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3.1.1. Техникалық қызмет кӛрсету тәсілдері және қарау мен жӛндеуге 

арналған аспаптар 

4 БӚЛІМ. ЭКСКАВАТОРДЫ ЖӚНДЕУ, МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ 

ДЕМОНТАЖДАУ 

4.1. Экскаваторды жӛндеу, монтаждау және демонтаждау жоспары 

4.1.1 Экскаваторды жӛндеу, монтаждау және бӛлшектеу кезектілігі 

және жҥк кӛтергіш машиналар мен ілмектерді таңдау   
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монтаждау ережесі 

4.2.1 Электр жабдықтарын бӛлшектеу және монтаждау ережелері 

4.3. Экскаваторды жӛндеу 

4.3.1 Жӛндеу процесінің технологиялық картасы және экскаваторды 

жӛндеуге дайындау тәртібі 

4.3.2 Экскаватордың механикалық және электр бӛлігін жӛндеу 

4.3.3 Жӛндеуден кейін басқару механизмдері мен жҥйелерін баптау 

және реттеу 

5 БӚЛІМ. ЭКСКАВАТОР МАШИНИСІ ЖҦМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ 

ТҤРЛЕРІ 

5.1. Экскаватор машинисінің қауіпсіздік қағидалары 

5.1.1. Экскаваторға қызмет кӛрсету жӛніндегі ҧйымдастыру-

техникалық іс-шаралар 

5.2. Ауысымды қабылдау және кенжардың жай-кҥйін тексеру 

№ 15 практикалық жҧмыс. Кернеуі 1000 В дейінгі электр 

қондырғылары бар контурлық қорғаныш жерге тҧйықтауды есептеу 

5.3. Экскаватор жҧмыстарын орындау 

5.3.1. Бос тҧрған барлық механизмдерді және олардың жарамдылығын 

тексеру 

5.3.2. Ӛндіру, аршу, ҥйінді және тиеу-тҥсіру жҧмыстары кезінде 

экскаваторды басқару 

5.3.3. Экскаватормен жиынтықта жҧмыс істейтін жабдыққа қызмет 

кӛрсету 

5.3.4. Экскаваторды жӛндеу кезіндегі итарқа және такелаж жҧмыстары 

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР (ГЛОССАРИЙ) 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 300 
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АЛҒЫСӨЗ 

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 
алушыларына, сондай-ақ техникалық және практикалық сабақтарды 
ұйымдастыру үшін арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту 
шеберлеріне арналған. Сонымен қатар, оқу құралын күндізгі және 
қашықтықтан оқыту студенттері қолдана алады. 

Оқу құралында тау-кен машиналары жобалау, жаңғырту және 
пайдалану объектілері туралы мәліметтер бар. Негізгі құрал-жабдықтар 
ретінде ашық тау-кен жұмыстарында қолданылатын жаңа буын тау-кен 
техникасы ұсынылған.  

Ашық тау-кен жұмыстарында қолданылатын экскаваторлардың 
түрлері, олардың сипаттамалары, тораптардың құрылысы, конструктивтік 
орындалуы және карьерлерде машиналарды пайдалану бойынша негізгі 
ережелер қарастырылған. 

Нұсқаулықта жоғары кәсіби деңгейде дәйекті түрде қарастырылған: 
- кемерлерді қазу және тау-кен массасын тиеу жұмыстарын жүргізу;
- тиеу-түсіру механизмдерінің сипаттамасы;
- экскаватор механизмдерін басқару;
- экскаваторларды тексеру және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;
- экскаваторды жөндеу, монтаждау және демонтаждау.
Ұсынылған даму мазмұнды, қисынды; практикалық бағытқа ие, өйткені

оқу құралында әр бөлім бойынша практикалық жұмыстар бар. 
Бұл нұсқаулық Оқу құралы ретінде әрекет етеді және оны осы 

мамандық бойынша бірқатар пәндер студенттері мен оқытушыларының 
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АЛҒЫСӨЗ

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім
алушыларына, сондай-ақ техникалық және практикалық сабақтарды
ұйымдастыру үшін арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту 
шеберлеріне арналған. Сонымен қатар, оқу құралын күндізгі және 
қашықтықтан оқыту студенттері қолдана алады.

Оқу құралында тау-кен машиналары жобалау, жаңғырту және 
пайдалану объектілері туралы мәліметтер бар. Негізгі құрал-жабдықтар 
ретінде ашық тау-кен жұмыстарында қолданылатын жаңа буын тау-кен 
техникасы ұсынылған. 

Ашық тау-кен жұмыстарында қолданылатын экскаваторлардың 
түрлері, олардың сипаттамалары, тораптардың құрылысы, конструктивтік
орындалуы және карьерлерде машиналарды пайдалану бойынша негізгі
ережелер қарастырылған.

Нұсқаулықта жоғары кәсіби деңгейде дәйекті түрде қарастырылған:
- кемерлерді қазу және тау-кен массасын тиеу жұмыстарын жүргізу;
- тиеу-түсіру механизмдерінің сипаттамасы;
- экскаватор механизмдерін басқару;
- экскаваторларды тексеру және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;
- экскаваторды жөндеу, монтаждау және демонтаждау.
Ұсынылған даму мазмұнды, қисынды; практикалық бағытқа ие, өйткені 

оқу құралында әр бөлім бойынша практикалық жұмыстар бар.
Бұл нұсқаулық Оқу құралы ретінде әрекет етеді және оны осы

мамандық бойынша бірқатар пәндер студенттері мен оқытушыларының 

өзіндік жұмысы үшін пайдалануға болады, өйткені материал жүйеленген, 
сауатты және қол жетімді. 

Қазіргі уақытта карьерлік гидравликалық бір шөмішті 
экскаваторлардың жетекші шетелдік өндірушілері: Hitachi, Komatsu, Terex 
(Orenstein & Koppel), Liebherr. Шынжыр табанды экскаваторлар 
экскаваторлар арасында ерекше орын алады. Бұл карьерлерді игерумен және 
пайдалы қазбаларды өндірумен, сондай-ақ энергетика, қара және түсті 
металлургия және өнеркәсіптің басқа да салалары үшін шикізатпен 
байланысты мақсатына және қолданылу саласына байланысты. 

Эш сериялы экскаваторлар - драглайнның жұмыс жабдығы бар 
адымдап жүрістегі толық бұрылатын жер қазатын машиналар. Экскаваторлар 
1-ден 4-санатқа дейін қоса алғанда күштілігі бар топырақты қазуға арналған,
бұл ретте 3 және 4-санаттағы топырақтар жарылыспен алдын ала
қопсытылуы тиіс. Экскаваторлар ашық көмір разрездерінде және кен
орындарының өзге де ашық әзірлемелерінде, сондай-ақ каналдарды,
ирригациялық жүйелерді және әртүрлі гидротехникалық құрылыстарды
салуда қолданылуы мүмкін.
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1 БӨЛІМ. КЕМЕРЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТАУ-КЕН 
МАССАСЫН ТИЕУ 

1.1 Машина жасау сызбаларын ресімдеу 

Сызбаларды орындау ережелері 
Мемлекеттік стандартқа сәйкес сызба-графикалық жұмыстар 

конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) негізінде 
орындалады. 

Стандарттар-бұл барлық салаларда жобалық құжаттарды орындау 
мен рәсімдеудің бірыңғай ережелерін белгілейтін нормативтік құжаттар. 

Жобалау құжаттарына әртүрлі бөліктердің сызбалары, Құрастыру 
сызбалары, диаграммалар, мәтіндік және басқа құжаттар кіреді. ESKD 
стандарттары сызбаларды орындаудың барлық қолданыстағы ережелерін 
қамтиды. 

Нормативтік техникалық құжат бола отырып, стандарт объектіге тиісті 
ұйым бекітетін қажетті нормаларды, ережелер мен талаптарды қояды. 

Атап айтқанда, стандарттар форматтарға, масштабтарға, сызықтарға, 
қаріптерге және т. б. белгілі бір талаптар қояды. 

Барлық сызбалар белгілі бір мөлшердегі парақтарда (форматтарда) 
орындалуы керек. 

Пішімдер-бұл МЕМСТ 2.301-68 стандартында сурет салу және 
жобалау жұмыстарын орындау үшін парақтардың өлшемдеріне қойылатын 
талаптар. 

Пішімді таңдау тартылатын объектінің көлеміне, күрделілігіне, 
түрлерінің санына байланысты жүзеге асырылады. 

Стандартқа сәйкес бес негізгі (A0, A1, A2, A3, A4) және бірнеше 
қосымша форматтар бар. 

1189х841 ММ жақтары бар A0 пішімі ауданы шамамен 1 м2 болатын 
негізгі форматтардың бірі болып табылады.  Қалған негізгі форматтар тиісті 
форматты оның кіші жағына параллель екі тең бөлікке бөлу арқылы 
алынады. Пішім өлшемдерінің шекті ауытқу өлшемдері (1,5...3,0) мм. 

Сурет орындалатын әр форматтың сыртқы және ішкі жақтаулары бар. 
Сыртқы жақтау қатты жұқа сызықпен, ал ішкі жақтау қатты қалың 

сызықпен сызылады. Жақтаудың сол жақтары арасындағы қашықтық 20 мм, 
басқа жақтары арасында 5 мм. Негізгі форматтардың белгілері мен 
өлшемдері 1.1-кестеде келтірілген 
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1 БӨЛІМ. КЕМЕРЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТАУ-КЕН 
МАССАСЫН ТИЕУ

1.1 Машина жасау сызбаларын ресімдеу

Сызбаларды орындау ережелері
Мемлекеттік стандартқа сәйкес сызба-графикалық жұмыстар 

конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) негізінде 
орындалады.

Стандарттар-бұл барлық салаларда жобалық құжаттарды орындау 
мен рәсімдеудің бірыңғай ережелерін белгілейтін нормативтік құжаттар.

Жобалау құжаттарына әртүрлі бөліктердің сызбалары, Құрастыру 
сызбалары, диаграммалар, мәтіндік және басқа құжаттар кіреді. ESKD
стандарттары сызбаларды орындаудың барлық қолданыстағы ережелерін 
қамтиды.

Нормативтік техникалық құжат бола отырып, стандарт объектіге тиісті
ұйым бекітетін қажетті нормаларды, ережелер мен талаптарды қояды.

Атап айтқанда, стандарттар форматтарға, масштабтарға, сызықтарға, 
қаріптерге және т. б. белгілі бір талаптар қояды.

Барлық сызбалар белгілі бір мөлшердегі парақтарда (форматтарда) 
орындалуы керек.

Пішімдер-бұл МЕМСТ 2.301-68 стандартында сурет салу және 
жобалау жұмыстарын орындау үшін парақтардың өлшемдеріне қойылатын 
талаптар.

Пішімді таңдау тартылатын объектінің көлеміне, күрделілігіне, 
түрлерінің санына байланысты жүзеге асырылады.

Стандартқа сәйкес бес негізгі (A0, A1, A2, A3, A4) және бірнеше 
қосымша форматтар бар.

1189х841 ММ жақтары бар A0 пішімі ауданы шамамен 1 м2 болатын
негізгі форматтардың бірі болып табылады. Қалған негізгі форматтар тиісті 
форматты оның кіші жағына параллель екі тең бөлікке бөлу арқылы
алынады. Пішім өлшемдерінің шекті ауытқу өлшемдері (1,5...3,0) мм.

Сурет орындалатын әр форматтың сыртқы және ішкі жақтаулары бар.
Сыртқы жақтау қатты жұқа сызықпен, ал ішкі жақтау қатты қалың

сызықпен сызылады. Жақтаудың сол жақтары арасындағы қашықтық 20 мм,
басқа жақтары арасында 5 мм. Негізгі форматтардың белгілері мен
өлшемдері 1.1-кестеде келтірілген

Кесте 1.1 - Негізгі форматтардың белгілері мен өлшемдері 

Жақтаулардың сол жақтары арасындағы үлкен өлшем сызбаларды тігу 
үшін қалдырылады (сурет - 1.1). 

1.1 сурет - Жақтаулар 

Масштаб дегеніміз-сызбада көрсетілген объектінің, сызықтық 
өлшемдері мен сол заттың шынайы өлшемдері арасындағы қатынас. 

Шынайы өлшемдер бойынша сурет салу мүмкін болмаған жағдайларда 
масштаб қолданылады. 

Сызба-конструкторлық жұмыстарда қолданылатын масштабтар МЕМСТ 
2.302-68 сәйкес стандартымен реттеледі. Осы стандартқа сәйкес сызбаны 
үлкейтілген, кішірейтілген масштабта және нақты мөлшерде салуға болады. 

1.2-кестеде машина жасауда жиі қолданылатын масштабтар көрсетілген. 
Сызба салынған Масштаб сызбаның негізгі жазбасында тиісті орында 

көрсетіледі; мысалы 1:1, 2:1,1:2 және т. б. Егер масштаб сызба шегінде 
көрсетілсе, онда ол М әрпімен белгіленеді; мысалы М 1:1, м 2:1, М 1:2 және 
т. б. Егер сызба масштабта сызылса, онда сызбада сызылған бұйымның 
нақты өлшемдері көрсетілетінін білу керек (сурет - 1.2). 

Пішімді белгілеу Пішім жақтарының стандартты 
өлшемдері (мм.): 

А0 841х1189 
А1 594х841 
А2 420х594 
А3 297х420 
А4 210х297 
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Кесте 1.2 - Машина жасау сызбаларының ауқымы 
Азайту ауқымы 1:2 1:2,5 1-4 1:5 1:10 және т. б. 
Табиғи шама 1:1 
Үлкейту ауқымы 2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 және т. б. 

Линии. Сызу жұмыстарын орындау кезінде әр түрлі сызықтар 
қолданылады. МЕМСТ 2.303-68 стандартымен белгіленген сызықтардың 
негізгі түрлері 1.3-кестеде келтірілген. 

Кесте 1.3 - Сызық түрлері 

1. Қатты негізгі қалың сызық-бөлшектердің көрінетін контурларын
бейнелеу үшін қолданылады. Мұндай s сызығының қалыңдығы кескіннің 
өлшемі мен күрделілігіне, сондай-ақ форматтың мөлшеріне байланысты 
0,6...1,5 мм аралығында қабылданады.  

2. Қатты жұқа сызық-өлшемді, шығарылатын сызықтарды, Люк
сызықтарын, шығарылатын сызықтарды бейнелеу үшін қолданылады. Жұқа 
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін. 

3. Қатты толқынды сызық-сызбадағы кескін толығымен берілмеген
кезде үзіліс сызықтарын бейнелеу үшін қолданылады. Қатты толқынды 
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 2-ге дейін. 

4. Сызық сызығы-объектінің көрінбейтін контурларын бейнелеу үшін
қолданылады. Сызық сызығының қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін 
қабылданады. Штрих сызығындағы соққының ұзындығы 2...8 мм, ал 
соққылар арасындағы қашықтық 1 ... 2 мм. 
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Кесте 1.2 - Машина жасау сызбаларының ауқымы
Азайту ауқымы 1:2 1:2,5 1-4 1:5 1:10 және т. б.
Табиғи шама 1:1
Үлкейту ауқымы 2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 және т. б.

Линии. Сызу жұмыстарын орындау кезінде әр түрлі сызықтар
қолданылады. МЕМСТ 2.303-68 стандартымен белгіленген сызықтардың
негізгі түрлері 1.3-кестеде келтірілген.

Кесте 1.3 - Сызық түрлері

1. Қатты негізгі қалың сызық-бөлшектердің көрінетін контурларын
бейнелеу үшін қолданылады. Мұндай s сызығының қалыңдығы кескіннің 
өлшемі мен күрделілігіне, сондай-ақ форматтың мөлшеріне байланысты 
0,6...1,5 мм аралығында қабылданады. 

2. Қатты жұқа сызық-өлшемді, шығарылатын сызықтарды, Люк
сызықтарын, шығарылатын сызықтарды бейнелеу үшін қолданылады. Жұқа
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін.

3. Қатты толқынды сызық-сызбадағы кескін толығымен берілмеген 
кезде үзіліс сызықтарын бейнелеу үшін қолданылады. Қатты толқынды
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 2-ге дейін.

4. Сызық сызығы-объектінің көрінбейтін контурларын бейнелеу үшін 
қолданылады. Сызық сызығының қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін 
қабылданады. Штрих сызығындағы соққының ұзындығы 2...8 мм, ал
соққылар арасындағы қашықтық 1 ... 2 мм.

Егер сызбада әр түрлі бағытта орналасқан сызықтар болса, онда 
соққылар қиылыспауы керек. 

Жіңішке сызық-осьтік және Орталық сызықтарды бейнелеу үшін 
қолданылады. 

5. Сызылған сызық ұзын жіңішке соққылардан және олардың
арасындағы қысқа соққылардан (нүктелерден) тұрады. Ұзын соққылардың 
ұзындығы 5 ... 30 мм, ал олардың арасындағы қашықтық 3...5 мм. Мұндай 
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 2-ге дейін. Осьтік және Орталық сызықтар 
кескін контурынан 5 мм-ден аспауы керек. Шеңбердің центрлік сызықтарын 
бейнелеуде жіңішке сызық қолданылады. Бұл жағдайда шеңбердің ортасында 
нүкте емес, екі қиылысатын соққылар бейнеленуі керек екенін есте ұстаған 
жөн.   

Сурет 1.2 - Сызықтар түрлері 

6. Штрих-нүктелі қалыңдатылған сызық-термиялық өңдеуге немесе
жабуға жататын беттерді білдіретін сызықтарды, сондай-ақ бөлінген 
жазықтықтың алдында орналасқан элементтерді бейнелеу үшін 
қолданылады. Бұл сызықтың ұзындығы 3 ... 8 мм, ал олардың арасындағы 
қашықтық 3...4 мм. Желінің қалыңдығы S/2-ден 2/3s-ке дейін. 

7. Екі нүктелі жіңішке сызық-бүктеу сызығын бейнелеу үшін
объектілерді сканерлеуді құру кезінде қолданылады.  Бұл сызықтар сонымен 
қатар объектінің қозғалатын бөлігінің аралық және соңғы позициялардағы 
орнын бейнелейтін жағдайларда қолданылады. Соққылардың ұзындығы 5 ... 
30 мм, ал олардың арасындағы қашықтық 4...6 мм. 

Соққылардың ұзындығын 15...20 мм қабылдау ұсынылады. Мұндай 
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 2-ге дейін. -1.2 суретте сызықтардың кейбір 
түрлерін қолдану мысалы көрсетілген [1,3]. 

      Негізгі жазу 
Әр сурет пен дизайн құжатында негізгі жазба болуы керек. Кейде 

негізгі жазудың астында бұрыштық мөр бар (сурет - 1.3). Негізгі жазу 
МЕМСТ 2.104-2006 сәйкес орындалады. Ол осы сызбаға немесе дизайн 
құжатына қатысты барлық ақпаратты береді. 
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Сурет 1.3 - Бұрыштық мөр 

Негізгі жазба сызбаның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан. А4 
форматында жасалған өндірістік сызбаларда негізгі жазба қысқа жағында 
орналасады, ал үлкен форматтағы сызбаларда оны ұзын және қысқа жағында 
да орналастыруға болады.  

Сызбада өлшемдерді қолдану 
Өнімнің сызбасын салу кезінде оған өлшемдер қолданылуы керек. 

Өлшемсіз сурет дұрыс емес деп саналады. Сызбадағы өлшемдер өлшемді 
және шығарылатын сызықтармен, сондай-ақ өлшемді санмен 
көрсетіледі. 

Размеры делятся на линейные и угловые. Сызықтық өлшемдер өнімнің 
ұзындығын, енін, биіктігін, қалыңдығын, радиусы мен диаметрін көрсетеді. 
Техникалық сызбаларда сызықтық өлшемдер миллиметрмен көрсетіледі, 
бірақ өлшем бірлігі көрсетілмейді. Егер Өлшем басқа бірліктерде берілсе 
(см, дм және т.б.), онда өлшемнің жанында өлшем бірлігі көрсетілуі керек. 

Бұрыштық өлшемдер бұрыштың мөлшерін сипаттайды және градуспен, 
минутпен және секундпен белгіленеді. Мысалы: 40,  40 30, 403020. 

Суретте көрсетілген өнім өлшемдерінің саны минималды және сонымен 
бірге оны түсіну және жасау үшін жеткілікті болуы керек. 

Өлшемді және шығарылатын сызықтар. Сызбадағы өлшемдерді қою 
үшін алдымен қашықтағы сызықтар жасалады. Олар өлшенетін сегментке 
перпендикуляр болуы керек. Содан кейін Өлшем сызығы қойылады. 
Өлшемді және қашықтағы сызықтар қатты жұқа сызықтармен сызылады. 
Өлшемді сызықтан контурлық сызыққа дейінгі қашықтық 6...10 мм 
аралығында болуы керек. Егер бірнеше параллель өлшемдер болса, олардың 
арасындағы қашықтық 6...10 мм құрайды. Қашықтағы сызық 1...5 мм 
өлшемді сызықтан асып түседі.  
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Сурет 1.3 - Бұрыштық мөр

Негізгі жазба сызбаның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан. А4
форматында жасалған өндірістік сызбаларда негізгі жазба қысқа жағында 
орналасады, ал үлкен форматтағы сызбаларда оны ұзын және қысқа жағында 
да орналастыруға болады. 

Сызбада өлшемдерді қолдану
Өнімнің сызбасын салу кезінде оған өлшемдер қолданылуы керек.

Өлшемсіз сурет дұрыс емес деп саналады. Сызбадағы өлшемдер өлшемді
және шығарылатын сызықтармен, сондай-ақ өлшемді санмен
көрсетіледі.

Размеры делятся на линейные и угловые. Сызықтық өлшемдер өнімнің
ұзындығын, енін, биіктігін, қалыңдығын, радиусы мен диаметрін көрсетеді.
Техникалық сызбаларда сызықтық өлшемдер миллиметрмен көрсетіледі, 
бірақ өлшем бірлігі көрсетілмейді. Егер Өлшем басқа бірліктерде берілсе 
(см, дм және т.б.), онда өлшемнің жанында өлшем бірлігі көрсетілуі керек.

Бұрыштық өлшемдер бұрыштың мөлшерін сипаттайды және градуспен,
минутпен және секундпен белгіленеді. Мысалы: 40,  40 30, 403020.

Суретте көрсетілген өнім өлшемдерінің саны минималды және сонымен 
бірге оны түсіну және жасау үшін жеткілікті болуы керек.

Өлшемді және шығарылатын сызықтар. Сызбадағы өлшемдерді қою
үшін алдымен қашықтағы сызықтар жасалады. Олар өлшенетін сегментке 
перпендикуляр болуы керек. Содан кейін Өлшем сызығы қойылады. 
Өлшемді және қашықтағы сызықтар қатты жұқа сызықтармен сызылады.
Өлшемді сызықтан контурлық сызыққа дейінгі қашықтық 6...10 мм
аралығында болуы керек. Егер бірнеше параллель өлшемдер болса, олардың
арасындағы қашықтық 6...10 мм құрайды. Қашықтағы сызық 1...5 мм 
өлшемді сызықтан асып түседі. 

   1.1.1 Нүктенің, түзудің және жазықтықтың кешенді проекциялары 

Нүкте-ең қарапайым, өлшемі жоқ геометриялық элемент. Ол көптеген 
геометриялық есептерді шешуде қолданылады. 

Изучим құру проекциялар нүктелерінің жазықтықтағы проекциялар 
(Сурет 1.4). Ол үшін проекциялардың үш өзара перпендикуляр 
жазықтықтарының жүйесін саламыз: көлденең (h), фронтальды (F) және 
проекциялардың профильдік (P) жазықтықтары (1.12-сурет, а). Н және F 
жазықтықтарының қиылысында пайда болатын Ось (абсцисса осі) х әрпімен, 
Н және Р жазықтықтарының қиылысында (ординат осі) Y әрпімен, ал F және 
P жазықтықтарының қиылысында (аппликат осі) z әрпімен белгіленеді. 

