Осыдан кейін вакуумдық сорғы іске қосылады, шам күкірт
қосылыстары жоқ жалынмен жанады (сіріңке қолдануға тыйым салынады),
ал өрімнің ұзындығы, жалынның биіктігі және ауа сору жылдамдығы
өнімнің жануы толық болатындай етіп және барлық күкірт диоксиді сіңіп
үлгеретін етіп реттеледі. натрий карбонатының ерітіндісі. Сынақ өнімі
түгел күйіп кеткен кезде сынақ аяқталды деп саналады. Өнімнің кейін
жану шам 1-2 құйылады мл ІӘК туралы күкірт бензин және толық өртеп
жіберді. Содан кейін шамдар сөніп, қақпақтармен жабылады және 3-5
минуттан кейін сорғы өшіріледі. Аспап бөлшектелген, тозаңдатқыш
қақпақтар, шамдар көзілдірігі және адсорберлердің жоғарғы бөліктері
жуылған бөтелкеден тазартылған су ағынымен мұқият шайылады, жуылатын
су қолайлы адсорберге жиналады.
Ерітіндіге адсорбердегі метилоранждың 1 - 2 тамшысы қосылады және
реакцияға түспеген натрий карбонатын 0,05 Н-мен титрлейді. HC1 ерітіндісі.
Алдымен ерітінді бақылау экспериментінің адсорберінен, содан кейін
талданған өнімнің жануынан кейін адсорберлерден титрленеді. Талданатын
мұнай өніміндегі күкірттің құрамы x S (салмақ пайызымен) (5.12) формула
бойынша есептеледі:
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠 =

(𝑉𝑉𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉𝑉𝑉2 )𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾.0008∗100
g

, (5.12)

мұнда , v 1 - 0,05 Н. бақылау қышқылын титрлеуге кеткен тұз
қышқылының ерітіндісі, мл; v 2 - 0,05 Н. ерітіндіні талданатын өнімнің
жануынан кейін адсорберлерде титрлеуге жұмсалған тұз қышқылы
ерітіндісі , мл; K - түзету коэффициенті 0,05 Н дейін. тұз қышқылының
ерітіндісі; 0.0008 - 1 мл-ге дәл 0,05 Н сәйкес келетін күкірт мөлшері. тұз
қышқылының ерітіндісі, г; q - талданатын мұнай өнімінің үлгісі, г.
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Бақылау сұрақтары:
1. Мұнайдың күкіртті қосылыстары дегеніміз не?
2. Мұнайдан күкірт қалай тазаланады?
3. Мұнайдың құрамындағы күкірт неге әкеледі?
4. Мұнайды күкірттен тазартудың қандай әдістерін білесіз?
5. Мұнай мен мұнай өнімдерін сілтілі тазартудың мәні неде?
6. Мыс табақшасынан қалай сынама алынады?
7. Күкірт мөлшерін анықтайтын шамдар әдісін сипаттаңыз.
8. Қандай қалыптасады кезде меркаптандар жауап бар сілтілі ?
9. Күкіртті отынның жану өнімдерінің уыттылығы.
10. Майлардың технологиялық классификациясы.
11. Күкіртті жану әдісімен анықтау әдістерінің мәні.
12. Бензин, керосин және дизель құрамында қандай күкірт бар?
13. Күкірт қай жерде қолданылады ?
14. Күкірттің аллотропиялық күйлері ?
15. Мұнайдың күкірт құрамы бойынша жіктелуі қандай?
16. Мұнайдың күкірт құрамы бойынша жіктелуі.
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Қосымшалар
Қауіпті немесе зиянды факторлардың әрекет ету жерлерінде жұмыс жүргізуге
Рұқсат-Наряд
« »
20 ж. берілген
« »
20 ж. дейін жарамды
1. Жұмыстар басшысына
(ТАӘ, лауазымы)
2.
жұмыстарын орындауға (жұмыстардың атауы, оларды орындау
жері, шарттары)
3. Жұмыстарды жүргізу жерінде атқарылатын жұмысқа қарамастан әрекет
ететін немесе туындауы мүмкін қауіпті өндірістік факторлар:
4. Жұмыстарды бастар алдында келесі іс-шараларды орындау қажет:
р/с
№
1

Іс-шараның атауы

Орындау мерзімі

Жауапты орындаушы

2

3

4

Жұмыстар 20 ж.
Жұмыстар 20 ж.