Осы проекция жазықтықтарынан белгілі бір қашықтықта А нүктесі бар 
делік. Біз тікбұрышты проекция әдісімен проекция жазықтығындағы А 
нүктесінің проекцияларын табамыз. Ол үшін осы нүктеден H, F  және P 
жазықтықтарына перпендикуляр түсіреміз.А нүктесі-көлденең проекция, А" 
нүктесі - фронтальды проекция және А"' нүктесі  берілген А нүктесінің 
профильдік проекциясы. 

Бөлшектерді кеңістікте жобалау күрделі процесс, сондықтан сызбада 
олардың күрделі сызбасы қолданылады. 

Күрделі сызба-бұл әр түрлі проекция жазықтықтарында алынған 
бөліктің проекциялары бір жазықтықта біріктірілген сурет. Кешенді сызба 
келесідей жасалады (1.4-сурет. б). F жазықтығын қозғалыссыз қалдырып, h 
жазықтығын x осінің айналасында, ал p жазықтығын Z осінің айналасында 
90º-қа айналдырамыз. Осындай айналу нәтижесінде проекциялардың барлық 
үш жазықтығы бір жазықтықта біріктіріледі. А" нүктесінің фронтальды 
проекциясы өз орнын өзгертпейді, ал көлденең және профильді проекциялар 
Н және Р жазықтықтарымен бірге айналады.Бұл жағдайда А ' көлденең 
проекциясы А'Aх радиусы бойынша Х осінің айналасында айналады, ал А' 
профиль проекциясы A'az радиусы бойынша Z осіне айналады. Алынған 
сурет А нүктесінің күрделі сызбасы болып табылады. Бұл әдісті алғаш рет 
француз ғалымы Гаспар Монж ұсынған және Монж әдісі ретінде белгілі. 
Күрделі сызбада нүктенің өзі емес, оның проекциясы бейнеленгенін есте 
ұстаған жөн. 

Күрделі сызбада көлденең А' және фронтальды а" проекциялар әрқашан 
X осіне перпендикуляр түзуде, ал фронтальды А" және профильдік А"'Z 
осіне перпендикуляр түзудегі проекциялар. Бұл сызықтар байланыс 
сызықтары деп аталады және сызбада жұқа сызықтармен бейнеленген. 

Нүктенің кеңістіктегі орны осы нүктенің проекция жазықтықтарынан 
қашықтығымен немесе оның координаттарымен дәлірек анықталады. 
Мысалы, координаттармен берілген А нүктесі А (Х,Y,Z) түрінде жазылады. 
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а)       а) б) в) 

Сурет 1.4- Нүктенің күрделі проекциясы 

Х координатасы А нүктесінен Р проекцияларының профиль 
жазықтығына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Күрделі сызбада бұл қашықтық 
А' нүктесінің көлденең проекциясынан Y осіне дейінгі қашықтықта немесе 
А" нүктесінің фронтальды проекциясынан Z осіне дейінгі қашықтықта 
өлшенеді (1.4-сурет, б). 

Y координатасы А нүктесінен F проекцияларының профиль 
жазықтығына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Күрделі сызбада бұл қашықтық 
А' нүктесінің көлденең проекциясынан х осіне дейінгі қашықтықпен немесе 
А''' нүктесінің профильдік проекциясынан Z осіне дейінгі қашықтықпен 
өлшенеді . 

Z координатасы А нүктесінен Н проекцияларының көлденең 
жазықтығына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Күрделі сызбада бұл қашықтық 
А" нүктесінің фронтальды проекциясынан х осіне дейінгі немесе А''' 
нүктесінің профильдік проекциясынан y осіне дейінгі қашықтықпен 
өлшенеді. 

1.1.2 Позициялық және метрикалық есептер 

Метрикалыққа қашықтықтардың, бұрыштардың және Жазық 
фигуралардың шынайы (табиғи) шамаларын кешенді сызбада анықтаумен 
байланысты міндеттер жатады. Метрикалық тапсырмалардың үш тобын 
бөлуге болады. 
Қашықтықты анықтауды қамтитын тапсырмалар тобы: 

- нүктеден басқа нүктеге дейін;
- нүктеден түзу сызыққа дейін;
- нүктеден жазықтыққа дейін;
- нүктеден бетке дейін;
- түзу сызықтан басқа түзу сызыққа дейін;
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а) а) б) в) 

Сурет 1.4- Нүктенің күрделі проекциясы

Х координатасы А нүктесінен Р проекцияларының профиль 
жазықтығына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Күрделі сызбада бұл қашықтық
А' нүктесінің көлденең проекциясынан Y осіне дейінгі қашықтықта немесе
А" нүктесінің фронтальды проекциясынан Z осіне дейінгі қашықтықта 
өлшенеді (1.4-сурет, б).

Y координатасы А нүктесінен F проекцияларының профиль 
жазықтығына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Күрделі сызбада бұл қашықтық
А' нүктесінің көлденең проекциясынан х осіне дейінгі қашықтықпен немесе
А''' нүктесінің профильдік проекциясынан Z осіне дейінгі қашықтықпен
өлшенеді .

Z координатасы А нүктесінен Н проекцияларының көлденең
жазықтығына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Күрделі сызбада бұл қашықтық
А" нүктесінің фронтальды проекциясынан х осіне дейінгі немесе А'''
нүктесінің профильдік проекциясынан y осіне дейінгі қашықтықпен
өлшенеді.

1.1.2 Позициялық және метрикалық есептер

Метрикалыққа қашықтықтардың, бұрыштардың және Жазық
фигуралардың шынайы (табиғи) шамаларын кешенді сызбада анықтаумен
байланысты міндеттер жатады. Метрикалық тапсырмалардың үш тобын
бөлуге болады.
Қашықтықты анықтауды қамтитын тапсырмалар тобы:

- нүктеден басқа нүктеге дейін;
- нүктеден түзу сызыққа дейін;
- нүктеден жазықтыққа дейін;
- нүктеден бетке дейін;
- түзу сызықтан басқа түзу сызыққа дейін;

1.1.3 Кешенді сызбаларды түрлендіру 

Тікелей дөңгелек Цилиндрдің күрделі сызбасын салу цилиндр 
негіздерінің орталықтарының проекцияларын салудан басталады (1.5-сурет). 
Біздің мысалда төменгі негіз проекциялардың көлденең жазықтығында 
орналасқан. Цилиндрдің жоғарғы негізі төменгі негізге параллель 
болғандықтан, екі негіздің көлденең проекциялары сәйкес келеді және 
олардың нақты өлшемдеріне тең шеңберлер болып табылады. Алдыңғы 
проекция төменгі негіздері білдіреді тікелей, орналасқан осіне Х. Жоғарғы 
базаның фронтальды проекциясы оған тең және параллель түзу. Бұл 
проекциялар арасындағы қашықтық цилиндрдің биіктігіне тең. Негіздердің 
профильдік проекциялары да ұзындығы бойынша тең және бір-біріне 
параллель түзулердің сегменттері болып табылады. Осы сызықтардың соңғы 
нүктелерін жалғап, цилиндрдің алдыңғы және көлденең проекцияларын 
аламыз. Суреттен көрініп тұрғандай, бұл проекциялар тіктөртбұрыштар 
болып табылады. Осылайша, тікелей дөңгелек Цилиндрдің күрделі сызбасы 
жасалады. 

Цилиндр элементтерінің көрінуін анықтаңыз. Цилиндрдің көлденең 
проекциясында (жоғарғы жағында) тек жоғарғы негіз көрінеді. Фронтальды 
проекциядағы элементтердің көрінуін анықтау үшін біз негіздің центрі 
арқылы көлденең жазықтықта х осіне параллель түзу сызық сызамыз. 

Бұл түзу цилиндрді екіге бөледі. Фронтальды проекцияда осы түзуден 
төмен орналасқан цилиндрлер көрінетін болады, ал фронтальды проекцияда 
осы түзуден жоғары орналасқан түзілімдер көрінбейтін болады. Егер 
цилиндрдің көлденең проекциясының негізінің центрі арқылы Y осіне 
параллель сызық тартылса, онда цилиндрдің профиль проекциясы 
элементтерінің көрінуін анықтауға болады. Осы түзудің сол жағында 
орналасқан түзілімдер профиль проекциясында көрінетін болады, ал оң 
жақта орналасқан түзілімдер көрінбейтін болады. 

Сурет 1.5 - Кешенді сызбалар 
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Суретте көрсетілгендей цилиндр бетіндегі м және N нүктелерін алайық. 
М нүктесінің фронтальды проекциясы (М" нүктесі) көрінетін болады, 
өйткені ол цилиндрдің көрінетін генератрицасында, Ал N нүктесінің 
фронтальды проекциясы (N" нүктесі) көрінбейтін болады. Осы нүктелердің 
профильдік проекциялары (М"', N"') цилиндрдің көрінетін түзілімдерінде 
жатыр, сондықтан көрінетін болып табылады[1,3,6]. 

1.1.4 Техникалық сурет салу негіздері 

Тікбұрышты проекция әдісімен сызылған бөлшектер оның пішіні мен 
өлшемі туралы ақпарат береді, бірақ олар бөлік туралы Кеңістіктік түсінік 
бермейді. Бөлшек туралы неғұрлым толық түсінік алу үшін оның визуалды, 
кеңістіктік бейнесін құру қажет. Бөліктің мұндай проекциясы 
аксонометриялық проекция немесе жай аксонометрия деп аталады. 

Аксонометрия сөзі екі сөзден тұрады axon(axo) – ось және metreo – 
өлшеу, ал грек тілінен аударғанда осьтер бойынша өлшеу дегенді білдіреді. 
Проекциялық сәулелер проекция жазықтықтарына перпендикуляр болатын 
аксонометриялық проекция тікбұрышты деп аталады. Егер проекцияланған 
сәулелер проекция жазықтықтарына бейім болса, проекция қиғаш деп 
аталады. 

Аксонометриялық проекцияларға проекциялау кезінде тікбұрышты 
координаталық осьтер бұрмаланады. Х, Y және Z осьтері бойынша бұрмалау 
коэффициенттері Кх, Ку және Кz деп белгіленеді. Осьтер бойынша бұрмалау 
коэффициентінің мәніне байланысты аксонометриялық проекциялар келесі 
түрлерге бөлінеді: 

1. Изометриялық проекция. Изометрия сөзі бірдей мағынаны білдіреді.
Изометрия кезінде барлық осьтер бойынша бұрмалау коэффициенттері 
бірдей, яғни Кх = Ку= Кz =1. 

2. Диметриялық проекция. Диметрия-екі аксонометриялық осьте
бірдей өлшемді білдіреді. Диметрия кезінде бұрмаланудың екі коэффициенті 
тең, ал үшіншісі өте жақсы, яғни Kx = ku ≠ KZ; KX = KZ ≠ ku; ku 

= Кz ≠ Кх. 
3. Триметриялық тоқтату. Триметрия-барлық үш осьтің өлшемдері

әртүрлі екенін білдіреді. Сондықтан осьтер бойынша бұрмалау 
коэффициенттері әртүрлі, яғни. 

Изометрия, диметрия және триметрия тікбұрышты және Қиғаш болуы 
мүмкін. Іс жүзінде тікбұрышты изометриялық және қиғаш бұрышты 
фронтальды диметриялық проекциялар сияқты аксонометриялық 
проекциялардың түрлері кеңінен қолданылады. Аксонометриялық 
проекцияның түрін таңдау бөліктің пішініне, аксонометриялық проекцияны 
құрудың жеңілдік дәрежесіне және алынған кескіннің қол жетімділігіне 
байланысты. 
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Суретте көрсетілгендей цилиндр бетіндегі м және N нүктелерін алайық.
М нүктесінің фронтальды проекциясы (М" нүктесі) көрінетін болады, 
өйткені ол цилиндрдің көрінетін генератрицасында, Ал N нүктесінің
фронтальды проекциясы (N" нүктесі) көрінбейтін болады. Осы нүктелердің 
профильдік проекциялары (М"', N"') цилиндрдің көрінетін түзілімдерінде 
жатыр, сондықтан көрінетін болып табылады[1,3,6].

1.1.4 Техникалық сурет салу негіздері

Тікбұрышты проекция әдісімен сызылған бөлшектер оның пішіні мен
өлшемі туралы ақпарат береді, бірақ олар бөлік туралы Кеңістіктік түсінік
бермейді. Бөлшек туралы неғұрлым толық түсінік алу үшін оның визуалды,
кеңістіктік бейнесін құру қажет. Бөліктің мұндай проекциясы 
аксонометриялық проекция немесе жай аксонометрия деп аталады.

Аксонометрия сөзі екі сөзден тұрады axon(axo) – ось және metreo –
өлшеу, ал грек тілінен аударғанда осьтер бойынша өлшеу дегенді білдіреді.
Проекциялық сәулелер проекция жазықтықтарына перпендикуляр болатын
аксонометриялық проекция тікбұрышты деп аталады. Егер проекцияланған 
сәулелер проекция жазықтықтарына бейім болса, проекция қиғаш деп 
аталады.

Аксонометриялық проекцияларға проекциялау кезінде тікбұрышты 
координаталық осьтер бұрмаланады. Х, Y және Z осьтері бойынша бұрмалау
коэффициенттері Кх, Ку және Кz деп белгіленеді. Осьтер бойынша бұрмалау
коэффициентінің мәніне байланысты аксонометриялық проекциялар келесі 
түрлерге бөлінеді:

1. Изометриялық проекция. Изометрия сөзі бірдей мағынаны білдіреді. 
Изометрия кезінде барлық осьтер бойынша бұрмалау коэффициенттері
бірдей, яғни Кх = Ку= Кz =1.

2. Диметриялық проекция. Диметрия-екі аксонометриялық осьте
бірдей өлшемді білдіреді. Диметрия кезінде бұрмаланудың екі коэффициенті 
тең, ал үшіншісі өте жақсы, яғни Kx = ku ≠ KZ; KX = KZ ≠ ku; ku

= Кz ≠ Кх.
3. Триметриялық тоқтату. Триметрия-барлық үш осьтің өлшемдері

әртүрлі екенін білдіреді. Сондықтан осьтер бойынша бұрмалау 
коэффициенттері әртүрлі, яғни.

Изометрия, диметрия және триметрия тікбұрышты және Қиғаш болуы 
мүмкін. Іс жүзінде тікбұрышты изометриялық және қиғаш бұрышты
фронтальды диметриялық проекциялар сияқты аксонометриялық
проекциялардың түрлері кеңінен қолданылады. Аксонометриялық
проекцияның түрін таңдау бөліктің пішініне, аксонометриялық проекцияны 
құрудың жеңілдік дәрежесіне және алынған кескіннің қол жетімділігіне
байланысты.

1.2 Бөлшектер буындарының суреттері 

Механизмдер мен қондырғылар көптеген бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларынан тұратыны белгілі. Әрбір құрастыру қондырғысы 
бөлшектерді біріктірудің белгілі бір түрлерін қамтиды, оларды құрастыру 
кезінде тұтастықты сақтау үшін бөлуге және бір бөлікке, ал қозғалғыштығы 
бойынша жылжымалы және бекітілген бөліктерге бөлуге болады.  

Ажыратылатын қосылыстар деп аталады, оларды бірнеше рет жеке 
бөліктерге бөліп, оларды бөлшектер мен байланыстырушы элементтерді 
бұзбай қайтадан жинауға болады. Ажыратылатын қосылыстарға Бұрандалы, 
кілт, фитинг, сына және басқа қосылыстар жатады. Қазіргі заманғы 
машиналар мен механизмдердегі алынатын қосылыстардың саны барлық 
қосылыстардың 65-85% құрайды. 

Бір бөліктен тұратын қосылыстар – бұл бөлшектеуге жатпайтын 
қосылыстар, өйткені бөлшектердің бірі немесе оларды байланыстыратын 
элемент бұзылады. 

Бір бөліктен тұратын қосылыстардың мысалы дәнекерленген, 
тойтарылған, басылған, жабысқақ және басқа қосылыстар. 

Бұл ретте қосылыстар: қозғалмайтын алмалы-салмалы (бұрандалы, 
ойықты), қозғалмайтын бір шешілмейтін (престеу, тойтару арқылы 
жалғаулар), жылжымалы алмалы-салмалы (сырғу мойынтіректері, тісті 
доңғалақтардың тістері), жылжымалы бір шешілмейтін ( тербелу 
мойынтіректері) болуы мүмкін[17]. 

1.2.1 Сызбаларды орындаудың жалпы ережелері 

Бұл бөлімде біз Құрастыру сызбаларын орындау ережелерімен 
танысуымыз керек. Мұны істеу үшін алдымен кейбір негізгі ұғымдар мен 
анықтамалармен танысайық. 

Кәсіпорында өндірілетін кез-келген зат немесе өндіріс заттарының 
жиынтығы өнім деп аталады. 

Өнімнің келесі түрлері орнатылды: құрастыру қондырғылары, 
кешендер, жиынтықтар. 

Құрастыру бірлігі-бұл құрамдас бөліктері құрастыру 
операцияларымен (бұрау, тойтару, дәнекерлеу, дәнекерлеу, сығымдау, 
тегістеу, желімдеу, тігу, төсеу және т.б.) байланысты болатын өнім. Мысалы, 
машина, редуктор және т. б. 

Кешен құрастыру операцияларымен қосылмаған, бірақ өзара 
байланысты операциялық функцияларды орындауға арналған екі немесе одан 
да көп өнімдерді қамтиды, мысалы, машина цехы, бұрғылау қондырғысы 
және т. б. 

Кешенге негізгі функцияларды орындайтын өнімдерден басқа, қосалқы 
функцияларды орындауға арналған бөлшектер, құрастыру қондырғылары, 
мысалы, кешенді жұмыс орнында орнатуға арналған бөлшектер мен 
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құрастыру қондырғылары және т. б. кіреді. 
Жинақ қосалқы сипаттағы жалпы пайдалану мақсаты бар екі немесе 

одан да көп бұйымдардан тұрады, мысалы, қосалқы бөлшектер жиынтығы 
және т. б. 

Өнімнің құрастыру сызбасы-бұл өнімнің дизайнын сипаттайтын және 
осы құрастыруға кіретін жеке бөлшектер мен құрастыру түйіндерінің өзара 
орнын анықтайтын дизайн құжаты. 

Өндіріс процесінде әр бөлік жұмыс сызбаларына сәйкес жасалады. 
Құрастыру сызбасы жекелеген бөлшектердің сызбалары сызылғаннан кейін 
әзірленеді [17]. 

1.2.2 Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы инженерлік 
графика негіздері 

Соңғы онжылдықтарда компьютерлік технологиялар адам қызметінің 
жаңа бағыттарын қамтып келеді. Ерекшелік және сызу емес. Жобалау - 
конструкторлық жұмыстарды жүргізуді айтарлықтай жеңілдететін көптеген 
графикалық бағдарламалар жасалды және жетілдірілуде. Осындай 
бағдарламалардың барлық түрлерінің ішінде AutoCAD ерекше орын алады. 
Бұл бағдарлама бүгінгі күні ең озық және жиі қолданылатын графикалық 
бағдарлама болып табылады [17].  

Бағдарламаны қосқаннан кейін AutoCAD жұмыс экранын ашады 
(сурет 1.6). 

Сурет 1.6 – AutoCAD  

Графикалық аймақтың айналасында орналасқан (сурет. 1.6): 
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құрастыру қондырғылары және т. б. кіреді.
Жинақ қосалқы сипаттағы жалпы пайдалану мақсаты бар екі немесе

одан да көп бұйымдардан тұрады, мысалы, қосалқы бөлшектер жиынтығы 
және т. б.

Өнімнің құрастыру сызбасы-бұл өнімнің дизайнын сипаттайтын және 
осы құрастыруға кіретін жеке бөлшектер мен құрастыру түйіндерінің өзара 
орнын анықтайтын дизайн құжаты.

Өндіріс процесінде әр бөлік жұмыс сызбаларына сәйкес жасалады.
Құрастыру сызбасы жекелеген бөлшектердің сызбалары сызылғаннан кейін
әзірленеді [17].

1.2.2 Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы инженерлік 
графика негіздері

Соңғы онжылдықтарда компьютерлік технологиялар адам қызметінің 
жаңа бағыттарын қамтып келеді. Ерекшелік және сызу емес. Жобалау -
конструкторлық жұмыстарды жүргізуді айтарлықтай жеңілдететін көптеген
графикалық бағдарламалар жасалды және жетілдірілуде. Осындай
бағдарламалардың барлық түрлерінің ішінде AutoCAD ерекше орын алады.
Бұл бағдарлама бүгінгі күні ең озық және жиі қолданылатын графикалық
бағдарлама болып табылады [17].

Бағдарламаны қосқаннан кейін AutoCAD жұмыс экранын ашады
(сурет 1.6).

Сурет 1.6 – AutoCAD

Графикалық аймақтың айналасында орналасқан (сурет. 1.6):

1. Мәзір менеджері.
2. Жиі қолданылатын командалар тақтасы.
3. Ағымдағы ашық файлдың атауы көрсетілген тақырып жолы.
4. Бағдарлама терезесін басқару түймелері.
5. Басқару тақтасының мәзірі.
6. Басқару тақтасын кішірейту және кеңейту түймесі.
7. Басқару тақтасы.
8. Құралдар тақтасы жұмыс кеңістігі.
9. Құралдар тақтасы стандартты аннотациялар.
10. Құралдар тақтасы.
11. Координаталар жүйесінің пиктограммасы.
12. Курсордың ағымдағы координаттары.
13. Күй жолағы.
14. Пәрмен жолдары.
15. Көрсеткіші курсорды с прицелом.
AutoCAD жұмыс экраны алты негізгі функционалды аймақтан тұрады:

сурет салу аймағы (графикалық аймақ), командалық терезе, мәзір тақтасы, 
құралдар тақтасы, модель қойындылары және күй жолағы. 

Мәзір жолағына келесі элементтер кіреді: 
- File(Файл) – құрамында сызбаларды сақтау, басып шығару, жаңа

форматтарды құру және басқалары сияқты командалар. 
- Edit(Өңдеу) – көшіру, кесу, қою, нысандарды өшіру және т. б.

пәрмендері бар. 
- View Түрі – құрамында командалар басқару.
Түрлері сызбалар, үш өлшемді модельдеуге көшу командалары 

және т. б. 
- İnsert (Кірістіру) – құрамында командалар
орналастыру әр түрлі элементтер. 
- Format(Формат)– сызбаның шекараларын анықтау, сызықтарды түсі,

қалыңдығы мен түрін өңдеу, өлшемді, мәтіндік стильдерді таңдау және т. б. 
- Tools(қызмет)– экранды баптау, өрістерді жаңарту, пәрмен жолы

және т. б. 
- Draw(сурет салу)– 2D және 3D жүйесінде сурет салу үшін қажетті

барлық командаларды қамтиды. 
-Dimension(Өлшемдер)– сызбаларда өлшемдерді қолдану командалары

бар. 
- Modify(өңдеу)- нысандарды өңдеуге арналған командалар бар.
- Window(терезе)– экрандағы нысандардың бейнесімен тікелей

байланысты командаларды қамтиды. 
- Help (Көмек) – құрамында командалар

өтініштер және ақпаратты іздеу. 
Пәрмендер терезесі сурет аймағының төменгі жағында орналасқан 

және пайдаланушы командаларды енгізу үшін пайдаланылатын жолға ие 
болады. Пәрмен жолы сонымен қатар бағдарламаның сұраулары мен 
хабарламаларын шығаруға қызмет етеді. 
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AutoCAD жүктелгеннен кейін экранның төменгі жағында күй жолағы 
пайда болады, онда әртүрлі режимдерді басқаруға мүмкіндік беретін 
ағымдағы параметрлер мен құралдар бар. 

Құралдар тақтасы жиі қолданылатын командаларға тікелей қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

AutoCAD ішіндегі координаттар жүйесі 
AutoCAD бағдарламасында нүктелердің координаттарын келесі 

әдістермен орнатуға болады: 
Интерактивті әдіс. Бұл әдіс - ең оңай. Нүктелердің координаттары 

тінтуірдің көмегімен орнатылады. 
Координаталарды тікелей енгізу әдісі. Бұл әдіспен нүктелердің 

орналасуы тиісті координаттар бойынша белгіленеді және нүктелер шығу 
тегіне қатысты орналасады. 

Салыстырмалы координаттар әдісі. Салыстырмалы координаталар 
жүйесінде X және Y осьтерінің ығысуы алдыңғы салынған нүктеден кейінге 
қалдырылады.  Ол үшін @ ∆Х, ∆у өрнегі пайдаланылады, мұндағы ∆х - х осі 
бойынша координатаның өзгеруі, ∆у - у осі бойынша координатаның өзгеруі 
[17]. 

Полярлық координаттар әдісі. Бұл әдіс сегменттің ұзындығы мен X 
осі бар сегментті құрайтын бұрыш берілген кезде қолданылады. 

Ол үшін @ L< ρ өрнегі қолданылады, мұндағы L –кесіндінің ұзындығы, 
< - бұрыштың символы, ➢ - бұрыштың шамасы. Полярлық координаталар
жүйесінде бұрыш бұрышты өлшеу үшін нөлдік белгі ретінде қабылданған
көлденең осьтен өлшенеді.

Егер бұрыштың шамасы оң болса, онда ол сағат тіліне қарсы 
қойылады, теріс бұрыш сағат тіліне қарсы қойылады [17]. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Құрастыру бірліктерінің түрлері.
2. Ажыратылатын қосылыстарға анықтама беріңіз.
3. Бір бөліктен тұратын қосылыстарға анықтама беріңіз.
4. Бір бөліктен тұратын қосылыстарға мысалдар келтіріңіз.
5. Құрастыру қондырғысына анықтама беріңіз.
6. Құрастыру сызбасына анықтама беріңіз.
7. Autocad бағдарламасының мәзір жолағына не кіреді?

1.2.3 Компьютерлік графика құралдарымен проекциялық сызудың 
мысалы 

"Тірек" бөлігінің 3 проекциясын жасаңыз (сурет. 1.7, сурет. 1.8) 
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AutoCAD жүктелгеннен кейін экранның төменгі жағында күй жолағы
пайда болады, онда әртүрлі режимдерді басқаруға мүмкіндік беретін 
ағымдағы параметрлер мен құралдар бар.

Құралдар тақтасы жиі қолданылатын командаларға тікелей қол
жеткізуге мүмкіндік береді.

AutoCAD ішіндегі координаттар жүйесі
AutoCAD бағдарламасында нүктелердің координаттарын келесі

әдістермен орнатуға болады:
Интерактивті әдіс. Бұл әдіс - ең оңай. Нүктелердің координаттары

тінтуірдің көмегімен орнатылады.
Координаталарды тікелей енгізу әдісі. Бұл әдіспен нүктелердің

орналасуы тиісті координаттар бойынша белгіленеді және нүктелер шығу
тегіне қатысты орналасады.

Салыстырмалы координаттар әдісі. Салыстырмалы координаталар 
жүйесінде X және Y осьтерінің ығысуы алдыңғы салынған нүктеден кейінге 
қалдырылады. Ол үшін @ ∆Х, ∆у өрнегі пайдаланылады, мұндағы ∆х - х осі 
бойынша координатаның өзгеруі, ∆у - у осі бойынша координатаның өзгеруі 
[17].

Полярлық координаттар әдісі. Бұл әдіс сегменттің ұзындығы мен X
осі бар сегментті құрайтын бұрыш берілген кезде қолданылады.

Ол үшін @ L< ρ өрнегі қолданылады, мұндағы L –кесіндінің ұзындығы,
< - бұрыштың символы, ➢ - бұрыштың шамасы. Полярлық координаталар
жүйесінде бұрыш бұрышты өлшеу үшін нөлдік белгі ретінде қабылданған
көлденең осьтен өлшенеді.

Егер бұрыштың шамасы оң болса, онда ол сағат тіліне қарсы
қойылады, теріс бұрыш сағат тіліне қарсы қойылады [17].

Бақылау сұрақтары:
1. Құрастыру бірліктерінің түрлері.
2. Ажыратылатын қосылыстарға анықтама беріңіз.
3. Бір бөліктен тұратын қосылыстарға анықтама беріңіз.
4. Бір бөліктен тұратын қосылыстарға мысалдар келтіріңіз.
5. Құрастыру қондырғысына анықтама беріңіз.
6. Құрастыру сызбасына анықтама беріңіз.
7. Autocad бағдарламасының мәзір жолағына не кіреді?

1.2.3 Компьютерлік графика құралдарымен проекциялық сызудың
мысалы

"Тірек" бөлігінің 3 проекциясын жасаңыз (сурет. 1.7, сурет. 1.8)

Сурет 1.7 - Бастапқы мысал деректер 

Сурет 1.8 - Мысалы қосалқы құрылыстарды 

Осы міндетті шешу кезінде мынадай мәселелер пысықталады: қосалқы 
құрылыстарды пайдалану; түрлі қабаттарда бейнелерді қалыптастыру; 
жетіспейтін проекцияларды жасау кезінде жағдайды өзгерту және 
объектілерді қайталау мүмкіндіктерін тиімді пайдалану. Біз құрылысты келесі 
ретпен жүргіземіз.  

1. Сызбаның қажетті қабаттарын орнатыңыз (кесте.1.4).

Кесте 1.4 - Қажетті параметрлері бар қабаттардың атауы 
Қабат атауы Түсі Сызық түрі Сызық салмағы 

Мәтін Қара Continuous (Тұтас) 0,4
Өлшемдері Қара Continuous (Тұтас) 0,4
Қосымша Жасыл Continuous (Тұтас) 0,0

Контур жұқа қызғылт Continuous (Тұтас) 0,4
Контур қалың Қызыл Continuous (Тұтас) 0,8
Көрінбейтін Қызғылт 

сары
Штрих 2 (dashed 2) 0,4

Осьтер Көк Осьтік 2 (center 2) 0,4
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2. Көмекші қабатты ағымдағы етіп орнатыңыз.
3. Проекциялық байланыста жоғарыдан негізгі көрініс пен көріністі

саламыз. Біздің бөліктің кескінін талдай отырып, бөліктің көлденең және тік 
симметрия осі бар деп айта аламыз. Воспользуемся осы кезде қосалқы тор. 

3.1 сегментті (Line) пәрменмен 1 - 2 көлденең сызықты және 3-4 еркін 
ұзындықтағы тік сызықты сызамыз, бірақ берілген форматтың енінен кем 
емес (сурет. 1.8). Көлденең және тік сызықтар ОРТО (ORTHO) режимінде 
ыңғайлы (күй жолағындағы тиісті түйме немесе кілт ).  

3.2 Ұқсастық пәрменін (Offset) қолдана отырып, көмекші тор жасаймыз 
(сурет. 1.8) суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес. 1.7. 3-4 сызықты солға 
және оңға 40 мм қашықтыққа көшіру үшін команданы орындау хаттамасы 
төменде келтірілген. 

Команда: ұқсастық 
Орын ауыстыру қашықтығын көрсетіңіз немесе [/жою/ қабат арқылы]: 

ұқсас нысанға дейінгі қашықтықты 40 <Enter > енгізіңіз. 
Ауыстыру немесе [шығу/ болдырмау] үшін нысанды таңдаңыз: 

тінтуірмен 3-4 нүктелер арқылы өтетін нысанды көрсетіңіз. 
Ауыстыру жағын анықтайтын нүктені көрсетіңіз немесе [шығу/ 

бірнеше/ болдырмау]: жүгіргіні солға жылжытыңыз, сызбаның кез келген 
жерін тінтуірдің сол жақ батырмасымен нұқыңыз.  

Ауыстыру немесе [шығу/ болдырмау] үшін нысанды таңдаңыз: 3-4 
жолын курсормен қайтадан таңдаңыз. 

Орын ауыстыру жағын анықтайтын нүктені көрсетіңіз немесе [шығу/ 
бірнеше/ болдырмау]: жүгіргіні оңға жылжытып, тінтуірдің сол жақ 
батырмасымен нұқыңыз.  

Ауыстыру немесе [шығу/ болдырмау] үшін нысанды таңдаңыз : пернені 
басыңыз. 

Пернені қайтадан басу арқылы біз Ұқсастық (Offset) пәрменіне кіреміз, 
қашықтықты алдымен 8-ге, содан кейін 24-ке өзгертеміз, көшірудің бастапқы 
нысанын таңдаймыз (3-4-сызық) және ауыстыру үшін жағын көрсетеміз 
(кезекпен солға және оңға). 

 Сол сияқты, Ұқсастық (Offset) пәрменін қолдана отырып, 1.7-суретке 
сәйкес 1-2 көлденең сызықты белгіленген қашықтыққа жоғары және төмен 
ығысумен көшіреміз.  

4. Көрінетін контурдың сызықтарын жағыңыз.
4.1. Ағымдағы қабатты қалың етіп жасаңыз.
4.2. 1.7-суретке сәйкес сегмент (сызық) пәрменін пайдаланып, негізгі

көріністі және жоғарыдан көріністі дөңгелектеңіз. 
5. Біз осьтік сызықтарды қолданамыз.
5.1. Ағымдағы ось қабатын жасаңыз.
5.2. Сегмент (сызық) пәрменін қолдана отырып, біз осьтік сызықтарды

жоғарғы және негізгі түрінде сызамыз. 
6. Сол жақта көрініс жасаңыз.
6.1. Көшіру (көшіру) пәрменін пайдаланып, көріністі жоғарыдан а

күйіне көшіріңіз. Команданы орындау хаттамасы төменде келтірілген. 
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5.1. Ағымдағы ось қабатын жасаңыз. 
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күйіне көшіріңіз. Команданы орындау хаттамасы төменде келтірілген.

Пәрмен: көшіру нысандарды таңдаңыз: жақтаумен жоғарғы жағындағы 
барлық жолдарды таңдаңыз <Enter>.  

Негізгі нүкте немесе [жылжыту/ реЖим]: нысанды байланыстыруды 
қолдана отырып, "қиылысу" негізгі нүктені көрсетіңіз – жоғарыдан көріністе 
еркін (мысалы, 5-нүкте) . 

Екінші нүктені көрсетіңіз немесе [шығу/ болдырмау]: көшірілген 
нысанның кірістіру нүктесін көрсетіңіз (мысалы, 6-нүкте), <Enter>. 

6.2. Команда арқылы Бұру (Rotate) повернем скопированный түрі 
(ереже А) 90º, ережеге Б. орындау Хаттамасы команда төменде көрсетілген. 

Пәрмен: бұру нысандарды таңдаңыз: жақтауды көшірілген нысанды 
таңдаңыз (а позициясы): пернені басыңыз  

Негізгі нүкте : негізгі нүктені көрсетіңіз – айналу орталығы (7 нүкте – 
осьтердің қиылысу нүктесі) бұрылу бұрышы немесе [Көшірме/ сілтеме 
бұрышы]: 90º бұрылу бұрышын енгізіңіз. 

Көшіру кезінде объектінің жаңа орнын және айналу орталығын таңдау 
сол жақтағы көріністің қажетті болжалды жағдайын ескере отырып, ерікті 
болуы мүмкін. 

6.3. Сол жақтағы көріністің бұрылған кескінін көмекші қабатқа 
өткіземіз. Мұны істеу үшін жақтаумен бұрылған суретті таңдап, қабаттар 
ашылмалы тізімінде көмекші қабатты таңдаңыз.  

6.4. Ұзарту пәрменін қолдана отырып (Extend), жоғарыдан в көрінісінің 
бұрылған кескінінің барлық тік сызықтарын ұзартамыз. Команданы орындау 
хаттамасы төменде келтірілген. Пәрмен: ұзарту нысандарды таңдаңыз 
немесе: 3-ші нүктеден өтетін жоғарғы көлденең сызықты көрсетіңіз, 
ұзартылатын (+Shift-кесілген) нысанды таңдаңыз немесе [сызық/ кесу/ 
Проекция/ жиек/ болдырмау]: циклдік режимде барлық ұзартылған 
сызықтарды (бес жол) дәйекті түрде көрсетіңіз, <Enter>. 

6.5. Сегмент (сызық) пәрменін пайдаланып, сол жақтағы пішінде осьтік 
сызық сызыңыз.  

6.6. 1.7-суретке сәйкес, сол жақта көрініс контурының сызықтарын 
жағыңыз. Ағымдағы қалың Контур қабатын алдын ала орнатыңыз.  

6.7. 1.7-суретке сәйкес көрінбейтін контурдың сызықтарын сол жақтағы 
пішінге салыңыз. Ағымдағы көрінбейтін қабатты алдын ала орнатыңыз. 

7. Көмекші қабаттың көрінуін өшіріңіз (қабаттар құралдар
тақтасындағы шамның суреті бар пиктограмманы басу арқылы) және 
орындалған құрылымдардың дұрыстығын тексеріңіз.  

8. Пәрмен арқылы үлкейту (Lengthen) барлық осьтік сызықтарды 5 мм
ұзартыңыз. Команданы орындау хаттамасы төменде келтірілген. Пәрмен: 
үлкейту нысанды таңдаңыз немесе [ДЕльта/ пайыз/ Барлығы/ динамик]: Delta 
de<Enter > опциясын таңдаңыз.  

Ұзындықтың өсуі немесе [бұрыш]: ұзарту шамасын енгізіңіз 5 өзгерту 
немесе [болдырмау] үшін нысанды таңдаңыз: цикл режимінде барлық осьтік 
сызықтарды екі жағынан кезекпен басыңыз, <Enter>. 

9. "Тегі_стойка" – файл (File)/ басқаша сақтау (Save Ass) деп аталатын
сызбаны сақтаймыз. 
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Проекциялық сызба орындалды. 

1.3 Кемерлерді өңдеу технологиясы 

1.3.1 Қазу-тиеу жұмыстарының технологиялық схемалары 

Тау-кен ісінде Ашық тау-кен жұмыстары деп пайдалы қазбаларды 
өндіру және әртүрлі ойықтар мен қазаншұңқырларды жасау мақсатында 
өндірілетін тау-кен жұмыстарының жиынтығы аталады. Ашық тау-кен 
жұмыстары пайдалы қазбаларды өндіру кезінде ең үлкен деңгейге жетеді. 
Кен орындарын ашық игеру кезінде тау-кен жұмыстары аршу (бос аршу 
жыныстарын үйінділерде ұсақтау, алу, орнын ауыстыру және орналастыру) 
және өндіру (пайдалы қазбаны ұсақтау, алу, орнын ауыстыру және қоймаға 
жинау немесе түсіру) болып бөлінеді. Аршылған тау жыныстарының өндіріс 
көлеміне қатынасы аутопсия коэффициенті деп аталады. 

Кен орны-ашық әдіспен пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын 
тау-кен кәсіпорны. Екінші жағынан, бұл термин пайдалы қазбалардың кен 
орындарын дербес өндірістік және экономикалық бөлім ретінде ашық 
игеруге қызмет ететін тау-кен жұмыстарының жиынтығын білдіреді. Әдетте, 
Карьер термині кен, кенсіз пайдалы қазбалар мен құрылыс материалдарын 
өндіруде қолданылады. Карьерде (кесіндіде) бос жыныстар мен пайдалы 
қазбаларды алу әр түрлі деңгейдегі көлденең қабаттармен жүргізіледі – 
әдетте, жыныстарды алу жоғарғы деңгейде, ал Пайдалы қазбаларды өндіру 
төменгі қабаттардың жоғарғы қабаттарынан озып, төменгі деңгейде 
жүргізіледі. Сондықтан карьер бірнеше сатыдан тұрады (1.9-суреттер). 

Егер берма арқылы тау массасы әкетілетін жол өтетін болса, онда оның 
ені көлік құралдарының өтуіне және кертпештің тұрақтылығын қамтамасыз 
етуге жеткілікті болады. Бұл берма көлік деп аталады [1]. 

Шегенің бір бөлігі (оның биіктігі бойынша) дербес қазу құралдарымен 
жасалған, бірақ бүкіл Кемер үшін жалпы көлікпен қызмет көрсетілетін, жол 
асты деп аталады. Төменгі бөліктің келесі элементтері бар: платформалар, 
беткейлер және жиектер. Кемердің жоғарғы алаңы (төбе) 1 және кемердің 
төменгі алаңы (табан) 2 – кемердің биіктігі бойынша шектейтін көлденең 
беттері. Егер кертпеш алаңдарында қазу-тиеу жабдығы орналастырылса, 
онда олар жұмысшылар деп аталады, олай болмаған жағдайда – жұмыс 
істемейтін алаңдар. Тау-кен және көлік жабдықтары орналасқан жұмыс 
алаңдары кемердің жұмыс горизонты деп аталады [13, 16].  
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Проекциялық сызба орындалды.

1.3 Кемерлерді өңдеу технологиясы

1.3.1 Қазу-тиеу жұмыстарының технологиялық схемалары

Тау-кен ісінде Ашық тау-кен жұмыстары деп пайдалы қазбаларды
өндіру және әртүрлі ойықтар мен қазаншұңқырларды жасау мақсатында 
өндірілетін тау-кен жұмыстарының жиынтығы аталады. Ашық тау-кен 
жұмыстары пайдалы қазбаларды өндіру кезінде ең үлкен деңгейге жетеді.
Кен орындарын ашық игеру кезінде тау-кен жұмыстары аршу (бос аршу
жыныстарын үйінділерде ұсақтау, алу, орнын ауыстыру және орналастыру)
және өндіру (пайдалы қазбаны ұсақтау, алу, орнын ауыстыру және қоймаға
жинау немесе түсіру) болып бөлінеді. Аршылған тау жыныстарының өндіріс 
көлеміне қатынасы аутопсия коэффициенті деп аталады.

Кен орны-ашық әдіспен пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын 
тау-кен кәсіпорны. Екінші жағынан, бұл термин пайдалы қазбалардың кен 
орындарын дербес өндірістік және экономикалық бөлім ретінде ашық 
игеруге қызмет ететін тау-кен жұмыстарының жиынтығын білдіреді. Әдетте, 
Карьер термині кен, кенсіз пайдалы қазбалар мен құрылыс материалдарын
өндіруде қолданылады. Карьерде (кесіндіде) бос жыныстар мен пайдалы 
қазбаларды алу әр түрлі деңгейдегі көлденең қабаттармен жүргізіледі –
әдетте, жыныстарды алу жоғарғы деңгейде, ал Пайдалы қазбаларды өндіру 
төменгі қабаттардың жоғарғы қабаттарынан озып, төменгі деңгейде
жүргізіледі. Сондықтан карьер бірнеше сатыдан тұрады (1.9-суреттер).

Егер берма арқылы тау массасы әкетілетін жол өтетін болса, онда оның
ені көлік құралдарының өтуіне және кертпештің тұрақтылығын қамтамасыз
етуге жеткілікті болады. Бұл берма көлік деп аталады [1].

Шегенің бір бөлігі (оның биіктігі бойынша) дербес қазу құралдарымен
жасалған, бірақ бүкіл Кемер үшін жалпы көлікпен қызмет көрсетілетін, жол
асты деп аталады. Төменгі бөліктің келесі элементтері бар: платформалар,
беткейлер және жиектер. Кемердің жоғарғы алаңы (төбе) 1 және кемердің
төменгі алаңы (табан) 2 – кемердің биіктігі бойынша шектейтін көлденең
беттері. Егер кертпеш алаңдарында қазу-тиеу жабдығы орналастырылса, 
онда олар жұмысшылар деп аталады, олай болмаған жағдайда – жұмыс
істемейтін алаңдар. Тау-кен және көлік жабдықтары орналасқан жұмыс
алаңдары кемердің жұмыс горизонты деп аталады [13, 16].

1-кемердің жоғарғы алаңы (төбе); 2-кемердің төменгі алаңы (табан); 3-
кемердің еңісі; 4-кемердің төменгі жиегі; 5-кемердің жоғарғы жиегі; 6-

кемердің кенжары 
Сурет 1.9 - Карьер кемерінің элементтерінің орналасуы 

Карьер ернеулерінің тұрақтылығын арттыру және құламадан құлаған 
жыныс бөліктерін ұстау үшін карьердің жұмыс істемейтін бортында 
қалдырылған кертпештер арасындағы алаң сақтандырғыш берма деп 
аталады. Егер бұл сайт көлік коммуникацияларын орналастыруға қызмет 
етсе, онда ол көлік берма деп аталады. Карьердің көлбеу және кейде тік беті, 
оны дамыған кеңістік жағынан шектейді, оны көлбеу беткей деп атайды. 
Көлбеу көлбеу бұрышы көлбеу көлбеу бұрышы деп аталады. Кемер еңісінің 
оның жоғарғы немесе төменгі алаңдарымен қиылысу сызығы Кемер жиегі 
деп аталады. Әрбір Кемерде кемердің жоғарғы және төменгі жиектерін 
ажыратады.  

Кертпештердің биіктігін белгілеу кезінде оның аршу жұмыстарының 
жылдық көлеміне және аршудың ағымдағы коэффициентіне әсер ететінін 
ескеру қажет – кертпештердің биіктігінің азаюымен карьерлерді қазу кезінде 
аршу коэффициенті артады. 

Кемердің биіктігі мен бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлері 
арасында тығыз байланыс бар. Кемер биіктігінің ұлғаюымен (тік 
ұңғымаларды және Кемер еңісінің бұрышын пайдалану кезінде 90° төмен) 
табаны бойынша кедергі ұлғаяды. 

Тау жыныстарындағы кемердің максималды биіктігі экскаватордың 
құлаған тау жыныстарынан қауіпсіз болу шартымен шектеледі. Сондықтан 
пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық тәсілмен (ПБ 03-498-02) игеру 
кезіндегі қауіпсіздіктің бірыңғай ережелеріне сәйкес кемердің биіктігін 
экскаватордың тарту биіктігінен артық емес қабылдау ұсынылады. 

Өндіру және аршу жұмыстарын жүргізу үшін экскаватор моделін 
таңдау тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерін, кертпенің 
берілген биіктігін және құлаудың белгіленген биіктігін ескере отырып жүзеге 
асырылады. 
Жарылған тау массасынан тау жыныстарын алу кезінде тау жыныстарының 
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биіктігі (НР) экскаватордың тарту биіктігімен (Hmax) байланыстырылуы тиіс. 
1.10. 

Сурет 1.10 – Экскаватор-мехкүректер кенжарының параметрлері 

Технологиялық кешендерде еселенген ауыстырып тиеуге мехлопатой 
алу үшін аршу жыныстарының және драглайном үшін переэкскавации (сур. 
1.11, а) аршу кемерінің ең жоғары биіктігі мехлопаттың тарту биіктігімен 
шектеледі. Жыныстарды екі драглайнмен бірнеше рет ауыстырып тиеу 
схемасын қолданған кезде, оның біріншісі аршу кемерінің төбесіне немесе 
аралық горизонтқа орнатылады (сурет. 1.11, б) өндіру кемерінің еңісін, ал 
кейде ішінара оның шатырын жертөлеге шығару қажет. Бұл артық салмақтың 
рұқсат етілген биіктігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Жұмыс алаңдарының ені тау-кен жабдығының түрі мен моделі, сондай-
ақ жыныстардың әрбір кешенін қазудың қабылданған технологиялық 
схемасы негізінде есептеледі. 

Жұмыс алаңы келесі элементтерден тұрады: 
A - қазу жабдығының ені; 

1C - кемердің төменгі жиегінен көлік жолағына дейінгі қашықтық; 
мC  ,411  ;

2C - технологиялық автожолдың ені; мC 5,92   
3C - жол жиегінен ЭБЖ тіректерінің осіне дейінгі қашықтық; мC 33   
4C - автожолдан сақтандыру білігіне дейінгі қашықтық; мC ,504 

5C - ықтимал құлау призмасының орналасуын көрсететін сақтандыру 
білігінің ені; мC 45   

6C - Кемер еңісінің опырылуы мүмкін призманың ені; 6C = 3 м; 
7C - т/ж жолының осінен түйіспе сымының аспа тірегіне дейінгі 

қашықтық; 7C  = 4,6 м 
8C - т / ж көлігіне арналған көлік жолағының ені; 8C = 5,8 м; 
9C - ЭБЖ тіректері мен түйіспе сымының аспа тіректері арасындағы 

қауіпсіздік жолағының ені. 9C = 2 м. 
B - тау жыныстары құлауының ені; 
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биіктігі (НР) экскаватордың тарту биіктігімен (Hmax) байланыстырылуы тиіс.
1.10.