сағ мин басталады
сағ мин аяқталады

5. Жұмыстарды жүргізу барысында келесі іс-шараларды тексеру қажет
р/с
№
1

Іс-шараның атауы

Орындау мерзімі

Жауапты орындаушы

2

3

4
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Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға рұқсат-нарядтың үлгісі
Қай кезде керек болады: Жоғары қауіпті жағдайда жұмыстарды дұрыс
ұйымдастыру және қауіпсіз жүргізу үшін қолданылады
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің
2014 жылғы 30 желтоқсандағы №346 бұйрығымен бекітілген
Ұйым,
Жоғары қауіпті жұмыстарды орындауға
Рұқсат-наряд №
Жұмыстарды жүргізуші
Орындау

(ТАӘ, лауазымы)

тапсырылады

КЕЛІСІМДІ ЖҰМЫСҚА
№ 3 НАРЯД

0,5

Тапсырманы берген цех бастығы

-

Жұмыс
бірлігіне
жиыны

0,5

Иванов

Орындалған жұмыстардың сапасын бағалау Жұмыстар талаптарға және сапа
нормативтеріне сәйкес орындалды
Орындалған жұмыстар (бұйымдар) құрастыру цехына тапсырылды
Қабылдаған
Лебедев
Лебедев И.А
.
(жеке қолтаңбасы)
(қолдың ашық жазылуы)
Тапсырған
Скворцов
Скворцов С.М
.
(жеке қолтаңбасы)
(қолдың ашық жазылуы)
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286

120,00

Қабылданға
н жұмыстар
(бұйымдар
саны)

290

Сомасы
рубльмен

күн

жұмыс
бірлігі
үшін

Атқарылған

сағат

Тапсырма
уақыт нормасы
дайындауқорытындыла
у уақыты

норм-сағат

798

059
4

бағалау

4

31.01.17
ақпан 2017
3
2
1

саны

Мойынтірек
бөлшегі арт.
0001010

ОКЕИ б/ша өлшем бірлігі

02.2017

Жұмыстардың
сипаттамасы

Жұмыс разряды

Күні

Наряд күні
Нарядты орындау кезеңі
Цех
Ұйым «Металлоконструкция» ЖШҚ
Учаске
Бригада
Жұмысшы Скворцов Сергей Михайлович
(тегі, аты, әкесінің аты)
Таб. №
Лауазымы токарь
.
Разряд

143

143

18



34800

Тапсырманы қабылдаған жұмысшы
«01» наурыз
Наряд сомасы

1
0

сомасы
рубльме
н

3480

Скворцов

2017 ж.
Нормалаушы Лисицын В.В.
38280,00 (отыз сегіз мың екі жүз сексен) рубль
Бекітемін

«01» наурыз

Қосымша
төлем уақыты

2017 ж

Грачев
(жеке қолтаңбасы)

Грачев А.А
.
(қолдың ашық жазылуы)

Тапсырма-наряд
2013 жылғы 30 қаңтардағы электр қуаты
ЖРЗУ №3
күні
29.01
29.01
29.01
29.01
30.01
30.01
30.01
30.01
30.01
30.01

Жұмыстарды орындау
мекен-жайы,
мәлімдеушінің ТАӘ
Лен.21,4п,71 пәт
Опл.2 4 п 12 пәт
Опл.18,1п,15пәт
Опл.18, 2 п.
Дз.9,2п
Дз.5, 3п,47пәт
Дз.29, 5 п., 47пәт
Қос.12, 2п, 29 пәт
Дз.23, 1 п.
Дз.29, 8 п.268 пәт