Сурет 1.10 – Экскаватор-мехкүректер кенжарының параметрлері

Технологиялық кешендерде еселенген ауыстырып тиеуге мехлопатой
алу үшін аршу жыныстарының және драглайном үшін переэкскавации (сур.
1.11, а) аршу кемерінің ең жоғары биіктігі мехлопаттың тарту биіктігімен
шектеледі. Жыныстарды екі драглайнмен бірнеше рет ауыстырып тиеу 
схемасын қолданған кезде, оның біріншісі аршу кемерінің төбесіне немесе
аралық горизонтқа орнатылады (сурет. 1.11, б) өндіру кемерінің еңісін, ал 
кейде ішінара оның шатырын жертөлеге шығару қажет. Бұл артық салмақтың
рұқсат етілген биіктігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жұмыс алаңдарының ені тау-кен жабдығының түрі мен моделі, сондай-
ақ жыныстардың әрбір кешенін қазудың қабылданған технологиялық
схемасы негізінде есептеледі.

Жұмыс алаңы келесі элементтерден тұрады:
A - қазу жабдығының ені;

1C - кемердің төменгі жиегінен көлік жолағына дейінгі қашықтық; 
мC ,411  ;

2C - технологиялық автожолдың ені; мC 5,92 

3C - жол жиегінен ЭБЖ тіректерінің осіне дейінгі қашықтық; мC 33 

4C - автожолдан сақтандыру білігіне дейінгі қашықтық; мC ,504 

5C - ықтимал құлау призмасының орналасуын көрсететін сақтандыру 
білігінің ені; мC 45 

6C - Кемер еңісінің опырылуы мүмкін призманың ені; 6C = 3 м;
7C - т/ж жолының осінен түйіспе сымының аспа тірегіне дейінгі 

қашықтық; 7C = 4,6 м
8C - т / ж көлігіне арналған көлік жолағының ені; 8C = 5,8 м;
9C - ЭБЖ тіректері мен түйіспе сымының аспа тіректері арасындағы 

қауіпсіздік жолағының ені. 9C = 2 м.
B - тау жыныстары құлауының ені;

рh - тау массасының құлау биіктігі. 

Сурет 1.11 - Аршу жыныстарын мехлопатпен және драглайнмен (А) 
және екі драглайнмен (б) еселік алғашқы бастырудың технологиялық 

кешендерінің схемалары) 

Алаң схемалары 1.12-1.15 суреттерінде көрсетілген. 

А19

0.5

1.4

ШР.п

3.03.0

Сурет 1.12 - Автокөлікті пайдалану кезіндегі бос аршылудағы жұмыс 
алаңының сызбасы 
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А

В1.4193.0

ШР.п

0.53.0

Сурет 1.13 - Автокөлікке тиеу кезінде жартас жыныстарын әзірлеу үшін 
жұмыс алаңының сызбасы 

A

Ш р.п

5,2

6,6 1,43,03,5743

Сурет 1.14 - Темір жол көлігіне тиеу кезінде борпылдақ жыныстарды өңдеуге 
арналған жұмыс алаңының сызбасы 
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А

В1.4193.0

ШР.п

0.53.0

Сурет 1.13 - Автокөлікке тиеу кезінде жартас жыныстарын әзірлеу үшін 
жұмыс алаңының сызбасы

A

Ш р.п

5,2

6,6 1,43,03,5743

Сурет 1.14 - Темір жол көлігіне тиеу кезінде борпылдақ жыныстарды өңдеуге 
арналған жұмыс алаңының сызбасы

В

Ш р.п

5,2

6,6 1,43,03,5743
A

Сурет 1.15 - Теміржол көлігіне тиеу кезінде жартас жыныстарын 
әзірлеу үшін жұмыс алаңының сызбасы 

Кіру ені А мына формула бойынша анықталады: 

чRA 1,7),51(  (1.1) 

мұнда чR -экскаватордың тарту радиусы, экскаваторды орнату көкжиегінде, 
М. 

ЭКГ – 10 үшін  мА 5,216,12,71   
ЭКГ – 15 үшін  мА 5,266,15,71   
RH – 120 үшін мА 0,2353,13,71   
ЭКГ-8И үшін мА 0,18125,1   
Өндіру кемеріндегі автокөлік кезіндегі жұмыс алаңының ені дВ , м, 

мынадай формула бойынша анықталады:: 

рд ШВВ  min (1.2) 

мұндағы minВ -ең аз жұмыс алаңының ені, м; 
рШ - резервтік белдеудің ені, м. 

65421min СССССВВ  (1.3) 

Тау жыныстарының құлау ені 

уНВ 32  (1.4) 



30 

Кесте 1.5 - Жұмыс алаңдарының ені 
Алаң атауы ЭКГ – 10 ЭКГ – 15 RH – 120 ЭКГ-8И 

Автокөлікке тией отырып, 
борпылдақ аршу қазуға 
арналған алаңқай 

50 54 52 - 

Темір жол көлігіне тией 
отырып, борпылдақ аршу 
қазуға арналған алаңқай 

49 54 51,5 - 

Автокөлікке тией отырып, 
жартас жыныстарын әзірлеуге 
арналған алаң 

72 72 72 72 

Теміржол көлігіне тией 
отырып, жартас жыныстарын 
әзірлеуге арналған алаң 

74 74 74 74 

Резервтік қорлардың көлемі қолданыстағы нормаларды ескере отырып 
есептеледі 
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к
р

QQ  (1.5) 

мұнда  -қазуға дайын пайдалы қазба резервінің нормативі, ай; мес65,0 

кQ - пайдалы қазбалар бойынша карьердің өнімділігі, т/жыл; 
 - пайдалы қазбаның көлемдік салмағы, т/м3;  = 3,3 т/м3.

Резервтік жолақтың ені рШ анықталады 





дn

i
дyiу

р
р

LН

Q
Ш

1

(1.6) 

мұндағы дуL  - – I-ші кемердегі өндіру жұмыстары фронтының ұзындығы, м. 

Жаңа көкжиекті дайындау уақыты негізінде карьердегі тау-кен 
жұмыстарының төмендеу жылдамдығы 

п

у
ПГ Т

Н
h . (1.7) 

мұнда пT -жаңа көкжиекті дайындау ұзақтығы, жыл; 
пT = 1,6 жыл. 
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Кесте 1.5 - Жұмыс алаңдарының ені
Алаң атауы ЭКГ – 10 ЭКГ – 15 RH – 120 ЭКГ-8И

Автокөлікке тией отырып, 
борпылдақ аршу қазуға
арналған алаңқай

50 54 52 -

Темір жол көлігіне тией
отырып, борпылдақ аршу
қазуға арналған алаңқай

49 54 51,5 -

Автокөлікке тией отырып,
жартас жыныстарын әзірлеуге
арналған алаң

72 72 72 72

Теміржол көлігіне тией
отырып, жартас жыныстарын
әзірлеуге арналған алаң

74 74 74 74

Резервтік қорлардың көлемі қолданыстағы нормаларды ескере отырып 
есептеледі
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QQ  (1.5)

мұнда  -қазуға дайын пайдалы қазба резервінің нормативі, ай; мес65,0 

кQ - пайдалы қазбалар бойынша карьердің өнімділігі, т/жыл;
 - пайдалы қазбаның көлемдік салмағы, т/м3;  = 3,3 т/м3.

Резервтік жолақтың ені рШ анықталады
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(1.6)

мұндағы дуL - – I-ші кемердегі өндіру жұмыстары фронтының ұзындығы, м.

Жаңа көкжиекті дайындау уақыты негізінде карьердегі тау-кен 
жұмыстарының төмендеу жылдамдығы

п

у
ПГ Т

Н
h . (1.7)

мұнда пT -жаңа көкжиекті дайындау ұзақтығы, жыл; 
пT = 1,6 жыл.

Бақылау сұрақтары: 
1. Карьер мен кесудің айырмашылығы неде?
2. Карьердің элементтері неден тұрады?
3. Траншея не үшін қажет?
4. Өндіру және аршу жұмыстарын жүргізу үшін экскаватор үлгісін

таңдау қалай жүзеге асырылады? 

1.3.2 Кенжар түрлері және экскаваторлардың кенжарда орналасу 
тәсілдері 

Экскаватор кенжарлары туралы мәлімет 
Экскаватордың кенжары-бұл жер массаларының қозғалысы болатын 

өндірістік алаң. 
Сөзбе-сөз мағынада, экскаватордың союы оның жұмыс аймағын 

білдіреді. Бұған экскаватордың орналасқан жері, топырақ алынатын жұмыс 
бетінің бөлігі, сондай-ақ тиеу үшін берілетін Көлік машиналарының 
тұрағына арналған алаң кіреді. Егер қазу қоқыста жүргізілсе, қазылған 
топырақты орналастыруға арналған алаң кенжарға жатады. Бұл жағдайда жер 
қазғыш машина топырақты игерген кезде кенжар жылжиды. Кенжардың 
пішіні мен өлшемдері қазу машинасының түріне, жұмыс жабдығының түріне 
және оның мөлшеріне байланысты өзгеруі мүмкін. Егер жер жұмыстары жер 
құрылыстарын салу аясында жүргізілсе (мысалы, шұңқыр немесе траншея), 
онда кенжардың мөлшері құрылымның көлеміне де байланысты болады. Бір 
қызығы, кенжардың мөлшері карьерлік жұмыстарды жүргізу кезінде 
шұңқырлардың мөлшеріне аз әсер етеді. Бұл жағдайда топырақтың дамуы 
материалдарды өндіру немесе құрылыс материалдарын дайындау үшін 
шикізат алу мақсатында жүзеге асырылады. 
Экскаватордың габариттік өлшемдері шынжыр табандардың негізгі 
сызықтық өлшемдерімен, сондай-ақ шанағы бар айналмалы платформаның 
өлшемдерімен сипатталады [9, 15].  

Экскаватор кенжарларының үш түрі бар (сурет.1.16): шеткі (бүйірлік), 
тұйық (траншея), фронтальды (бойлық). Ең көп таралған-бұл экскаватордың 
жоғары өнімділігі қамтамасыз етілетін соңғы кенжар. Бұл экскаватордың жүк 
түсіруге арналған орташа бұрылу бұрышының аздығымен (90 градустан 
аспайды), Көлік құралдарын жүк тиеуге ыңғайлы жеткізумен және көлік 
коммуникацияларын жылжыту кезінде минималды тұрақтармен 
түсіндіріледі. 
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а-соңы; б-траншея; в-алдыңғы 

Сурет 1.16 - Экскаватор кенжар түрлері 

Технологиялық схемалардың кенжар параметрлерін есептеу кемер 
биіктігін, кіру енін, кемер еңісінің бұрыштарын және экскаватордың 
орналасу орнының параметрлерін анықтаудан тұрады. 

Іліністер мен күнқағарлардың пайда болуын болдырмау мақсатында 
жұмсақ жыныстарды әзірлеу кезінде кертпеш биіктігі экскаваторды тартудың 
ең жоғары биіктігінен аспауы тиіс 

НУМАХ  НЧМАХ, (1.8) 

мұндағы НУМАХ-кемердің ең жоғары биіктігі (м);  
НЧМАХ-экскаватордың максималды тарту биіктігі. 

Тау жыныстарын жасау кезінде массивтегі кемердің биіктігі келесі 
шартты қанағаттандыруы керек 

НУ  1,5НЧ,     (1.9) 

Сонымен қатар, бұл жағдайда құлау биіктігі шартты қанағаттандыруы 
керек: 
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а-соңы; б-траншея; в-алдыңғы

Сурет 1.16 - Экскаватор кенжар түрлері

Технологиялық схемалардың кенжар параметрлерін есептеу кемер
биіктігін, кіру енін, кемер еңісінің бұрыштарын және экскаватордың 
орналасу орнының параметрлерін анықтаудан тұрады.

Іліністер мен күнқағарлардың пайда болуын болдырмау мақсатында 
жұмсақ жыныстарды әзірлеу кезінде кертпеш биіктігі экскаваторды тартудың 
ең жоғары биіктігінен аспауы тиіс

НУМАХ  НЧМАХ, (1.8)

мұндағы НУМАХ-кемердің ең жоғары биіктігі (м); 
НЧМАХ-экскаватордың максималды тарту биіктігі.

Тау жыныстарын жасау кезінде массивтегі кемердің биіктігі келесі 
шартты қанағаттандыруы керек

НУ  1,5НЧ, (1.9)

Сонымен қатар, бұл жағдайда құлау биіктігі шартты қанағаттандыруы
керек:

hР  НЧМАХ, (1.10) 

Соңғы кенжардағы енудің ені формула бойынша анықталады 

АЭ = (1,5...1,7)RЧУ,  (1.11) 

мұндағы rчу-экскаваторды орнату көкжиегіндегі тарту радиусы. 

Кемер еңістерінің бұрыштары келесі шектерде қабылданады: 
жұмсақ жыныстар массивінде: 

жұмыс – α= 35° ... 45°; 
тұрақты-αy = 30° ... 35°; 

жергілікті жыныстар массивінде: 
 жұмыс – α= 75°; 
тұрақты-αy = 60°. 

Бақылау сұрақтары 
1. Союдың пішіні мен өлшемдері неден өзгеруі мүмкін?
2. Тікелей күрекпен экскаватордың жұмыс өлшемдеріне не жатады?
3. Тік күрек типті экскаватордың артықшылықтары?
4. Драглайндық экскаватордың жұмыс мөлшеріне не жатады?
5. Торцевой экскаватор кенжар. Артықшылықтары, кемшіліктері,

қолданылуы. 

1.3.3 Жұмсақ және жартас жыныстарындағы гидравликалық 
экскаватордың жұмыс паспортын құру 

      Гидравликалық экскаваторлар 
Қазіргі уақытта ашық тау-кен жұмыстарының отандық және шетелдік 

тәжірибесінде тікелей және кері механикалық күректер қолданылады, оларда 
айналмалы платформа, жұмыс істейтін және жұмыс істейтін жабдықтар 
гидравликалық жетектің көмегімен жұмыс істейді. Кәдімгі ЭКГ Карьер 
экскаваторларынан айырмашылығы, олар EG гидравликалық экскаваторлары 
деп аталады. 

Бұл экскаваторлардың гидравликалық жетегі-белгілі бір сұйықтық 
қысымына дейін Сығылған энергияны пайдаланатын қозғалтқыш. Кәдімгі 
экскаваторлардың Электр қозғалтқыштарымен салыстырғанда, 
гидравликалық жетек тау-кен қазу процесінде және машинаның басқа жұмыс 
қозғалыстарынан ауыспалы жүктемелерді оңай қабылдайды. Осының ар-
қасында гидравликалық экскаваторлардың маңызды артықшылығы олардың 
жоғары маневрлігі және жалпы массаның айтарлықтай төмендеуі болып 
табылады. Соңғы жылдары әлемнің карьерлерінің белгілі бір тау-
геологиялық жағдайларында дәстүрлі орындаудағы арқанды 
экскаваторлардың орнына гидравликалық экскаваторларды қазу-тиеу 
жұмыстарында пайдалануда тұрақты артықшылық байқалады. Жақында 
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гидравликалық машиналар жеңіл құрылыс экскаваторларының класында ғана 
арқанды толығымен алмастырды, ал бүгінде қуатты карьерлер класында 
жүйелі ауыстыру жүріп жатыр. Сыйымдылығы 40 м3 дейінгі шөміші бар, жүк 
көтергіштігі 380 т дейінгі ауыр автосамосвалдары бар ауыр гидравликалық 
экскаваторлар пайдаланылатын кешендер енгізілуде және бұл процесс әбден 
заңды. 

Сурет 1.17 - Гидравликалық экскаватор RH120-E 
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гидравликалық машиналар жеңіл құрылыс экскаваторларының класында ғана 
арқанды толығымен алмастырды, ал бүгінде қуатты карьерлер класында 
жүйелі ауыстыру жүріп жатыр. Сыйымдылығы 40 м3 дейінгі шөміші бар, жүк
көтергіштігі 380 т дейінгі ауыр автосамосвалдары бар ауыр гидравликалық
экскаваторлар пайдаланылатын кешендер енгізілуде және бұл процесс әбден
заңды.

Сурет 1.17 - Гидравликалық экскаватор RH120-E
Сурет 1.18 - Ор табанының деңгейінде автосамосвалдарға тиеу және 

төменгі тарту гидравликалық экскаватормен ор қазу (шығу) сызбасы. 
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Сурет 1.19 - Төменгі тарту және автосамосвалдың ілмекті бұрылуы бар 
экскаватордың тұрған деңгейінде автосамосвалдарға тиеу гидравликалық 

экскаватормен траншеяны (шығу) өткізу схемасы. 
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Сурет 1.19 - Төменгі тарту және автосамосвалдың ілмекті бұрылуы бар 
экскаватордың тұрған деңгейінде автосамосвалдарға тиеу гидравликалық

экскаватормен траншеяны (шығу) өткізу схемасы.

Сурет 1.20 - САТ 385 экскаватормен тиеу кезінде алдын ала қопсытуды 
талап етпейтін жыныстар үшін жұмыс алаңының енін анықтау сызбасы 
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Сурет 1.21 - Hitachi EX 2500 экскаваторлары 

Қазіргі уақытта карьерлік гидравликалық бір шөмішті 
экскаваторлардың жетекші шетелдік өндірушілері: Hitachi, Komatsu, Terex 
(Orenstein & Koppel), Liebherr. Caterpillar компаниясы 2-3 жыл бұрын Шөміш 
сыйымдылығы 5,2-ден 27,5 текше метрге дейін, салмағы 87,5-тен 328 тоннаға 
дейін және қуаты 382-ден 1156 кВт-қа дейін тік және кері күректері бар 
машиналардың 4 сыныбын қамтитын 5000 сериялы шынжыр табанды Карьер 
экскаваторларын өндіруді тоқтатты. Сондай-ақ, салмағы 206-дан 352 тоннаға 
дейін, шөміш сыйымдылығы 10,7-ден 20,6 текше метрге дейін болатын тік 
және кері күректері бар гидравликалық карьерлік экскаваторлар өндірісін 
тоқтатқан P&H MinePro компаниясы да келіп түсті, бұл ретте шөміш 
сыйымдылығы 7,6-дан 76,5 текше метрге дейін болатын электрлі арқанды 
карьерлік экскаваторлар шығаруды сақтап қалды. Hitachi өкілінің айтуынша, 
соңғы 7 жыл ішінде жетекші өндірушілер арасында карьерлік 
экскаваторлардың әлемдік сатылымының таралуы: Hitachi Construction 
Machinery Co.,  Ltd - 38,3%, Terex - 21,8%, Liebherr - 15,3%, Komatsu - 15,1%, 
Caterpillar - 9,5%. 

Hitachi корпорациясы тау-кен өнеркәсібіндегі әртүрлі жұмыстарға 
арналған гидравликалық бір шөмішті экскаваторлардың кең спектрін 
шығарады:   

- салмағы бойынша 109 - дан 518т-қа дейінгі, шөміш сыйымдылығы
бойынша-6,5-тен 29 текше метрге дейінгі, қуаты бойынша-538-ден 1988 кВт-
қа дейінгі диапазондары бар 5-сыныпты кері күрекпен карьерлер;  

- салмағы бойынша 111 - ден 805т-қа дейінгі, шөміш сыйымдылығы
бойынша-5,9-дан 40 текше метрге дейінгі, қуаты бойынша-538-ден 2800 кВт-
қа дейінгі диапазондары бар 6-сыныпты тік күрекпен карьерлер; 

Hitachi экскаваторлары келесі прогрессивті шешімдермен сипатталады: 
заманауи Cummins және Isuzu дизельді қозғалтқыштарын қолдану,  
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Сурет 1.21 - Hitachi EX 2500 экскаваторлары
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сыйымдылығы 7,6-дан 76,5 текше метрге дейін болатын электрлі арқанды 
карьерлік экскаваторлар шығаруды сақтап қалды. Hitachi өкілінің айтуынша, 
соңғы 7 жыл ішінде жетекші өндірушілер арасында карьерлік
экскаваторлардың әлемдік сатылымының таралуы: Hitachi Construction 
Machinery Co.,  Ltd - 38,3%, Terex - 21,8%, Liebherr - 15,3%, Komatsu - 15,1%,
Caterpillar - 9,5%.

Hitachi корпорациясы тау-кен өнеркәсібіндегі әртүрлі жұмыстарға 
арналған гидравликалық бір шөмішті экскаваторлардың кең спектрін
шығарады:  

- салмағы бойынша 109 - дан 518т-қа дейінгі, шөміш сыйымдылығы 
бойынша-6,5-тен 29 текше метрге дейінгі, қуаты бойынша-538-ден 1988 кВт-
қа дейінгі диапазондары бар 5-сыныпты кері күрекпен карьерлер; 

- салмағы бойынша 111 - ден 805т-қа дейінгі, шөміш сыйымдылығы 
бойынша-5,9-дан 40 текше метрге дейінгі, қуаты бойынша-538-ден 2800 кВт-
қа дейінгі диапазондары бар 6-сыныпты тік күрекпен карьерлер;

Hitachi экскаваторлары келесі прогрессивті шешімдермен сипатталады:
заманауи Cummins және Isuzu дизельді қозғалтқыштарын қолдану, 

жалпы рельс, турбоагрегат және аралық салқындату жүйелерімен 
жабдықталған, бұл экологиялық таза деңгейді арттыруға және 
пайдаланылған газдардың уыттылығы бойынша 2-ші және 3-ші деңгейлердің 
халықаралық талаптарын орындауға мүмкіндік береді. Жебені және сабанды 
түсірудің бірлескен операциясын жүзеге асыру кезінде тұтқаның қозғалыс 
жылдамдығын 15% - ға арттыруға мүмкіндік беретін гидравликалық жүйені 
енгізу, ал "бұрылу - жебені түсіру-сабының бұрылуы" бірлескен операциясын 
орындау кезінде тұтқаның қозғалыс жылдамдығы да ұлғайтылуы мүмкін. 
Жаңа гидравликалық тізбекті енгізудің арқасында шөміштің жылдамдығын 
арттыруға болады, яғни шөмішке жүктемені азайту кезінде шөміштің 
гидравликалық цилиндрінің өзек қуысынан қысыммен мұнай поршень 
қуысына жіберіледі, осылайша қосымша энергияны пайдалануға мүмкіндік 
береді. Неғұрлым берік подшипниктерді қолдану арқылы айналмалы 
шеңберлердің көтергіш қабілетін одан әрі арттыруға, сондай-ақ олардың 
жолақтармен жанасу аймағын ұлғайту арқылы тірек және тірек роликтерінің 
беріктігіне көп көңіл бөлінеді. Жүріс жүйесінің керме және жетекші 
доңғалақтарының диаметрлері ұлғайтылды, сондай-ақ шынжыр табан 
буындарының жүгіру жолдарының тозуына арналған қорлар 65% - ға артты. 
Жолдардың саусақтарына нақты жүктемелерді азайту үшін олардың диаметрі 
10% артты. Тірек роликтер мен тартқыш доңғалақтардың кронштейндерінің 
күшейтілген бекітпелері енгізілді. Металл конструкцияларында негізгі 
раманы, жұмыс арбаларының рамаларын және жоғары беріктігі төмен 
легірленген болаттардың жұмыс жабдықтарын қолдану компанияға қоршаған 
орта температурасы +40 градустан -50 градусқа дейін экскаваторлардың 
сенімді жұмысына кепілдік беруге мүмкіндік береді. Экскаваторлар үлкен 
шынылау ауданы бар герметикалық шу діріл оқшауланған кабиналармен, 
жұмыс шебінің қажетті шолуын қамтамасыз ететін және ISO қауіпсіздік 
жөніндегі халықаралық стандарттарына жауап беретін артқы шолу 
айнасымен жабдықталған. Кабиналар арнайы амортизациялайтын тіректерге 
орнатылады. Реттелетін орындық операторының орындығы заманауи 
эргономикалық талаптарға, соның ішінде діріл деңгейіне сәйкес келеді. 
Басқару органдары экскаватордың барлық технологиялық операцияларын 
жеңіл және тегіс басқаруды қамтамасыз ететін джойстиктермен 
жабдықталған. Экскаваторлар экскаватордың қажетті жұмыс режимін 
таңдауға және бақылауға мүмкіндік беретін көп тілді көп функциялы 
мониторингтік жүйемен, сондай-ақ оператордың машинаның әртүрлі 
механизмдеріндегі сүзгілерді ауыстыру мерзімдерінің басталғаны туралы 
ескертетін жүйесімен жабдықталған. Мониторингтік жүйе экскаватор 
жұмыстарын тиімді жүргізу және энергия үнемдегіш режимді таңдауға ықпал 
ете отырып, отын шығынын бақылауға мүмкіндік береді. Айналмалы 
платформада түйіндер мен агрегаттардың орналасуы оларға еркін қол 
жетімділікті қамтамасыз етеді, бұл ағымдағы тексерулер, техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу жұмыстарының жылдам орындалуына ықпал етеді. 
Орталықта және айналмалы платформаның шетінде тұтқалары бар кең 
алаңдар мен дәліздердің болуы қызмет көрсететін персоналдың қауіпсіз 
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қозғалысына ықпал етеді және қажетті жұмыстарды орындауға кететін 
уақытты азайтады. Экскаваторлар жұмысының сенімділігі топсалы 
қосылыстарға және тораптар мен агрегаттардың үйкеліс жұптарына бөлінетін 
Орталықтандырылған автоматтандырылған майлау жүйесін, соның ішінде 
жұмыс жабдықтарының түйіндерін, тірек-бұрылыс шеңберінің роликтерін 
және жүріс жүйесінің түйіндерін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. 
Экскаваторлардың шығарылатын үлгілерінің көбі кертпештердің әртүрлі 
типтерімен карьерлерде жұмыс істеу үшін қажетті кинематикалық 
параметрлерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін әртүрлі ұзындықтағы әртүрлі 
топырақтармен және жыныстармен, жебелермен және тұтқалармен жұмыс 
істеу үшін әртүрлі мақсаттағы ауыспалы шөміштердің қатарымен 
жабдықталуы мүмкін. Түбі арқылы түсіретін жартас шөміштерін қолдану 
самосвалдардың шанағы мен аспасына әсер ететін динамикалық 
жүктемелерді төмендетеді, шаңның пайда болуын және жыныстардың жұмыс 
алаңдарына шашылуын азайтады. HITACHI карьерлік типтегі гидравликалық 
экскаваторлар жарылған тау жыныстарын, сондай-ақ тікелей массивтен 
экскавацияланатын арықтар мен пайдалы қазбаларды өңдеуге және көлік 
құралдарына тиеуге арналған [5, 6, 10]. 

Hitachi карьерлік экскаваторлары жоғары пайдалану сенімділігімен 
ерекшеленеді, қазу-тиеу жұмыстарын орындау кезінде жоғары өнімділікті 
және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Оператордың кабинасы-
кең, ISO стандарттарына сәйкес келеді, тәуелсіз, серпімді және дірілді 
басатын тіректерге ілінген. Терезелер (4 жағынан температуралы әйнегі бар) 
дөңгелек көріністі қамтамасыз етеді. Алдыңғы шыны алынуы мүмкін толық 
сақталуы тиіс кабинадағы. Жалпы алғанда, машиналар операторға ыңғайлы 
жағдай жасау үшін, механиктерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 
жеңілдігі мен жылдамдығы үшін жасалған (1.21-1.24 сурет). 

Сурет 1.22 - Hitachi EX 5500 экскаватор операторының жұмыс орны 
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қозғалысына ықпал етеді және қажетті жұмыстарды орындауға кететін
уақытты азайтады. Экскаваторлар жұмысының сенімділігі топсалы 
қосылыстарға және тораптар мен агрегаттардың үйкеліс жұптарына бөлінетін
Орталықтандырылған автоматтандырылған майлау жүйесін, соның ішінде 
жұмыс жабдықтарының түйіндерін, тірек-бұрылыс шеңберінің роликтерін 
және жүріс жүйесінің түйіндерін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.
Экскаваторлардың шығарылатын үлгілерінің көбі кертпештердің әртүрлі 
типтерімен карьерлерде жұмыс істеу үшін қажетті кинематикалық
параметрлерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін әртүрлі ұзындықтағы әртүрлі 
топырақтармен және жыныстармен, жебелермен және тұтқалармен жұмыс 
істеу үшін әртүрлі мақсаттағы ауыспалы шөміштердің қатарымен
жабдықталуы мүмкін. Түбі арқылы түсіретін жартас шөміштерін қолдану
самосвалдардың шанағы мен аспасына әсер ететін динамикалық
жүктемелерді төмендетеді, шаңның пайда болуын және жыныстардың жұмыс
алаңдарына шашылуын азайтады. HITACHI карьерлік типтегі гидравликалық
экскаваторлар жарылған тау жыныстарын, сондай-ақ тікелей массивтен
экскавацияланатын арықтар мен пайдалы қазбаларды өңдеуге және көлік
құралдарына тиеуге арналған [5, 6, 10].

Hitachi карьерлік экскаваторлары жоғары пайдалану сенімділігімен
ерекшеленеді, қазу-тиеу жұмыстарын орындау кезінде жоғары өнімділікті 
және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Оператордың кабинасы-
кең, ISO стандарттарына сәйкес келеді, тәуелсіз, серпімді және дірілді 
басатын тіректерге ілінген. Терезелер (4 жағынан температуралы әйнегі бар)
дөңгелек көріністі қамтамасыз етеді. Алдыңғы шыны алынуы мүмкін толық
сақталуы тиіс кабинадағы. Жалпы алғанда, машиналар операторға ыңғайлы
жағдай жасау үшін, механиктерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің
жеңілдігі мен жылдамдығы үшін жасалған (1.21-1.24 сурет).

Сурет 1.22 - Hitachi EX 5500 экскаватор операторының жұмыс орны

HITACHI экскаваторларын экологиялық тұрғыдан пайдалану қоршаған 
ортаға қауіпсіз және АҚШ-тың қоршаған ортаны қорғау агенттігі белгілеген 
қатаң стандарттарға сәйкес келетін дизельді қозғалтқыштардың минималды 
және төмен уытты шығарындыларымен байланысты. Бұдан басқа, ЖЖМ 
және СӨС пайдаланатын тетіктер конструкцияларында осы сұйықтықтардың 
қоршаған ортаға ағып кетуіне жол бермеу жөніндегі сенімді шаралар 
қамтамасыз етілген. Айналмалы платформадағы барлық модельдердің 
агрегаттары мен машиналарының орналасуы олардың әрқайсысына оңай қол 
жетімділікті қамтамасыз етеді, бұл ағымдағы тексерулер, техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу жұмыстарының жылдам орындалуына ықпал етеді. 
Hitachi экскаваторларының көптеген модельдері үшін бірқатар шөміштер 
қарастырылған, олардың сыйымдылығы жүк көтергіштігі бойынша әртүрлі 
автосамосвалдарды жұмыс циклдерінің оңтайлы санына (4-6 цикл шегінде) 
жүктеуді қамтамасыз етеді. Тұтынушылардың тапсырысы бойынша ZX 
үлгілерінің карьерлік экскаваторлары жартас шөмішімен (түбі арқылы 
түсіру), сондай-ақ алдыңғы кесу жиегі арқылы аударылатын ауыстырмалы 
шөмішпен де жеткізілуі мүмкін. "Тік күрек" рок шелегін тұтқаға бекіту 
түйінінің дизайны оның кесу жиегін 55° - тан 70° - қа дейінгі бұрышқа бұруға 
мүмкіндік береді. 

Сурет 1.23 - Hitachi EX 8000-5 экскаваторлары 

Айналмалы платформаның ортасында және Шетінде жүру алаңдары 
мен дәліздерді орнатудың арқасында осы жұмыс түрлерін орындау уақыты 
азайтылды. Гидравликалық экскаваторлардың салыстырмалы сипаттамасы 
1.6-кестеде келтірілген. 
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Кесте 1.6 - Гидравликалық экскаваторлардың салыстырмалы сипаттамасы
BH-стандартты жұмыс жабдығы: be-қысқартылған тұтқасы бар жұмыс жабдығы

М
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Pc
sa
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ын
ш
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ZX 450 LD AA-6WG1XQA 231 44 5,25 319 9,0 82,0 1,8
ZX 800 LD Isuzu BB-

6WG1T
340 78 4,38 560 8,2 106 1,8

EX 1200 LD Hitachi
S6R-Y2TAA-2

510 111 4,59 618 5,8 139 1,8

EX 1900 LD Hitachi
S12A2-
Y1TAA1

765 186 4,11 1330 4,7 174 1,8

EX 2500 LD Cummins
QSK45-C

1007 242 4,16 1760 3,8 181 1,8

EX 3600 LD Hitachi S16R-
Y1TAA1

1400 350 4,00 2230 3,2 230 1,8

EX 5500 LD Cummins
QSK45-C

1007х2 518 3,89 2870 3,3 235 1,8

EX 8000 LD Hitachi S16R-
Y1TAA1

1400 х2 780 3,59 3250 3,5 1,8

Гидравликалық карьерлік экскаваторлар ҥшін ортақ артықшылыққа 

(мехлопаттарға қарағанда) тегіс, іс жҥзінде соққысыз, тау жыныстарын кез-

келген сыйымдылықтағы шӛміштен кӛлік ыдыстарының корпусына тҥсіру 

жатады. Бҧл әсер шӛміштің тҥбін реттелетін және ӛлшенген тҥрде ашу 

арқылы мҥмкін болды, ол арқылы тау жынысы шығарылады. Мҧндай 

конструктивті шешімге жарылған Жартас және жартылай жыныстар бойынша 

кенжарларда, сондай-ақ ҥйлесімді және жҧмсақ жыныстар бойынша 

дайындалмаған кенжарларда қазу-тиеу жҧмыстарын жҥргізуге арналған 

HITACHI экскаваторларының барлық жартас шӛміштері ие болады. Сонымен 

қатар, барлық рок-шӛміштер тез шешілетін бҥйірлік қорғаныс тақталарымен 

және тозудан кесу жиектерімен жабдықталған. Байланыстырылмаған және 

борпылдақ жыныстарды шығару ҥшін экскаваторлардың кейбір ҥлгілері 

алдыңғы кесу жиегінен тҥсіру арқылы ауыстырылатын шӛмішпен бірге 

жеткізілуі мҥмкін. HITACHI карьерлік экскаваторларында тҥбі арқылы тҥсіру 

арқылы жартас тҥріндегі Шӛміштерді қолдану шанақтың тҥбіне және 

автосамосвалдың аспасына тҥсірілетін жыныстардың динамикалық әсерін 

болдырмауға ғана емес, сонымен қатар кенжарда шаңның пайда болуын және 

шанақтың шегінен тыс жҧмыс алаңына топырақтың шашылуын минимумға 

дейін азайтады [7, 11, 15]. 

Сурет 1.24 - Hitachi EX 5500 экскаваторлары 

Сайып келгенде, HITACHI экскаваторларының бірегей пайдалану және 

техникалық сипаттамалары: 
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- кенжар мен тиелетін автосамосвалға жан-жақты шолу жасайтын
оператордың жұмыс креслосынан (6.1-7.7 м дейін) үлкен көру биіктігі;
- оператордың жұмыс орнының жоғары эргономикасы, оның
манипуляциясын барынша азайтады және машинаны басқарған кезде
адамның ең аз шаршауына әкеледі;
- кабинаны дірілді басатын икемді сұйық жастықтарға және тіректерге орнату
және оны құлаған жыныс кесектерінен қорғау үшін күнқағармен және
қалқамен жарақтандыру;
- экскаваторды пайдалану мен сервистік қызмет көрсетуді жеңілдететін
стандартты және қосымша механизмдер мен құрылғылардың (опциондардың)
кең жиынтығы. Жоғарыда аталған сипаттамалар дизайнерлерге негізгі
міндеттердің бірін шешуге мүмкіндік берді - жұмыс ауысымында машинаны
басқару кезінде оператордың шаршауын азайту. Бүгінгі таңда Hitachi
гидравликалық экскаваторлары қуатты көмір кен орындарын, алтын мен
басқа да кен орындарын аршу және өндіру жұмыстарында кеңінен
қолданылады. Сонымен қатар, олар әлемнің көптеген елдерінде құрылыс
материалдары өнеркәсібі үшін шикізат әзірлейтін карьерлерде қолданылады
(саз, құм, мергель, әктас және т.б.). Олар траншеяларды қазу, каналдар мен
бөгеттер салу, көлік құрылысы және өнеркәсіптік құрылыста жаппай қазу
жұмыстарын жүргізу кезінде тиімді жұмыс істейді. Hitachi экскаваторлары
барлық жерде көптеген техногендік кен орындарын өңдеу үшін қолданылады
(шлам қоймалары, қалдықтар қоймалары, кондициялық емес пайдалы
қазбалар үйінділері және аршу жыныстары және т.б.).

     Terex Mining (O&K) фирмаларының экскаваторлары) 
Terex Mining (O & K)кең ауқымды гидравликалық карьерлік 

экскаваторлар отбасын шығарады: 
- пайдалану салмағы 89-дан 980 т-ға дейін, қуаты 380-ден 3280 кВт-қа дейін
және шөміштердің сыйымдылығы 5-тен 50 м3-ге дейін 7-сыныпты тік
күрекпен жабдықталған;
- пайдалану салмағы 84,7-ден 480 т-ға дейін, қуаты 380-ден 1680 кВт-қа дейін
және шөміштердің сыйымдылығы 3,5-тен 30 м3-ге дейін 6-сыныпты кері
күрекпен жабдықталған.

      Фирманың деректері бойынша карьерлік самосвалдардың көрсетілген 
тобы үшін сағаттық өнімділіктің орташа мәндерінің есептік көрсеткіштері 
800-ден (RG30 - F моделі) 5760 т/сағ (КР400 моделі) дейін, сол модельдер 
үшін ең жоғары мәндерде 1340-тан 9600 т/сағ дейін ауытқиды. Бұл 
мәндер шөмішті толтыру коэффициенті 0,95 болған кезде тығыздығы 
1,8 т/м3 материал үшін есептелген. Орташа өнімділік көрсеткіштері 
максималды өнімділік деңгейінің 60% құрайды. Компанияның 
экскаваторлары көптеген техникалық шешімдермен сипатталады

Hitachi экскаваторлары. Осыған қарамастан, O&K компаниясы 
энергетикалық шығындарды арттырмай, топырақты беру және алу кезінде 
күш-жігерді арттыруды қамтамасыз ететін жұмыс экскаватор жабдығының 
tripower қозғалысының патенттелген кинематикасын енгізгенін атап өткен 
жөн. Жұмыс механизмдеріне жүктемені төмендетуден басқа, мұндай 
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- кенжар мен тиелетін автосамосвалға жан-жақты шолу жасайтын
оператордың жұмыс креслосынан (6.1-7.7 м дейін) үлкен көру биіктігі;
- оператордың жұмыс орнының жоғары эргономикасы, оның
манипуляциясын барынша азайтады және машинаны басқарған кезде 
адамның ең аз шаршауына әкеледі;
- кабинаны дірілді басатын икемді сұйық жастықтарға және тіректерге орнату 
және оны құлаған жыныс кесектерінен қорғау үшін күнқағармен және 
қалқамен жарақтандыру;
- экскаваторды пайдалану мен сервистік қызмет көрсетуді жеңілдететін 
стандартты және қосымша механизмдер мен құрылғылардың (опциондардың)
кең жиынтығы. Жоғарыда аталған сипаттамалар дизайнерлерге негізгі 
міндеттердің бірін шешуге мүмкіндік берді - жұмыс ауысымында машинаны 
басқару кезінде оператордың шаршауын азайту. Бүгінгі таңда Hitachi 
гидравликалық экскаваторлары қуатты көмір кен орындарын, алтын мен 
басқа да кен орындарын аршу және өндіру жұмыстарында кеңінен
қолданылады. Сонымен қатар, олар әлемнің көптеген елдерінде құрылыс 
материалдары өнеркәсібі үшін шикізат әзірлейтін карьерлерде қолданылады
(саз, құм, мергель, әктас және т.б.). Олар траншеяларды қазу, каналдар мен
бөгеттер салу, көлік құрылысы және өнеркәсіптік құрылыста жаппай қазу
жұмыстарын жүргізу кезінде тиімді жұмыс істейді. Hitachi экскаваторлары 
барлық жерде көптеген техногендік кен орындарын өңдеу үшін қолданылады
(шлам қоймалары, қалдықтар қоймалары, кондициялық емес пайдалы
қазбалар үйінділері және аршу жыныстары және т.б.).

Terex Mining (O&K) фирмаларының экскаваторлары)
Terex Mining (O & K)кең ауқымды гидравликалық карьерлік

экскаваторлар отбасын шығарады:
- пайдалану салмағы 89-дан 980 т-ға дейін, қуаты 380-ден 3280 кВт-қа дейін
және шөміштердің сыйымдылығы 5-тен 50 м3-ге дейін 7-сыныпты тік
күрекпен жабдықталған;
- пайдалану салмағы 84,7-ден 480 т-ға дейін, қуаты 380-ден 1680 кВт-қа дейін
және шөміштердің сыйымдылығы 3,5-тен 30 м3-ге дейін 6-сыныпты кері 
күрекпен жабдықталған. 

Фирманың деректері бойынша карьерлік самосвалдардың көрсетілген 
тобы үшін сағаттық өнімділіктің орташа мәндерінің есептік көрсеткіштері 
800-ден (rg30 - F моделі) 5760 т/сағ (КР400 моделі) дейін, сол модельдер үшін
ең жоғары мәндерде 1340-тан 9600 т/сағ дейін ауытқиды . Бұл мәндер
шөмішті толтыру коэффициенті 0,95 болған кезде тығыздығы 1,8 т/м3

материал үшін есептелген. Орташа өнімділік көрсеткіштері максималды
өнімділік деңгейінің 60% құрайды. Компанияның экскаваторлары көптеген
техникалық шешімдермен сипатталады       

Hitachi экскаваторлары. Осыған қарамастан, O&K компаниясы
энергетикалық шығындарды арттырмай, топырақты беру және алу кезінде
күш-жігерді арттыруды қамтамасыз ететін жұмыс экскаватор жабдығының 
tripower қозғалысының патенттелген кинематикасын енгізгенін атап өткен 
жөн. Жұмыс механизмдеріне жүктемені төмендетуден басқа, мұндай 

кинематика шөміштің жоғары толтырылуына, жеңіл және дәл басқаруға, 
оператордың шаршауын азайтуға ықпал етеді. 

Сурет 1.25 - Гидравликалық экскаватордың техникалық параметрлері 

Кесте 1.7- Гидравликалық экскаваторлардың техникалық параметрлері 
 Атауы HITACHI параметрлері TEREX 

параметрлері 
Реленің негізгі параметрлері: EX -5500e EX - 3600 RH 170 (дизель) 
Шөміш сыйымдылығы Vk, м3 
(ауыспалы) 

23 (кен); 27 
(тау 

жынысы) 

15,5 (кен); 21 
(тау 

жынысы) 

15 (кен); 20 (тау 
жынысы) 

Циклдің есептік ұзақтығы, tц, 
сек 30 29 

Қысым күші, т 157 122,4 122,45 
Көтеру күші, т 157 115 122,45 
Айналмалы платформаның 
айналу жылдамдығы, айн / мин 3,3 3,2 

Ең үлкен көтерілу, бұршақ 30 30 
Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ 2,3 2,2 
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1.7 кестенің жалғасы 
Топыраққа орташа үлестік 
қысым, кг с / см2 2,35 1,85 2.2 

Экскаватордың салмағы, Мк, т 513 361 360 
Жұмыс және жалпы өлшемдер 

Ең үлкен тарту радиусы, Rч, м 16,8 15,22 15,3 
Ең үлкен радиуста тарту 
биіктігі, Нч, м 7,0 5,5 6 

Тұру деңгейіндегі ең үлкен 
тарту радиусы, R. м 15,6 14,5 14 

Тұру деңгейіндегі ең аз тарту 
радиусы, А, м 6,1 5,85 5,12 

Ең үлкен қарайту биіктігі, Е, м 18.9 16,3 14.03 
Түсірудің ең жоғары биіктігі, Е,' 
м 13,1 10,99 10,0 

Шөмішті максималды ашу, Н, м 2,7 1,95 2,3 
Максималды қазу тереңдігі, F, 
м 4,55 3,91 2,53 

Түсірудің ең жоғары биіктігі 
кезіндегі түсіру радиусы, G, м 8,9 8,65 

Ең үлкен түсіру радиусы, Rp, м 13,0 11,59 12,8 
Экскаватордың құйрық 
бөлігімен сипатталған Радиус, 
Rox. м 

7,75 6,78 7,0 

Бұрылмалы платформа 
астындағы Саңылау, ҰКП, м 3,0 2,54 2,49 

Экскаватордың ені габаритті, ш. 
және 9,85 9,03 6,65 

Жебесіз экскаватордың биіктігі, 
Нк, м 8,5 7.75 7,89 

Ең аз жол саңылауы, Нп, м 1,1 0,905 0,92 
Шынжыр табанды жүрістің 
ұзындығы, В1, м 9,35 8,7 8,05 

Шынжыр табанды жүрістің ені, 
А1, м 7.4 6,77 6,6 

Шынжыр табанды шынжырдың 
ені, С1, м 1.4 1,27 1,2 

Экскаватор базасы, В2, м     7.0 6.66 6.2 
Шынжыр табанды жүрістің 
биіктігі, Нг, м        2.73 2.305 2.2 

Ескертпе: үйілмелі тығыздығы 2,6 т/м3 дейінгі темір кендері үшін және 
Жартас жыныстары үшін шөміштің параметрлері көрсетілген. 
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1.7 кестенің жалғасы
Топыраққа орташа үлестік
қысым, кг с / см2 2,35 1,85 2.2

Экскаватордың салмағы, Мк, т 513 361 360
Жұмыс және жалпы өлшемдер

Ең үлкен тарту радиусы, Rч, м 16,8 15,22 15,3
Ең үлкен радиуста тарту
биіктігі, Нч, м 7,0 5,5 6

Тұру деңгейіндегі ең үлкен 
тарту радиусы, R. м 15,6 14,5 14

Тұру деңгейіндегі ең аз тарту 
радиусы, А, м 6,1 5,85 5,12

Ең үлкен қарайту биіктігі, Е, м 18.9 16,3 14.03
Түсірудің ең жоғары биіктігі, Е,' 
м 13,1 10,99 10,0

Шөмішті максималды ашу, Н, м 2,7 1,95 2,3
Максималды қазу тереңдігі, F, 
м 4,55 3,91 2,53

Түсірудің ең жоғары биіктігі 
кезіндегі түсіру радиусы, G, м 8,9 8,65

Ең үлкен түсіру радиусы, Rp, м 13,0 11,59 12,8
Экскаватордың құйрық 
бөлігімен сипатталған Радиус, 
Rox. м

7,75 6,78 7,0

Бұрылмалы платформа 
астындағы Саңылау, ҰКП, м 3,0 2,54 2,49

Экскаватордың ені габаритті, ш. 
және 9,85 9,03 6,65

Жебесіз экскаватордың биіктігі, 
Нк, м 8,5 7.75 7,89

Ең аз жол саңылауы, Нп, м 1,1 0,905 0,92
Шынжыр табанды жүрістің 
ұзындығы, В1, м 9,35 8,7 8,05

Шынжыр табанды жүрістің ені, 
А1, м 7.4 6,77 6,6

Шынжыр табанды шынжырдың 
ені, С1, м 1.4 1,27 1,2

Экскаватор базасы, В2, м     7.0 6.66 6.2
Шынжыр табанды жүрістің 
биіктігі, Нг, м        2.73 2.305 2.2

Ескертпе: үйілмелі тығыздығы 2,6 т/м3 дейінгі темір кендері үшін және 
Жартас жыныстары үшін шөміштің параметрлері көрсетілген.