30.01

Дз.43, 2 п., 25 пәт

30.01
30.01

Дз.29, 3 п., 107 пәт
Лен5, 3 п, 45 пәт

Берген инженер

Мәлімдеменің (тапсырманың) мазмұны
Шамдарды ауыстыру – 4 каб
Шамдарды ауыстыру – 2 каб
Шамдарды ауыстыру – 4 каб
Шамдарды ауыстыру – 3 каб
Шамдарды ауыстыру – 1 каб
Шамдарды ауыстыру – 2 каб
Шамдарды ауыстыру – 2 каб
Шамдарды ауыстыру – 4 каб, тамбур
Шамдарды ауыстыру – тамбур
Шамдарды ауыстыру – 4 қаб (лифт қас.,
есептеуіш үст, секцияда)
Шамдарды ауыстыру – тамбур, 1 каб
(14,15 пәт қасында)
Шамдарды ауыстыру – 1,7 каб
Шамдарды ауыстыру – 4,5 каб

Орындалған Орындаушы
жұмыстар
көлемі

Қабылдаған

Аусымдық тапсырма
Тіркеу нөмірі
Күні

Цех Учаске
Жұмысшы
Бұйым

Саны

Шебер
Талаптар

Ішкі
жеткізуші

Ішкі
тұтынушы

Қабылдау
туралы
қорытынды

Құнын
есептеу

Ақпаратты дайындауға арналған деректерді қабылдаған
Жалпы есепке алу үшін тапсырманы қабылдаған
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Қысқарған сөздер мен қысқартулар тізімі
ПТБ-қауіпсіздік техникасы ережелері;
ТПЕ-пайдалану техникасының ережелері;
ӨТМ-өрт-техникалық минимум;
EPS-электрлік өрт дабылы;
Су өрт сөндіргіштері;
Оп-ұнтақты өрт сөндіргіштер;
Оп-көбікті өрт сөндіргіштер;
ОГ-өрт сөндіргіш;
Оу-көмірқышқылды өрт сөндіргіштер;
ОХ-хладонды өрт сөндіргіштер;
Аралас өрт сөндіргіштер;
ЖМП-шұғыл медициналық көмек;
ЖММК-жедел медициналық жәрдем станциясы;
БМСК-медициналық жедел жәрдем пункті;
Әскери өрт күзеті;
ЖКУ-сұйық Кешенді тыңайтқыштар;
ТУ-техникалық шарт
Энергияны сұйық фазамен енгізумен ФЖ-Ферментерлер
Газ фазасына энергия жеткізетін ФГ-Ферментерлер
Сұйық және газ фазасы энергиясын жеткізетін ФЖГ-Ферментерлер
Фжгм-араластыратын құрылғылары бар Ферментерлер
ҚТКШ-біріктірілген Ферментерлер.
ТУ-жылу алмастырғыш құрылғы
Шмкм.р-ең жоғары бір реттік шекті рұқсат етілген концентрация
ПДКс.С-орташа тәуліктік шекті рұқсат етілген концентрация
VSV-уақытша келісілген шығарындылар
Әскерилендірілген өрт күзеті
АПВ-әскерилендірілген өрт сөндіру бөлімдері
ТЖС-тез тұтанатын сұйықтық
EPS-электрлік өрт дабылы
Су өрт сөндіргіш
Оп-ұнтақты өрт сөндіргіш
Оу-көмірқышқылды өрт сөндіргіш
ОХ-хладонды өрт сөндіргіш
КАС-Карбамид-аммиак қоспалары
Ривь - Н-тамаша ығыстыру реакторлары
Күріш-Н-тамаша араластыру реакторлары
РПТ-Н-аралық типтегі реакторлар
ӨБАЖ-Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелері
ҒТ-еңбек нормалары
ТР-технологиялық регламент
ЕСТД-технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі
ЕСТПП-өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі
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