TriPower кинематикалық жүйесі жұмыс жабдықтарын еркін 
төмендетуге мүмкіндік береді, осылайша жұмыс циклінің ұзақтығын 
қысқартады. Сонымен қатар, мұндай схема оның бүкіл жолында азықтандыру 
Күшін үздіксіз арттыруды қамтамасыз етеді, ал кез-келген қазу (кесу) 
биіктігіндегі Шөміш Автоматты параллель қозғалысқа ие, бұл шөміштің 
артқы қабырғасы арқылы топырақтың жоғалуын болдырмай, жұмысты 
тездетеді және жеңілдетеді. 

Тағы бір ерекшелігі-басқа айналым жүйелеріне қарамастан, арнайы 
патенттелген гидравликалық майды салқындату жүйесін қолдану, бұл тіпті 
экстремалды жұмыс жағдайында да оңтайлы жұмыс температурасын ұстап 
тұруға мүмкіндік береді. 

Шекті жүктемені электронды түрде реттейтін сорғыларды басқару 
жүйесін енгізу нақты уақыт режимінде қозғалтқыштың параметрлерін 
басқаруға, оларды жадта көрсетілген мәндермен үйлестіруге және реттеуге 
мүмкіндік берді. Бұл қозғалтқыштың қуатын оңтайлы пайдалануға ықпал 
етеді. Бұл жүйе қозғалтқыштың жылдамдығын автоматты түрде төмендету 
арқылы сорғылардың жұмысын реттеуге мүмкіндік береді. Платформаның 
айналу механизмінің моментін басқару жүйесінің арқасында энергияның ең 
аз шығыны кезінде оның қалыпты бұрылуына қол жеткізіледі. 

BCS борттық басқару жүйесі ең маңызды параметрлерді, техникалық 
қызмет көрсету операцияларының басталу уақытын бақылайды, операторды 
монитор экранында мәліметтермен қамтамасыз етеді. Бақыланатын 
параметрлер берілген параметрлерден ауытқыған жағдайда оператор көзбен 
шолып және акустикалық сигналдармен хабарландырылады, бұл 
экскаватордың тоқтап қалуының алдын алады.  

Тұтынушының тапсырысы бойынша фирма дизельді қозғалтқышты 
электр жетегімен ауыстыра алады. Rh90 моделінен бастап экскаваторларда 
екі қозғалтқышты орнату қолданылды. Олардың біреуінің жұмысын қысқа 
мерзімде тоқтатқан кезде экскаватор жұмыс қабілеттілігін сақтайды, бірақ 
төмен режимде. 

     Liebherr экскаваторлары 
Liebherr компаниясы карьерлік гидравликалық шынжыр табанды 

экскаваторлар секторында қуаты 360-тан 2240 кВт-қа дейінгі, шөміштердің 
сыйымдылығы 4,4-тен 34 м3-ке дейінгі (тік күрек) және 2,2-ден 33 м3-ке 
дейінгі (кері күрек) пайдалану салмағы 80,8-ден 672 т-ға дейінгі тік және кері 
күректері бар машиналардың 6 үлгілік мөлшерін жасап шығарды және игерді. 

Энергетикалық қондырғылар ретінде компания өз өндірісінің 
қозғалтқышын r974b шағын моделінде қолданады, басқа модельдерде 
Cummins қозғалтқыштары, ал R995 моделінде - MTU қозғалтқышы 
орнатылады. R996 экскаваторының ең ірі моделінде энергетикалық қондырғы 
Cummins фирмасының екі қозғалтқышын қамтиды. 
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Сурет 1.26 - Гидравликалық экскаватор Liebherr R995 

Liebherr R995 Litronic жүк көтергіштігі 252 т 183 самосвал тиейді. 
Басқа гидравликалық экскаваторлар сияқты, Liebherr 

экскаваторларында да құрылымдық шешімдер бар. Liebherr 
экскаваторларының гидравликалық жүйелерінде қысымды кесу және 
гидравликалық сорғылардың өнімділігін оңтайландыру арқылы шекті 
жүктемені шектейтін электронды қондырғылары бар электрогидравликалық 
басқару жүйелері бар. 

Экскаваторлар гидрожүйелердің жұмыс режимін таңдау жүйелерімен 
жабдықталған, оның ішінде жүк көтеру жұмыстарына арналған Lift режимі, 
нақты жұмыстарды орындау үшін Fine режимі, ерекше үнемді және 
экологиялық таза жұмыс үшін Eco режимі және жұмыс жабдықтарының 
максималды қуатын қажет ететін ауыр жұмыс үшін Power режимі. Кез келген 
таңдалған режимдер шеңберінде қозғалтқыш қуатын қадамсыз түзету арқылы 
айналу жиілігін реттеу (айналу жиілігі бойынша). Көрсетілген жүйе қосымша 
ауысымдық жұмыс жабдығын (гидромолот, қармауыштар және т. б.) 
қолдануға байланысты май көлемінің қажетті берілуін реттейтін 4 қосымша 
режимді қамтуы мүмкін.) 

Оператордың кабинасында басқару жүйесі орнатылған, ол жүйелі 
мәзірлер арқылы сұйық кристалды дисплейге жұмыс жүйелерінің 
параметрлерінің ағымдағы мәндерін бекітетін шығысы бар. Жүйе 
параметрлерді автоматты бақылауды жүзеге асырады, оларды мониторға 
индекстейді, сонымен қатар ауытқулар туралы сигнал береді (оптикалық 
және акустикалық) және бұл деректерді жүйенің жадында сақтайды. 

Көптеген карьерлік экскаваторлар сияқты, Liebherr машиналары да 
экскаватор жабдықтары мен айналмалы шеңберге арналған Lincoln 
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Сурет 1.26 - Гидравликалық экскаватор Liebherr R995

Liebherr R995 Litronic жүк көтергіштігі 252 т 183 самосвал тиейді.
Басқа гидравликалық экскаваторлар сияқты, Liebherr

экскаваторларында да құрылымдық шешімдер бар. Liebherr
экскаваторларының гидравликалық жүйелерінде қысымды кесу және 
гидравликалық сорғылардың өнімділігін оңтайландыру арқылы шекті
жүктемені шектейтін электронды қондырғылары бар электрогидравликалық 
басқару жүйелері бар.

Экскаваторлар гидрожүйелердің жұмыс режимін таңдау жүйелерімен
жабдықталған, оның ішінде жүк көтеру жұмыстарына арналған Lift режимі,
нақты жұмыстарды орындау үшін Fine режимі, ерекше үнемді және 
экологиялық таза жұмыс үшін Eco режимі және жұмыс жабдықтарының
максималды қуатын қажет ететін ауыр жұмыс үшін Power режимі. Кез келген
таңдалған режимдер шеңберінде қозғалтқыш қуатын қадамсыз түзету арқылы 
айналу жиілігін реттеу (айналу жиілігі бойынша). Көрсетілген жүйе қосымша 
ауысымдық жұмыс жабдығын (гидромолот, қармауыштар және т. б.) 
қолдануға байланысты май көлемінің қажетті берілуін реттейтін 4 қосымша
режимді қамтуы мүмкін.)

Оператордың кабинасында басқару жүйесі орнатылған, ол жүйелі
мәзірлер арқылы сұйық кристалды дисплейге жұмыс жүйелерінің
параметрлерінің ағымдағы мәндерін бекітетін шығысы бар. Жүйе 
параметрлерді автоматты бақылауды жүзеге асырады, оларды мониторға 
индекстейді, сонымен қатар ауытқулар туралы сигнал береді (оптикалық
және акустикалық) және бұл деректерді жүйенің жадында сақтайды.

Көптеген карьерлік экскаваторлар сияқты, Liebherr машиналары да
экскаватор жабдықтары мен айналмалы шеңберге арналған Lincoln

Centromatic Автоматты орталықтандырылған майлау жүйесімен 
жабдықталған. Айта кету керек, шынжыр табандар, тірек және тірек 
роликтер, тартқыш доңғалақтар түйіннің бүкіл қызмет ету мерзіміне 
есептелген тұрақты майлауды қамтиды, бұл оларды толтыру операцияларын 
болдырмайды. 

Liebherr карьерлік экскаваторлары оператордың қауіпсіздігі мен 
қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша ISO [4, 9, 12] 
халықаралық стандарттарының талаптарына толық сәйкес келеді. 

      Komatsu гидравликалық экскаваторлары 
Ашық тау-кен жұмыстарына арналған Komatsu компаниясы сегіз 

кластағы 8 негізгі модельді қамтитын, тікелей және кері күректермен 
жабдықталған шынжыр табанды гидравликалық экскаваторлар тобын құрды 
және игерді. Сонымен қатар, PC800-7 экскаватор моделі тікелей күректің 
жұмыс жабдықтарымен жабдықталмайды. Бұл экскаваторлар тобы 
диапазондарды қамтиды: жұмыс салмағы 71,6-дан 710 тоннаға дейін, тік 
күрекпен 4,5-тен 48 м3-ге дейін, артқы күрекпен 2,8-ден 48 м3-ге дейін және 
қозғалтқыш қуаты 338-ден 3000 кВт-қа дейін. 

Осы отбасының машиналарында компания Cummins қозғалтқышы 
қолданылатын PC1400-6 моделін қоспағанда, өз өндірісінің қозғалтқыштарын 
орнатады. Қозғалтқыштар, әдетте, турбоагрегат және аралық ауаны 
салқындату жүйелерімен жабдықталған. Жанармайдың жану процесін мұқият 
өңдеудің арқасында қозғалтқыштар төмен уыттылыққа ие және қуатты 
төмендетпестен атмосфераға зиянды заттардың шығарылу деңгейі бойынша 
EPA, EU, Tier II талаптарына жауап береді. 

Экскаваторлар оператордың еңбек қауіпсіздігі, эргономикасы және 
жайлылығы деңгейі бойынша ISO халықаралық стандарттарының 
талаптарына сәйкес келеді. Бұл талаптар кабиналардың конструкцияларында, 
олардың көрінуінде, герметикасында, діріл оқшаулауында, микроклиматта 
жүзеге асырылады.  

Осы саладағы принципті конструктивті шешімдер басқа жетекші 
өндірушілердің экскаваторларында қабылданған әзірлемелеріне жақын. 

Гидравликалық жүйе жұмыс жабдығы элементтерінің бір мезгілде 
бірқалыпты бірлескен орын ауыстыруын қамтамасыз етеді. Қолданылған olss 
ашық жүктеме анықтау жүйесі гидравликалық сорғыларды қозғалтқыштың 
қуатын тиімді пайдалану режимінде басқарады және жұмыс кезінде 
гидравликалық шығындарды азайтуға көмектеседі. 

Экскаватордың мөлшеріне байланысты соңғысында 2 немесе 3 жұмыс 
режимі болуы мүмкін. Әр режим қозғалтқыштың белгілі бір жылдамдығына 
сәйкес келеді. Екі режимді жұмыс процесі ең жоғары өнімділік және жұмыс 
циклінің төмен ұзақтығы талап етілетін белсенді режимді (а); жұмыс циклінің 
оңтайлы ұзақтығын және отынның оңтайлы шығынын қамтамасыз ететін 
үнемді режимді (Е) көздейді. Үш режимді жұмыс процесі жұмыс циклінің 
қысқа ұзақтығымен және ауыр жүктерді көтерудің ықтимал қажеттілігімен ең 
жоғары өнімділікке (ДН) қол жеткізу режимін; қазудың және тиеудің 
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қалыпты жағдайларының режимін (Н) және ең жоғары отын үнемділігіне қол 
жеткізе отырып, жеңіл жүктемелердің режимін (G) көздейді. 

Ауыр жүкті көтеру режиміндегі жұмыс гидрожүйеге жебені көтеру 
күшін 10% арттыруға мүмкіндік береді. Платформаны бұру басымдығының 
режимі 180 градусқа тегіс бұрылысты жүзеге асырумен сипатталады (тиеу 
кезінде), сондай-ақ бұрылу кезінде  
90 градус. Мұнай ағынын бағыттау арқылы бұл режим операторға бум 
жұмысының басымдылығын немесе платформаны бұруды таңдауға мүмкіндік 
береді. Жебені соққыға қарсы басқаруды жүзеге асыру үшін гидрожүйеде 
баяу қайтару функциясы бар екі жақты әсер ететін амортизациялық (қайта 
іске қосу) клапан орнатылады, ол жебенің жұмысы кезінде діріл деңгейін 
азайтады. 

Экскаваторлар жабдықтың жұмысын бақылау жүйесімен (EMMS) 
жабдықталған, ол ақаулықтарды анықтай алады, содан кейін мұндай 
ақпаратты дисплейге шығарады және осы деректерді жадта сақтайды. 

Техникалық қызмет көрсету операцияларын орындаудағы 
ыңғайлылыққа көп көңіл бөле отырып, экскаваторларда кең өту жолдары, 
қоршау таяныштары, тексеру және техникалық қызмет көрсету орындарына 
қолжетімділік (секциялық капоттау, қандай да бір торапты жабатын 
есіктердің топсалы конструкциясы және т.б.) жасалған.  

Экскаватордың пайдалану дайындығын арттыру үшін ол нақты уақыт 
режимінде жұмыс істейтін, пайдалану параметрлерінің жұмыс мәндерін 
жинайтын және сақтайтын машинаның күйін бақылау жүйесімен (VHMS) 
жабдықталуы мүмкін. Бұл деректерді жүйелеу экскаватордың техникалық 
жағдайын тиімді диагностикалауға мүмкіндік береді. Екі EMSS және VHMS 
жүйелерінің үйлесімі ақаулардың себептерін тез анықтауға, анықталған 
қателер мен ауытқуларды жоюға мүмкіндік береді, нәтижесінде 
экскаватордың пайдалану дайындығының өсуіне ықпал етеді. 

Мұндай гидравликалық экскаваторларды тау-кен өндіру объектілерінде, 
оның ішінде құрылыс материалдарын өндіру бойынша карьерлерде, 
ауыстырып тиеу пункттерінде және көмір қоймаларында өндіру 
жұмыстарының көлемі жоғары емес, мүмкін, ал кейде мақсатқа сай болуы 
мүмкін. 

1.3.4 Жұмсақ және тасты жыныстарда тікелей механикалық күрек 
жұмысының паспортын құру 

 Шынжыр табанды экскаваторлар экскаваторлар арасында ерекше орын 
алады. Бұл карьерлерді игерумен және пайдалы қазбаларды өндірумен, 
сондай-ақ энергетика, қара және түсті металлургия және өнеркәсіптің басқа 
да салалары үшін шикізатпен байланысты мақсатына және қолданылу 
саласына байланысты. 

  ЭКГ-5А карьерлік шынжыр табанды экскаваторлары пайдалы 
қазбаларды ашық тәсілмен өндіру үшін қолданылады. Бұл модельді әзірлеуші 
және өндіруші машина жасау саласындағы көшбасшылардың бірі - 
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қалыпты жағдайларының режимін (Н) және ең жоғары отын үнемділігіне қол
жеткізе отырып, жеңіл жүктемелердің режимін (G) көздейді.

Ауыр жүкті көтеру режиміндегі жұмыс гидрожүйеге жебені көтеру 
күшін 10% арттыруға мүмкіндік береді. Платформаны бұру басымдығының
режимі 180 градусқа тегіс бұрылысты жүзеге асырумен сипатталады (тиеу
кезінде), сондай-ақ бұрылу кезінде 
90 градус. Мұнай ағынын бағыттау арқылы бұл режим операторға бум 
жұмысының басымдылығын немесе платформаны бұруды таңдауға мүмкіндік
береді. Жебені соққыға қарсы басқаруды жүзеге асыру үшін гидрожүйеде 
баяу қайтару функциясы бар екі жақты әсер ететін амортизациялық (қайта
іске қосу) клапан орнатылады, ол жебенің жұмысы кезінде діріл деңгейін
азайтады.

Экскаваторлар жабдықтың жұмысын бақылау жүйесімен (EMMS)
жабдықталған, ол ақаулықтарды анықтай алады, содан кейін мұндай 
ақпаратты дисплейге шығарады және осы деректерді жадта сақтайды.

Техникалық қызмет көрсету операцияларын орындаудағы
ыңғайлылыққа көп көңіл бөле отырып, экскаваторларда кең өту жолдары,
қоршау таяныштары, тексеру және техникалық қызмет көрсету орындарына
қолжетімділік (секциялық капоттау, қандай да бір торапты жабатын 
есіктердің топсалы конструкциясы және т.б.) жасалған. 

Экскаватордың пайдалану дайындығын арттыру үшін ол нақты уақыт
режимінде жұмыс істейтін, пайдалану параметрлерінің жұмыс мәндерін 
жинайтын және сақтайтын машинаның күйін бақылау жүйесімен (VHMS) 
жабдықталуы мүмкін. Бұл деректерді жүйелеу экскаватордың техникалық 
жағдайын тиімді диагностикалауға мүмкіндік береді. Екі EMSS және VHMS 
жүйелерінің үйлесімі ақаулардың себептерін тез анықтауға, анықталған 
қателер мен ауытқуларды жоюға мүмкіндік береді, нәтижесінде
экскаватордың пайдалану дайындығының өсуіне ықпал етеді.

Мұндай гидравликалық экскаваторларды тау-кен өндіру объектілерінде,
оның ішінде құрылыс материалдарын өндіру бойынша карьерлерде, 
ауыстырып тиеу пункттерінде және көмір қоймаларында өндіру 
жұмыстарының көлемі жоғары емес, мүмкін, ал кейде мақсатқа сай болуы 
мүмкін.

1.3.4 Жұмсақ және тасты жыныстарда тікелей механикалық күрек 
жұмысының паспортын құру

Шынжыр табанды экскаваторлар экскаваторлар арасында ерекше орын 
алады. Бұл карьерлерді игерумен және пайдалы қазбаларды өндірумен, 
сондай-ақ энергетика, қара және түсті металлургия және өнеркәсіптің басқа
да салалары үшін шикізатпен байланысты мақсатына және қолданылу
саласына байланысты.

ЭКГ-5А карьерлік шынжыр табанды экскаваторлары пайдалы 
қазбаларды ашық тәсілмен өндіру үшін қолданылады. Бұл модельді әзірлеуші
және өндіруші машина жасау саласындағы көшбасшылардың бірі -

"Уралмашзавод"ААҚ. Бұл машиналар ең ауыр таулы геологиялық 
жағдайларда және кез-келген климаттық аймақтарда сәтті жұмыс істейді. 

 ЭКГ-5А экскаваторының сенімді жұмысы кез келген жағдайда тау-кен 
массасын әзірлеуді және көлік құралдарына немесе үйіндіге тиеуді 
қамтамасыз етеді. Модельдердің вариативтілігі экскаваторларды кез келген 
технологияларға бейімдеуге мүмкіндік береді. ЭКГ-5в сияқты шөмішке 
салынған пневматикалық соққы тістері бар Модификация бұрғылау-жару 
жұмыстарынсыз жоғары экономикалық тиімділігі бар тау-кен жұмыстарын 
жүргізуге мүмкіндік береді. Сыйымдылығы 5м3 шөміші бар ЭКГ-5А 
экскаваторы-пайдалы қазбаларды және аршу жыныстарын, оның ішінде 
жарылыспен алдын ала босатылған ауыр жыныстарды қазып алуға және көлік 
құралдарына тиеуге арналған шынжыр табанды жүрісті электрлік карьерлік 
толық бұрылатын күрек. Көлемі 2 т/м3-ден асатын тау жыныстары алдын-ала 
босатылуы керек. 

Сурет 1.27 - Карьер шынжыр табанды экскаваторлар ЭКГ-5А 

Экскаватор бұрын Уралмашзавод шығарған ЭКГ-4,6, ЭКГ-4,6 А және 
ЭКГ-4,6 Б модельдерінің модификациясы болып табылады. Экскаватор 
температуралар аралығы -40-тан +40°С-қа дейінгі қоңыржай климатқа, 
сондай-ақ теңіз деңгейінен 1000 м-ден аспайтын биіктіктегі тропикалық 
климатқа арналған. Ең үлкен массасы 2 т/м3 болатын дамыған жыныстар 
алдын-ала босатылуы керек. ЭКГ-5А экскаваторы келесі компоненттерден 
тұрады: айналмалы бөлік, оның ішінде механизмдері бар айналмалы 
платформа және жұмыс жабдықтары: төменгі Рамадан тұратын жұмыс 
арбалары, доңғалақтары мен шынжыр шынжырлары бар екі тірек рамалары; 
жүгіру механизмі, редуктор тәжі, роликті шеңбер. Платформадағы Барлық 



52 

механизмдер корпуспен жабылған. Платформада механизмдерді жөндеу мен 
монтаждаудың қолайлығы үшін шанақ төбесінің алмалы-салмалы панельдері 
болады. Экскаватордың негізгі агрегаттары мен тораптарының орналасуы 
монтаждау, бөлшектеу және жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін оларға 
еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді. ЭКГ-5А экскаваторының көптеген 
механизмдері мен құрамдас бөліктері блоктық құрылымға ие және өзара 
алмастырылады, бұл жөндеу кезінде агрегаттық-түйіндік әдісті қолдануға 
мүмкіндік береді. ЭКГ-5В экскаваторы сериялық ЭКГ-5А негізінде жасалған. 
Экскаватор шөміші пневмоударными тістермен жабдықталған, автоматты 
түрде қосылатын жұмысқа ұлғайту кезінде кедергі қазу, қамтамасыз ететін 
бұзу тау-кен массасын процесінде черпания және әзірлеуге мүмкіндік береді 
трещиноватые жыныстары мен көмір шағын және орта күші жоқ алдын ала 
оларды қопсыту жарылыс. Бұл машинаны пайдалану экологиялық немесе 
қандай да бір өзге себептер бойынша бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу 
мүмкін болмаған жағдайларда перспективалы болады. Электр энергиясының 
меншікті шығыны кәдімгі шөмішпен экскаватордың жұмысы кезіндегі 
шығыннан аспайды. Экскаватор балғаларды сығылған ауамен қоректендіру 
үшін пневмосистемамен жабдықталған. ЭКГ-5Д экскаваторы ЭКГ-5А 
сериялы экскаватор негізінде жасалған, электр беру желілері болмаған 
жағдайда машинаны пайдалануға мүмкіндік беретін дизель-электр жетегімен 
жабдықталған. Экскаватордың негізгі қозғалтқыштары Негізгі 
механизмдердің қозғалтқыштарын қуаттайтын тұрақты ток генераторларын 
айналдыратын дизельдер болып табылады. Көлемі 3800 л болатын отын багы 
24 сағат үздіксіз жұмыс істеуге есептелген. Қашықтықтан бақылау жүйесі 
машинист кабинасынан Дизельдердің жұмысын бақылауға мүмкіндік береді 
[10, 13].  

 Кесте 1.8 - ЭКГ-5А экскаваторының негізгі параметрлері 
Параметрлері Мәні 

Күректің негізгі шөмішінің сыйымдылығы, м3 5,2 

Ауыспалы шөміштердің сыйымдылығы, м3   3,2;  4,6;  6,3;  7 

Қоректендіру желісінің кернеуі, кВт   3; 3,3; 6; 6,6 

Электр жетегінің түрі   МУ мырза 

Қозғалтқыш қуаты, кВт   250  12 

Жолдың ең үлкен еңісі, бұршақ.   12 
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механизмдер корпуспен жабылған. Платформада механизмдерді жөндеу мен
монтаждаудың қолайлығы үшін шанақ төбесінің алмалы-салмалы панельдері 
болады. Экскаватордың негізгі агрегаттары мен тораптарының орналасуы
монтаждау, бөлшектеу және жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін оларға 
еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді. ЭКГ-5А экскаваторының көптеген
механизмдері мен құрамдас бөліктері блоктық құрылымға ие және өзара
алмастырылады, бұл жөндеу кезінде агрегаттық-түйіндік әдісті қолдануға
мүмкіндік береді. ЭКГ-5В экскаваторы сериялық ЭКГ-5А негізінде жасалған. 
Экскаватор шөміші пневмоударными тістермен жабдықталған, автоматты
түрде қосылатын жұмысқа ұлғайту кезінде кедергі қазу, қамтамасыз ететін 
бұзу тау-кен массасын процесінде черпания және әзірлеуге мүмкіндік береді 
трещиноватые жыныстары мен көмір шағын және орта күші жоқ алдын ала 
оларды қопсыту жарылыс. Бұл машинаны пайдалану экологиялық немесе 
қандай да бір өзге себептер бойынша бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу 
мүмкін болмаған жағдайларда перспективалы болады. Электр энергиясының
меншікті шығыны кәдімгі шөмішпен экскаватордың жұмысы кезіндегі 
шығыннан аспайды. Экскаватор балғаларды сығылған ауамен қоректендіру 
үшін пневмосистемамен жабдықталған. ЭКГ-5Д экскаваторы ЭКГ-5А 
сериялы экскаватор негізінде жасалған, электр беру желілері болмаған
жағдайда машинаны пайдалануға мүмкіндік беретін дизель-электр жетегімен
жабдықталған. Экскаватордың негізгі қозғалтқыштары Негізгі 
механизмдердің қозғалтқыштарын қуаттайтын тұрақты ток генераторларын 
айналдыратын дизельдер болып табылады. Көлемі 3800 л болатын отын багы
24 сағат үздіксіз жұмыс істеуге есептелген. Қашықтықтан бақылау жүйесі 
машинист кабинасынан Дизельдердің жұмысын бақылауға мүмкіндік береді 
[10, 13]. 

Кесте 1.8 - ЭКГ-5А экскаваторының негізгі параметрлері
Параметрлері Мәні

Күректің негізгі шөмішінің сыйымдылығы, м3 5,2

Ауыспалы шөміштердің сыйымдылығы, м3 3,2;  4,6;  6,3;  7

Қоректендіру желісінің кернеуі, кВт 3; 3,3; 6; 6,6

Электр жетегінің түрі МУ мырза

Қозғалтқыш қуаты, кВт 250  12

Жолдың ең үлкен еңісі, бұршақ. 12

1.8 кестенің жалғасы 

Жұмыс циклінің есептік ұзақтығы 90°, сек.   23 

Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ   0,55 

Жұмыс массасы, т   196 

Жұмыс жабдығы қамтиды шөміш, шөміштің сабы, механизмін ашуға 
шөміш, стрелу бастап қысымды тетік двуногую тіреуге. Бумның төменгі ұшы 
бұрылыс платформасының тіректеріне сүйенеді, ал жоғарғы жағы салмақты 
арқан полиспастымен ұстайды. Айналмалы платформада көтергіш лебедка, 
екі бұрылыс механизмі, электр жабдықтары, пневматикалық жүйе, екі аяқты 
тірек, жебелі лебедка және Корпус орнатылған. Платформаның алдыңғы оң 
жақ бөлігінде машинист кабинасы орналасқан.Айналмалы платформа роликті 
шеңбер арқылы жұмыс істейтін арбаға сүйенеді және оған орталық цапфамен 
қосылады. Айналмалы және төменгі жақтаулардың арасында жоғары вольтты 
ток қабылдағыш орнатылған. Жүріс арбашасы төменгі Рамадан, шынжыр 
табанды жүрістен, төменгі сақиналы рельсі бар тісті тәжден, тежегіші бар 
жүріс редукторынан, тежеуішті басқару гидрожүйесінен, шынжыр табанды 
жүрісті ауыстырып қосу муфталарынан тұрады. Шөміш алдыңғы және артқы 
қабырғалардан, түбінен, рокерден және теңдестіру блогы бар тордан тұрады. 
Жоғары марганецті Болаттың алдыңғы қабырғасы сол болаттан жасалған бес 
алынбалы тістермен жабдықталған. Алдыңғы қабырға мен тістер сормайт 
типті қатты қорытпамен қапталған. Шөміш корпусы саусақтармен рокер мен 
түбіне қосылады. Шөміш тұтқасы дәнекерленген қатты илектелген 
рельстермен төмен легірленген Болат парақтардан жасалған тікбұрышты 
қиманың екі дәнекерленген арқалықтарынан тұрады. Бум-бұл дәнекерленген 
металл қорап құрылымы. Экскаватордың жебесінде қысым механизмі, бас 
блоктар, жебе арқанының блоктары және шөмішті ашатын лебедка 
орнатылған. Тұрақтылық үшін жебе айналмалы платформаға бүйірлік 
тартқыштармен бекітіледі. Жебені көтеру шығырында шөмішті көтеру 
шығырының электр қозғалтқышынан жетегі болады. Қысым механизмі 
білігіне редуктордың аралық білігінің редукторымен ілінетін беріліс 
бекітілген электр қозғалтқышынан келеді. Айналмалы механизм екі бірдей 
агрегаттан тұрады. Олардың әрқайсысында редуктордың корпусына 
негізделген фланеці бар тік электр қозғалтқышы бар. Жүгіру механизмі 
төменгі жақтаудың алдыңғы қабырғасына орнатылған электр 
қозғалтқышымен басқарылады. Пневматикалық жүйе көтеру, бұрылу, қысым 
тежегіштерін басқаруға, электр жабдықтарын шаңнан тазартуға, дыбыстық 
сигнал беруге және әртүрлі пневматикалық құралдарды 580 л/мин Жұмыс 
қысымымен 0,7 МПа бір сатылы екі цилиндрлі компрессордан сығылған 
ауамен басқаруға арналған. Гидрожүйе жүріс механизмінің тежегішін және 
жолдарды ауыстыру механизмін басқаруға арналған. Гидрожүйенің негізгі 
бөлшектері төменгі жақтаудың артқы қабырғасында орналасқан. 
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Сурет 1.28 - ЭКГ-5А экскаваторының негізгі параметрлері 

Экскаватор қуатты жоғары вольтты нүктеден алады. Экскаватордың 
қуаты жарты сағаттық режимде 250-275 кВт құрайды, орташа қуат 
коэффициенті 0,6. Экскаваторды шытырман оқиғалы нүктеден қоректендіру 
үшін қоңыржай климат жағдайлары үшін кшвг-Зх16+1х6 немесе тропикалық 
климат жағдайлары үшін кшвг-Т-Зх25+1х10 жоғары вольтты кабель 
ұсынылады. Аг-М жоғары вольтты электр қозғалтқышын (бес машиналы 
түрлендіргіш агрегат) және Тр1 өз қажеттілігінің күштік трансформаторын 
басқару үшін жалпы ажыратқышы, қолмен жетегі бар 1,25 кА ажырату 
тогына арналған май ажыратқышы және тиісінше 6000 В немесе 3000 В 
қоректендіру желісінің кернеуі кезінде 8 А немесе 16 А сақтандырғыштары 
бар шағын габаритті жоғары вольтты жиынтық ТҚ тарату құрылғысы 
қолданылды. Релелік ток қорғанысын, сондай-ақ найзағайдан артық 
кернеуден қорғауды және тұтынылатын электр энергиясының шығынын 
есепке алуды тұтынушы электр қосалқы станцияда немесе қосу пунктінде 
қамтамасыз етеді. Экскаватор корпусын жерге тұйықтау кшвг кабелінің жерге 
тұйықтау өзегі арқылы карьердің жерге тұйықтау контурына жүргізіледі. 
Көтеру, қысым, бұрылу, жүріс электр қозғалтқыштарын қоректендіру 
генератор - қозғалтқыш жүйесі бойынша УК-УМСП, УК-УМСН, УК-УМСВ 
күштік магниттік күшейткіштерінен басқарылатын тұрақты токпен, КБК, 
КБК, ККБ жұдырықшалы командалық бақылаушыларымен жүзеге 
асырылады. Басқару жүйесінде электр машиналарының температурасы 
өзгерген кезде басты жетектердің механикалық сипаттамаларының 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін блоктар мен тораптар көзделген: токты 
шектеу блоктары - УК-БТОП, УК-БТОН, УК-БТОВ; басты жетектер 
қозғалтқыштарының қоздыру токтарын тұрақтандыру блогы - УК-БСТВ; 
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Сурет 1.28 - ЭКГ-5А экскаваторының негізгі параметрлері

Экскаватор қуатты жоғары вольтты нүктеден алады. Экскаватордың 
қуаты жарты сағаттық режимде 250-275 кВт құрайды, орташа қуат
коэффициенті 0,6. Экскаваторды шытырман оқиғалы нүктеден қоректендіру 
үшін қоңыржай климат жағдайлары үшін кшвг-Зх16+1х6 немесе тропикалық
климат жағдайлары үшін кшвг-Т-Зх25+1х10 жоғары вольтты кабель
ұсынылады. Аг-М жоғары вольтты электр қозғалтқышын (бес машиналы 
түрлендіргіш агрегат) және Тр1 өз қажеттілігінің күштік трансформаторын
басқару үшін жалпы ажыратқышы, қолмен жетегі бар 1,25 кА ажырату 
тогына арналған май ажыратқышы және тиісінше 6000 В немесе 3000 В 
қоректендіру желісінің кернеуі кезінде 8 А немесе 16 А сақтандырғыштары
бар шағын габаритті жоғары вольтты жиынтық ТҚ тарату құрылғысы
қолданылды. Релелік ток қорғанысын, сондай-ақ найзағайдан артық 
кернеуден қорғауды және тұтынылатын электр энергиясының шығынын 
есепке алуды тұтынушы электр қосалқы станцияда немесе қосу пунктінде 
қамтамасыз етеді. Экскаватор корпусын жерге тұйықтау кшвг кабелінің жерге
тұйықтау өзегі арқылы карьердің жерге тұйықтау контурына жүргізіледі. 
Көтеру, қысым, бұрылу, жүріс электр қозғалтқыштарын қоректендіру 
генератор - қозғалтқыш жүйесі бойынша УК-УМСП, УК-УМСН, УК-УМСВ 
күштік магниттік күшейткіштерінен басқарылатын тұрақты токпен, КБК, 
КБК, ККБ жұдырықшалы командалық бақылаушыларымен жүзеге 
асырылады. Басқару жүйесінде электр машиналарының температурасы
өзгерген кезде басты жетектердің механикалық сипаттамаларының
тұрақтылығын қамтамасыз ететін блоктар мен тораптар көзделген: токты 
шектеу блоктары - УК-БТОП, УК-БТОН, УК-БТОВ; басты жетектер
қозғалтқыштарының қоздыру токтарын тұрақтандыру блогы - УК-БСТВ;

Автоматты қазу торабы - УК-БАК. Экскаваторда RU-R айнымалы тогының 
220 В электр желісінің оқшаулау күйін, сондай-ақ электр тізбектері мен 
тұрақты токтың басқару тізбектерін бақылау қарастырылған. ЭКГ-5А 
экскаваторлары ауыр салмақты және ірі габаритті жүктерге жатады. ЭКГ-5А 
экскаваторларын тасымалдау темір жол жүрісінде арнайы автокөлік 
құралдарымен немесе транспортерлермен жүзеге асырылуы мүмкін. ЭКГ-5А 
экскаваторын тасымалдау кезінде жұмыс жабдықтарын түсіру (немесе алып 
тастау) және екі аяқты тіректі бөлшектеу қажет. Экскаваторды автокөлікпен 
тасымалдау үшін ЧМЗАП-5530 немесе ЧМЗАП-8388 тіркемесін және КЗКТ-
537л тартқышын пайдалану ұсынылады. Экскаваторды темір жолмен 
тасымалдау арнайы жылжымалы құрамда - жүк көтергіштігі 180 - 220 тс 
транспортерлерде орындалады [2, 5, 11]. 

      ЭКГ-8у карьерлік шынжыр табанды экскаваторы 
Сыйымдылығы 8 м3 шөміші бар Экскаватор және тұру деңгейінде 

тұрған көлік құралдарына жыныстарды тиеуге, неғұрлым жоғары кемерлерді 
қазуға және темір жолдың сирек қозғалыстарын қамтамасыз етуге арналған 
ұзартылған жұмыс жабдығы. 

Экскаватор ижор экскаваторлары үшін дәстүрлі құрылымдық схема 
бойынша жасалған: бүгілуден түсірілген топсалы-артикулярлы жебемен және 
бұралудан түсірілген бір сәулелі ішкі тұтқамен. Экскаваторда жұмыс істейтін 
жабдық ретінде жүктемені теңестіретін теңгергіштері бар екі екі гусеникалық 
арбалар қолданылды. Әрбір арбаның жеке жетегі бар, ол экскаватордың 
жоғары маневрлігін қамтамасыз етеді. Жолдың бұл дизайны төменгі жақтауға 
диаметрі 7,6 м-ге дейін ұлғайтылған роликті шеңберді орналастыруға 
мүмкіндік береді, бұл айналмалы платформаның тепе-теңдігін жақсартады 
және тірек-қимыл жүйесіне жүктемені айтарлықтай азайтады. Экскаватордың 
барлық тетіктері агрегаттық әдіспен экскаваторды жөндеуге мүмкіндік 
беретін аяқталған технологиялық тораптар болып табылады. Экскаватордың 
айналмалы редукторлары планетарлық болып табылады. Экскаваторда екі 
қабатты кабина бар, оның көрінісі, кондиционері, ыңғайлы машинист 
орындығы, желдеткіш, күн қорғанысы және әйнек тазалағыш бар. "Ижор 
зауыттары" ААҚ-ның он өнертабысы экскаватордың дизайнына енгізілген, 
оның ішінде: жебенің суспензиясы, оны енгізу осы түйіннің істен шығуын 
толығымен жояды;тұтқаға салынған және тұтқадағы және қысым 
механизміндегі динамикалық жүктемелердің төмендеуін қамтамасыз ететін 
екі жақты демпфер; кесу жиегінің арнайы дизайны және түбін тежеу 
механизмі бар экскаватор; алынбалы қайтарылатын жартылай блок. 
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Сурет 1.29 - Карьер шынжыр табанды экскаваторлар ЭКГ-8у 

Сурет 1.30 - ЭКГ-8у экскаваторының негізгі параметрлері 
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Сурет 1.29 - Карьер шынжыр табанды экскаваторлар ЭКГ-8у

Сурет 1.30 - ЭКГ-8у экскаваторының негізгі параметрлері

ЭКГ-10 карьерлік шынжыр табанды экскаваторы 
Арқанды арқанмен механикалық күрек. Ашық тау-кен қазбаларында 

пайдалы қазбалар мен аршу жыныстарын өңдеуге және көлік құралдарына 
тиеуге, үйінділер жасауға, сондай-ақ қоймаларда тиеу жұмыстарына 
арналған. Ұзартылған жұмыс жабдығы бар экскаваторлар (ЭКГ-10 және оның 
модификациялары ЭКГ-10м, ЭКГ-8ус, ЭКГ-5у) Пионер траншеяларын 
үңгілеу, сондай-ақ жоғары жатқан горизонттарда орналасқан көлік 
құралдарына тиеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Экскаваторлар жоғары 
өнімділікті қамтамасыз етеді, жақсы маневрлікке ие, басқару және 
техникалық қызмет көрсету оңай. Экскаваторларда қолданылатын заманауи 
конструкция мен беріктігі жоғары материалдар кез-келген климаттық 
жағдайда олардың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. Машинистің 
корпусының үстінде көтерілген кабинасы жұмыс кезінде жақсы көрінуді 
қамтамасыз етеді. Кабина кең, тығыздалған, жылыту жүйесімен, 
кондиционермен, желдетумен және әйнекті жылытумен, діріл оқшаулайтын 
орындықпен жабдықталған.  

Сурет 1.31 - Карьер шынжыр табанды экскаваторлар ЭКГ-10 
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Кесте 1.9 - ЭКГ модельдерінің негізгі техникалық параметрлері 
Негізгі техникалық 
параметрлері     ЭКГ-10 ЭКГ-10м ЭКГ-8ус ЭКГ-5У 

негізгі шөміштің 
сыйымдылығы, м3 

8,0; 12,5; 
16,0 10 8 5 

циклдің есептік 
ұзақтығы, сек 26 26 28 30 

шөміш аспасындағы 
ең көп күш, кН( тс) 980 (100) 1078 (110) 780 (79,6) 490 (50) 

желілік 
қозғалтқыштың 
номиналды қуаты, 
кВт 

800 800 800 800 

трансформатордың 
номиналды қуаты, 
кВА 

160 160 160 160 

желінің кернеуі (3 
фазалық, 50 Гц), В 6000 6000 6000 6000 

Қозғалыс 
жылдамдығы, км / 
сағ 

0,7 0,7 0,7 0,7 

ең үлкен көтерілу 
бұрышы, рад (град) 1:12 1:12 1:12 1:12 

топыраққа орташа 
үлестік қысым (1100 
мм буынды), кПа 

313 316 320 306 

топыраққа орташа 
үлестік қысым (1400 
мм буынды), кПа 

224 226 230 218 

шөміші бар жұмыс 
массасы, т 395,0 402,0 405,0 386,0 

негізгі шөміштің 
салмағы, т 16,2 19,5 14,4 8,6 

қарсы салмақ 
салмағы, т 45-50 55-60% 55-60% 45-50



59

Кесте 1.9 - ЭКГ модельдерінің негізгі техникалық параметрлері
Негізгі техникалық 
параметрлері   ЭКГ-10 ЭКГ-10м ЭКГ-8ус ЭКГ-5У

негізгі шөміштің 
сыйымдылығы, м3

8,0; 12,5; 
16,0 10 8 5

циклдің есептік 
ұзақтығы, сек 26 26 28 30

шөміш аспасындағы 
ең көп күш, кН( тс) 980 (100) 1078 (110) 780 (79,6) 490 (50)

желілік 
қозғалтқыштың
номиналды қуаты, 
кВт

800 800 800 800

трансформатордың 
номиналды қуаты, 
кВА

160 160 160 160

желінің кернеуі (3 
фазалық, 50 Гц), В 6000 6000 6000 6000

Қозғалыс
жылдамдығы, км / 
сағ

0,7 0,7 0,7 0,7

ең үлкен көтерілу 
бұрышы, рад (град) 1:12 1:12 1:12 1:12

топыраққа орташа 
үлестік қысым (1100
мм буынды), кПа

313 316 320 306

топыраққа орташа 
үлестік қысым (1400
мм буынды), кПа

224 226 230 218

шөміші бар жұмыс
массасы, т 395,0 402,0 405,0 386,0

негізгі шөміштің 
салмағы, т 16,2 19,5 14,4 8,6

қарсы салмақ 
салмағы, т 45-50 55-60% 55-60% 45-50

   Сурет 1.32 - ЭКГ-10 экскаваторының негізгі параметрлері 

Кесте 1.10 - ЭКГ экскаваторларының жұмыс өлшемдері 
Жұмыс өлшемдері ЭКГ-10 ЭКГ-10м ЭКГ-8у ЭКГ-5А 
Ал жебенің ұзындығы, м 13,86 14,36 16,50 20,6 
Сабының жүрісіне, м 4,55 4,35 5,3 5,53 
жебенің еңкею бұрышы, 
град. 

45 45 50 50 

Ең үлкен қазу радиусы, м 18,40 19,00 19,80 23,70 
D қазудың ең үлкен биіктігі 
м 

13,50 14,50 17,60 22,20 

Е ең үлкен түсіру радиусы, м 16,30 16,50 17,90 22,10 
F түсірудің ең үлкен биіктігі, 
м 

8,60 10,20 12,50 17,50 

I жебенің бас блоктарына 
дейінгі биіктігі, м 

14,62 14,97 17,39 20,74 

К тұру деңгейінде қазу 
радиусы, м 

12,60 12,60 13,50 14,50 

L сүзгі-желдету 
қондырғысына дейінгі 
биіктігі, м 

8,29 8,29 8,29 8,29 

Бұрылыс платформасының 
астындағы Саңылау, м 

2,77 2,77 2,77 2,77 

N бұрылыс платформасының 
артқы бөлігінің айналу 
радиусы, м 

7,78 7,90 7,78 7,78 

Р жебенің өкшесінен айналу 
ортасына дейінгі қашықтық, 
м 

2,4 2,4 2,4 2,4 
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1.10 кестенің жалғасы 
R екі аяқты тірекке дейінгі 
биіктігі, м 

11,56 11,56 11,56 11,56 

Негізгі түйіндер Мәні 
төменгі рамка дәнекерленген бірі төмен легирленген болат 

Ұзындығы, м 3,88 
ені, м 3,85 
легирленген болаттан жасалған тісті тәж 

Диаметрі, мм 4391 
Ені, мм 280 
роликті шеңбердің диаметрі 
рельстің ортасында, м 3,80 
роликтер саны, дана 40 
роликтің диаметрі, мм 230 
Төмен легірленген болаттан жасалған айналмалы платформаның жақтауы 
Ұзындығы, м 12,33 
ені, м 3,90 
жүріс арбашығы 
жалпы ені 
(1100 мм шынжыр табан буындары), м 6,68 

жалпы ені 
(1400 мм шынжыр табан буындары), м 6,98 

жалпы ұзындығы, м 7,95-8,23 
тірек доңғалақтардың саны 4х960 мм 
тірек доңғалақтарының диаметрі 4х1350 мм 
жетекші доңғалақтың диаметрі, мм 1380 
керме дөңгелегінің диаметрі, мм 1380 
шынжыр табан буындарының саны мен қадамы, 
мм 74х470 

2 секциядан тұратын дәнекерленген жебенің жұмыс жабдығы 

ағындардың үстіңгі шыңдалған бас блоктарының 
диаметрі, мм 1365 

ағындардың үстіңгі шыңдалуы бар арынды екі 
сапты блоктардың диаметрі, мм 1452 

сабының диаметрі, мм 700 
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1.10 кестенің жалғасы
R екі аяқты тірекке дейінгі 
биіктігі, м

11,56 11,56 11,56 11,56

Негізгі түйіндер Мәні
төменгі рамка дәнекерленген бірі төмен легирленген болат

Ұзындығы, м 3,88
ені, м 3,85
легирленген болаттан жасалған тісті тәж

Диаметрі, мм 4391
Ені, мм 280
роликті шеңбердің диаметрі
рельстің ортасында, м 3,80
роликтер саны, дана 40
роликтің диаметрі, мм 230
Төмен легірленген болаттан жасалған айналмалы платформаның жақтауы
Ұзындығы, м 12,33
ені, м 3,90
жүріс арбашығы
жалпы ені
(1100 мм шынжыр табан буындары), м 6,68

жалпы ені
(1400 мм шынжыр табан буындары), м 6,98

жалпы ұзындығы, м 7,95-8,23
тірек доңғалақтардың саны 4х960 мм
тірек доңғалақтарының диаметрі 4х1350 мм
жетекші доңғалақтың диаметрі, мм 1380
керме дөңгелегінің диаметрі, мм 1380
шынжыр табан буындарының саны мен қадамы,
мм 74х470

2 секциядан тұратын дәнекерленген жебенің жұмыс жабдығы

ағындардың үстіңгі шыңдалған бас блоктарының 
диаметрі, мм 1365

ағындардың үстіңгі шыңдалуы бар арынды екі 
сапты блоктардың диаметрі, мм 1452

сабының диаметрі, мм 700

ЭШ сериялы Карьер шынжыр табанды экскаваторлар 
Драглайн (сурет.1.28) механикалық күрек сияқты, аз қуатта ол шынжыр 

табанды жүріске негізделеді; жоғары қуатта ол жерге ең аз қысымды 
қамтамасыз ететін қадаммен жүреді.  

1-шөміш; 2-жебе; 3-Көтергіш арқан; 4 - тартқыш арқан; 5 - жұмыс істейтін
жабдық; 6-айналмалы платформа. 

Сурет 1.33 - Драглайнның жалпы көрініс және жұмыс параметрлері 

Драглайндардың күштік жабдығы негізінен электрлік. Механикалық 
күректерден айырмашылығы, олар жұмыс жабдығы ретінде тек шөміш пен 
жебеге ие. Бұл ретте шөміш жебемен көтергіш және тартқыш арқандардың 
көмегімен икемді байланыспен жалғанады. Драглайнның жебесі механикалық 
күрек сияқты, әдетте жүретін жабдыққа сүйенетін айналмалы платформаға 
топсалы бекітіледі.Драглайнның тарту және көтеру арқандары экскаватордың 
айналмалы платформасындағы кабинада орнатылған механикалық 
жабдықтың барабандарымен байланысты. Шөмішті жыныспен толтыру және 
оны түсіру бойынша жұмыс операциялары экскаватордың айналмалы 
платформасының айналмалы қозғалысымен белгілі бір өзара байланыста 
тарту және көтеру арқандарының өзара әрекеттесуі арқылы жүзеге 
асырылады. Иілгіш (кабельдік) байланыстың арқасында Шөміш жебемен 
механикалық күректерге қарағанда аз әмбебап болып табылады. Олар кез-
келген тұқымды дамыту үшін қолданылады, бірақ күшті жыныстарды алу 
кезінде оларды мұқият бұрғылау және жару қажет. Драглайндар, сондай-ақ 
механикалық күректер шығарады, әр түрлі маркалар, олар негізінен 
экскаватордың шөміші мен бум өлшемімен ерекшеленеді, бұл оның жұмыс 
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жабдықтарының параметрлерін анықтайды. Драглайндардың жұмыс 
жабдығының негізгі параметрлері болып табылады (1.28 суретті қараңыз): 
мұндағы Rч - сызу радиусы-экскаватордың айналу осінен тарту кезінде 
шөміштің кесу жиегіне дейінгі көлденең қашықтық; 
Нч - тарту тереңдігі-экскаватордың тұру деңгейінен әзірленетін кемердің 
табанына дейінгі тігінен қашықтық; 
Rраз.-түсіру радиусы-экскаватордың айналу осінен түсіру кезінде шөміштің 
ортасына дейінгі көлденең қашықтық; 
Н-түсіру биіктігі-экскаватордың тұру деңгейінен оны түсіру кезінде 
шөміштің төменгі жиегіне дейінгі тік қашықтық. 

Отандық машина жасау зауыттары сыйымдылығы 4-тен 100 м3-ке дейін 
және одан да көп шөміштері бар драглайндар шығарады. Ашық жұмыстарда 
ең көп таралған-сыйымдылығы 10-15 м3 болатын шөміштері бар драглайндар, 
олар негізінен тау жыныстарын ауыстырып тиеу кезінде қолданылады. 
Кейбір жағдайларда сыйымдылығы 4-6 м3 дейінгі шөміштері бар драглайндар 
жыныстарды көлік құралдарына тиеу үшін де қолданылады. Болашақта ашық 
жұмыстарда бірқатар жаңа қуатты драглайндар қолданылады: ЭШ-15/80, 
ЭШ-65/100 және Эш-100/125.Драглайндар, сондай-ақ механикалық күректер, 
негізінен, Кемер жыныстарын жалпы қазуды жүзеге асырады .Кемерді 
драглайнмен қазудың ең қолайлы шарттары оны кемердің төбесіне 
орналастыру кезінде қамтамасыз етіледі. Бұл ретте экскаватор Кемер 
табанынан жынысты кенжарға тартады (төменгі шөппен) және оны кемердің 
жоғарғы Жұмыс алаңында экскаватормен бір деңгейде орналасқан көлік 
құралдарына немесе үйіндіге түсіреді, яғни жыныстың жоғарғы жүктемесімен 
жұмыс істейді. Драглайнды қолдану жұмсақ тау жыныстарын жасау кезінде 
ең қолайлы. Қатты жыныстарды драглайндармен дамыту оларды мұқият 
қопсыту арқылы мүмкін болады. Драглайн, механикалық күрек сияқты, тау 
жынысын кіреберістің соңынан бастап Кемер кенжарынан алады; бұл ретте 
Кемер кенжары тиісті пішінді алады [10, 13, 16]. 

Сурет 1.34 - Экскаватор драглайн ЭШ 40/85 жүрісте 
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жабдықтарының параметрлерін анықтайды. Драглайндардың жұмыс
жабдығының негізгі параметрлері болып табылады (1.28 суретті қараңыз):
мұндағы Rч - сызу радиусы-экскаватордың айналу осінен тарту кезінде 
шөміштің кесу жиегіне дейінгі көлденең қашықтық;
Нч - тарту тереңдігі-экскаватордың тұру деңгейінен әзірленетін кемердің
табанына дейінгі тігінен қашықтық;
Rраз.-түсіру радиусы-экскаватордың айналу осінен түсіру кезінде шөміштің 
ортасына дейінгі көлденең қашықтық;
Н-түсіру биіктігі-экскаватордың тұру деңгейінен оны түсіру кезінде 
шөміштің төменгі жиегіне дейінгі тік қашықтық.

Отандық машина жасау зауыттары сыйымдылығы 4-тен 100 м3-ке дейін
және одан да көп шөміштері бар драглайндар шығарады. Ашық жұмыстарда 
ең көп таралған-сыйымдылығы 10-15 м3 болатын шөміштері бар драглайндар, 
олар негізінен тау жыныстарын ауыстырып тиеу кезінде қолданылады.
Кейбір жағдайларда сыйымдылығы 4-6 м3 дейінгі шөміштері бар драглайндар
жыныстарды көлік құралдарына тиеу үшін де қолданылады. Болашақта ашық
жұмыстарда бірқатар жаңа қуатты драглайндар қолданылады: ЭШ-15/80,
ЭШ-65/100 және Эш-100/125.Драглайндар, сондай-ақ механикалық күректер,
негізінен, Кемер жыныстарын жалпы қазуды жүзеге асырады .Кемерді 
драглайнмен қазудың ең қолайлы шарттары оны кемердің төбесіне
орналастыру кезінде қамтамасыз етіледі. Бұл ретте экскаватор Кемер 
табанынан жынысты кенжарға тартады (төменгі шөппен) және оны кемердің
жоғарғы Жұмыс алаңында экскаватормен бір деңгейде орналасқан көлік 
құралдарына немесе үйіндіге түсіреді, яғни жыныстың жоғарғы жүктемесімен 
жұмыс істейді. Драглайнды қолдану жұмсақ тау жыныстарын жасау кезінде
ең қолайлы. Қатты жыныстарды драглайндармен дамыту оларды мұқият 
қопсыту арқылы мүмкін болады. Драглайн, механикалық күрек сияқты, тау 
жынысын кіреберістің соңынан бастап Кемер кенжарынан алады; бұл ретте
Кемер кенжары тиісті пішінді алады [10, 13, 16].

Сурет 1.34 - Экскаватор драглайн ЭШ 40/85 жүрісте

Эш сериялы экскаваторлар - драглайнның жұмыс жабдығы бар адымдап 
жүрістегі толық бұрылатын жер қазатын машиналар. Экскаваторлар 1-ден 4-
санатқа дейін қоса алғанда күштілігі бар топырақты қазуға арналған, бұл 
ретте 3 және 4-санаттағы топырақтар жарылыспен алдын ала қопсытылуы 
тиіс. Экскаваторлар ашық көмір разрездерінде және кен орындарының өзге де 
ашық әзірлемелерінде, сондай-ақ каналдарды, ирригациялық жүйелерді және 
әртүрлі гидротехникалық құрылыстарды салуда қолданылуы мүмкін. 
Адымдап жүрген жүрістегі драглайн ЭШ 40/85 экскаваторы (адымдайтын 
экскаватор) пайдалы қазбаларды көлікті қолданбай, қазылған кеңістікке 
немесе разрездің бортына жыныстарды қалау үшін арналған. Экскаватор 
қоршаған ауаның температурасы минус 50° - тан плюс 40° с-қа дейін 
пайдаланылуы мүмкін. Тірек жақтауында роликті тірек-бұрылмалы 
құрылғының көмегімен экскаватордың айналмалы платформасы, тірек 
қондырмасы, жұмыс жабдықтары мен механизмдері орнатылған. Қондырма-
бұл жылжыту механизмінің бумы мен цилиндрлерін іліп қоюға арналған 
тірек. Жебеден басқа, экскаватордың жұмыс жабдықтары Жебе мен 
қондырмаға орнатылған арқандары бар шөміш пен арқан блоктарын қамтиды. 
Экскаватордың барлық негізгі металл конструкциялары: бум, тірек қаңқасы, 
үстіңгі құрылым, айналмалы платформа төмен легірленген болаттан 
жасалған, бұл олардың беріктігін арттырады. Жебе үшбұрышты пирамида 
құрайтын үш қатты құбырлы белдіктерден жасалған. Жоғарғы белдеу 
арқандармен алдын-ала сығылған, бұл жұмыс барысында тек ауыспалы қысу 
кернеулерінің пайда болуына әкеледі және бум сенімділігі мен беріктігін 
арттырады. Жұмыс жағдайында жебе екі тіреуіш пен төрт арқанның 
көмегімен ұсталады. Жебені көтеру және түсіру үшін арқан төсегіш және 
арқан полиспасты бар арнайы жебелі шығыр қарастырылған. Сыйымдылығы 
40 м3 дәнекерленген құрылымның шөміші, оның көмегімен топырақты қазу 
және жылжыту жүзеге асырылады, диаметрі 64 мм төрт көтергіш және төрт 
тартқыш арқандарға ілінеді. Қадам механизмінің үш тіректі гидравликалық 
жетегі салмақты азайтады, қозғалыс тегістігін, әртүрлі топырақтардағы 
өткізгіштігін, қызмет ету мерзімін арттырады.  Желдету қондырғысы 
экскаватордың шанағына 400000 м3/сағ астам көлемде ауаны тазартуды және 
беруді қамтамасыз етеді, бұл шанақ ішінде шаңның енуіне жол бермейтін 
артық қысым жасайды. Монтаждау, жөндеу және бірқатар қосалқы 
жұмыстарды жүргізу үшін шанақтың ішінде жүк көтергіштігі 5 тонна көпірлі 
электр краны, оң және сол алаңдарда, жебеде - электр тальдары орнатылған. 
Экскаватордың электр жабдықтарында тұрақты ток энергиясына кабель 
энергиясын электр машиналық түрлендіргіші бар генератор-
қозғалтқыштардың пайдаланылған жүйесі бар. Негізгі электр 
қозғалтқыштары мен генераторлардың айналу санының өзгеруі тиристорлық 
түрлендіргіштер арқылы жүзеге асырылады. Екі кабина экскаваторды нақты 
жағдайларға байланысты оң жағынан да, сол жағынан да басқаруға мүмкіндік 
береді. Кабиналардың жылу және дыбыс оқшаулауы, ауаны баптауға 
арналған қондырғылар, электр калориферлер, шыны тазалағыштар және 
кабинаның аспасындағы амортизаторлар экипаждың жұмыс жағдайын 
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жақсартады. Машинист орындығын ең ыңғайлы орынға орнатуға болады, 
әйнектелген алдыңғы қабырға мен бүйір әйнектер союға жақсы көрініс 
береді. Тасымалдаудың ыңғайлылығы үшін тірек рамасы, айналмалы 
платформа жиналмалы, орнату кезінде бөлімдер жоғары берік болттармен 
өзара байланысты. 

Сурет 1.35 - Бір шөмішті экскаватор-драглайн ЭШ 20/90 

Эш-20/90 экскаваторлары 1981 жылдан бастап ЭШ-15/90а 
экскаваторларының орнына шығарылды. ЭШ-20/90 экскаваторы, ЭШ-15/90а 
экскаваторы сияқты, үш қырлы вантты жебе, құбырлы элементтердің үстіңгі 
құрылымы, төрт редуктордың бұрылу жетегі, бірдей көтеру және тарту 
лебедкаларының схемалары бар. ЭШ-20/90 экскаваторында ЭШ-15/90а 
экскаваторымен салыстырғанда қуаттылығы жоғары электр жабдықтарының 
жаңа жиынтығы, ұлғайтылған диаметрлі көтергіш гидравликалық цилиндрлер 
қолданылды, айналмалы платформадағы механизмдердің орналасуы 
өзгертілді және бірқатар басқа жетілдірулер енгізілді.  

Эш-20/90 экскаваторының айрықша ерекшеліктері: 
- үш құбырлы белбеуі бар үшбұрышты вантты жебелер;
- екі көтергіш және екі тартқыш гидравликалық цилиндрі бар

гидравликалық механизм; 
- көтергіш және тартқыш арқандардың екі тармағына шөміш ілу;
- арқандарды топырақтан өздігінен тазартуды қамтамасыз ететін

құрылыстағы жылжымалы бағыттаушы блоктардан және жылжымайтын 
блоктардан тұратын жүйені қолдана отырып, тарту арқандарын ілу; 

- жоғары берікті болттарда тірек рамасының және бұрылыс
платформасының дәнекерленген секцияларын монтаждау қосылысы; 
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жақсартады. Машинист орындығын ең ыңғайлы орынға орнатуға болады,
әйнектелген алдыңғы қабырға мен бүйір әйнектер союға жақсы көрініс
береді. Тасымалдаудың ыңғайлылығы үшін тірек рамасы, айналмалы 
платформа жиналмалы, орнату кезінде бөлімдер жоғары берік болттармен
өзара байланысты.

Сурет 1.35 - Бір шөмішті экскаватор-драглайн ЭШ 20/90

Эш-20/90 экскаваторлары 1981 жылдан бастап ЭШ-15/90а
экскаваторларының орнына шығарылды. ЭШ-20/90 экскаваторы, ЭШ-15/90а
экскаваторы сияқты, үш қырлы вантты жебе, құбырлы элементтердің үстіңгі
құрылымы, төрт редуктордың бұрылу жетегі, бірдей көтеру және тарту
лебедкаларының схемалары бар. ЭШ-20/90 экскаваторында ЭШ-15/90а 
экскаваторымен салыстырғанда қуаттылығы жоғары электр жабдықтарының
жаңа жиынтығы, ұлғайтылған диаметрлі көтергіш гидравликалық цилиндрлер
қолданылды, айналмалы платформадағы механизмдердің орналасуы 
өзгертілді және бірқатар басқа жетілдірулер енгізілді. 

Эш-20/90 экскаваторының айрықша ерекшеліктері: 
- үш құбырлы белбеуі бар үшбұрышты вантты жебелер;
- екі көтергіш және екі тартқыш гидравликалық цилиндрі бар

гидравликалық механизм;
- көтергіш және тартқыш арқандардың екі тармағына шөміш ілу;
- арқандарды топырақтан өздігінен тазартуды қамтамасыз ететін

құрылыстағы жылжымалы бағыттаушы блоктардан және жылжымайтын
блоктардан тұратын жүйені қолдана отырып, тарту арқандарын ілу;

- жоғары берікті болттарда тірек рамасының және бұрылыс
платформасының дәнекерленген секцияларын монтаждау қосылысы;

-генератор жүйесі бойынша тұрақты токтың басты механизмдерінің
электр жетегі-экскаваторларда жұмыс істеуге арналған арнайы орындаудағы 
генераторлар мен қозғалтқыштардың тиристорлы қозуы бар қозғалтқыш; 

- -40 °С дейінгі температурада пайдалануға рұқсат етіледі.
Жаяу жүретін экскаватор-драглайн ЭШ-20/90 және оның Эш-15/90

және ЭШ-15/100 модификациялары ашық әдіспен пайдалы қазбаларды 
өндіруде қолданылады. Олардың мақсаты-тау жыныстарын қазылған 
кеңістікке немесе кеніштің бортына төсеу арқылы аршу жұмыстары. Жоғары 
қаттылық жыныстарын жасау кезінде жарылыс арқылы ішінара немесе 
үздіксіз қопсыту қажет. 

Эш-20/90 экскаваторы жабдықталған: 
- жүк көтергіштігі 5 т шығырмен (шанақ қақпасының жоғарғы бөлігін

ашу, тарту арқандарының науаларын көтеру, жұмыс арқандарының аспалары 
және т. б. үшін).); 

- жүк көтергіштігі 20 т электрлік көпірлі кранмен (бұрылыс
платформасында орналасқан жабдықты монтаждау және жөндеу кезінде жүк 
көтергіш операцияларды орындау үшін); 

- жүк көтергіштігі 3 және 5 т электр тальдарымен (сорғы
қондырғыларына, компрессорлық станцияларға қызмет көрсету үшін және т. 
б.).); 

- жүк көтергіштігі 8 т кантильдік кранмен (бағыттаушы блоктарды,
тартқыш көтергіш арқандардың блоктарын орнату және алу үшін). 

Кесте 1.11 - Бір шөмішті экскаватор-драглайн ЭШ 20/90 
Негізгі техникалық параметрлері Мәні 

Шөміш көлемі, м3 20,0 

Жебенің ұзындығы, м 90,0 

Радиусы, м 83,0 

Қазу тереңдігі, м 42,5 

Түсіру биіктігі, м 38,5 

Жебенің бұрылу бұрышы, град. 32 

Рұқсат етілген жүктеу (Max.), т 63 

120 градусқа бұрылу және қазу тереңдігі 25 м (бірінші 
санаттағы топырақ) кезіндегі циклдің есептік ұзақтығы, с 60 

Есептік өнімділік, м3/сағ 965 

Шығыр барабаны, ілу диаметрі, м 1,8 

Жүкшығыр арқандары (қосарланған), диаметрі бір, мм 64,0 
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Тежегіш барабан, ілгек диаметрі, м 1,8 

Тежегіш арқандар (қосарланған), диаметрі бір, мм 64 

Негіз 

Корпустың сыртқы диаметрі, м 14,5 

Тірек алаңы, м2 165 

Тірек қысымы, кг / см2 1,05 

Айналмалы шеңбердің диаметрі, м 10,8 

Айналмалы тістегеріштің диаметрі, м 8,49 

Айналмалы төсек 

Ұзындығы, м 25,4 

Ені, м 11,3 

Биіктігі, м 1,5 

Жаяу жүру механизмі 

Табандардың ұзындығы, м 13 

Табандардың ені, м 2,5 

Табандықтардың тірек алаңы, м2 65 

Қадам кезіндегі тірек қысымы, кг/см2 2,4 

Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ 100 

Электр жабдықтары 

Шығырдың қозғалтқышы, қуаты, кВт 2/2240 

Тежегіш қозғалтқыш, қуаты, кВт 2/2240 

Айналмалы қозғалтқыш, қуаты, кВт 4/1000 

Жүру механизмінің қозғалтқыштары, қуаты, кВт 2/1600 

Қуатты синхронды қозғалтқыш пост. ток, кВт 2500 

Жұмыс бағыты, кВ 6,6 
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Тежегіш барабан, ілгек диаметрі, м 1,8

Тежегіш арқандар (қосарланған), диаметрі бір, мм 64

Негіз

Корпустың сыртқы диаметрі, м 14,5

Тірек алаңы, м2 165

Тірек қысымы, кг / см2 1,05

Айналмалы шеңбердің диаметрі, м 10,8

Айналмалы тістегеріштің диаметрі, м 8,49

Айналмалы төсек

Ұзындығы, м 25,4

Ені, м 11,3

Биіктігі, м 1,5

Жаяу жүру механизмі

Табандардың ұзындығы, м 13

Табандардың ені, м 2,5

Табандықтардың тірек алаңы, м2 65

Қадам кезіндегі тірек қысымы, кг/см2 2,4

Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ 100

Электр жабдықтары

Шығырдың қозғалтқышы, қуаты, кВт 2/2240

Тежегіш қозғалтқыш, қуаты, кВт 2/2240

Айналмалы қозғалтқыш, қуаты, кВт 4/1000

Жүру механизмінің қозғалтқыштары, қуаты, кВт 2/1600

Қуатты синхронды қозғалтқыш пост. ток, кВт 2500

Жұмыс бағыты, кВ 6,6

Сурет 1.36 - Бір шөмішті экскаватор-драглайн ЭШ-11/70 

Тау жыныстарын қазылған кеңістікке немесе разрез бортына төсей 
отырып, көлікті пайдаланбай пайдалы қазбаларды аршуға арналған. 
Экскаватор қоршаған ауаның температурасы минус 50° - тан плюс 40° с-қа 
дейін пайдаланылуы мүмкін. Тірек жақтауында роликті тірек-бұрылмалы 
құрылғының көмегімен экскаватордың айналмалы платформасы, тірек 
қондырмасы, жұмыс жабдықтары мен механизмдері орнатылған. Қондырма-
бұл жылжыту механизмінің бумы мен цилиндрлерін іліп қоюға арналған 
тірек. Жебеден басқа, экскаватордың жұмыс жабдықтары жебе мен 
қондырмаға орнатылған арқандары бар шөміш пен арқан блоктарын қамтиды. 
Экскаватордың барлық негізгі металл конструкциялары: бум, тірек қаңқасы, 
үстіңгі құрылым, айналмалы платформа төмен легірленген болаттан 
жасалған, бұл олардың беріктігін арттырады. Жебе үшбұрышты пирамида 
құрайтын үш қатты құбырлы белдіктерден жасалған. Жоғарғы белдеу 
арқандармен алдын-ала сығылған, бұл жұмыс барысында тек ауыспалы қысу 
кернеулерінің пайда болуына әкеледі және бум сенімділігі мен беріктігін 
арттырады. Жұмыс жағдайында жебе екі тіреуіш пен төрт арқанның 
көмегімен ұсталады. Жебені көтеру және түсіру үшін арқан төсегіш және 
арқан полиспасты бар арнайы жебелі шығыр қарастырылған. Сыйымдылығы 
40 м3 дәнекерленген құрылымның шөміші, оның көмегімен топырақты қазу 
және жылжыту жүзеге асырылады, диаметрі 64 мм төрт көтергіш және төрт 
тартқыш арқандарға ілінеді. Қадам механизмінің үш тіректі гидравликалық 
жетегі салмақты азайтады, қозғалыс тегістігін, әртүрлі топырақтардағы 
өткізгіштігін, қызмет ету мерзімін арттырады.  Желдету қондырғысы 
экскаватордың шанағына 400000 м3 /сағ астам көлемде ауаны тазартуды және 
беруді қамтамасыз етеді, бұл шанақ ішінде шаңның енуіне жол бермейтін 
артық қысым жасайды. Монтаждау, жөндеу және бірқатар қосалқы 



68 

жұмыстарды жүргізу үшін шанақтың ішінде жүк көтергіштігі 5 тонна көпірлі 
электр краны, оң және сол алаңдарда, жебеде - электр тальдары орнатылған. 
Экскаватордың электр жабдықтарында тұрақты ток энергиясына кабель 
энергиясын электр машиналық түрлендіргіші бар генератор-
қозғалтқыштардың пайдаланылған жүйесі бар. Негізгі электр 
қозғалтқыштары мен генераторлардың айналу санының өзгеруі тиристорлық 
түрлендіргіштер арқылы жүзеге асырылады. Екі кабина экскаваторды нақты 
жағдайларға байланысты оң жағынан да, сол жағынан да басқаруға мүмкіндік 
береді. Кабиналардың жылу және дыбыс оқшаулауы, ауаны баптауға 
арналған қондырғылар, электр калориферлер, шыны тазалағыштар және 
кабинаның аспасындағы амортизаторлар экипаждың жұмыс жағдайын 
жақсартады. Машинист орындығын ең ыңғайлы орынға орнатуға болады, 
әйнектелген алдыңғы қабырға мен бүйір әйнектер союға жақсы көрініс 
береді. Тасымалдау ыңғайлылығы үшін тірек қаңқасы, айналмалы платформа 
жиналмалы, орнату кезінде бөлімдер жоғары берік болттармен өзара 
байланысты [1,3]. 

Кесте 1.12 - Бір шөмішті ЭШ-11/70драглайн экскаватордың негізгі 
техникалық параметрлері 
Негізгі техникалық параметрлері Мәні 
Вместимость ковша, м3 11 
Жебенің ұзындығы, м 70 
Қазудың ең үлкен радиусы, м 66,5 
Қазудың ең үлкен тереңдігі, м 35 
Түсірудің ең жоғары биіктігі, м 27,5 
Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ 0,2 
Топыраққа орташа қысым, кПа: 15 
жұмыс кезінде 95,7 
кезінде шагании 153,9 
Жүру кезіндегі ең үлкен рұқсат етілген еңіс, град 10 
Теориялық өнімділік, м3 / сағ 756 
Экскаватордың конструкциялық салмағы, т 695 

1.3.5 Қазу-тиеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік талаптары 

Қазу-тиеу жұмыстары кезінде кертпенің биіктігі тау жыныстарының 
физикалық-механикалық қасиеттері мен тау-кен-техникалық жату 
жағдайларын, қабылданған жұмыстарды ұйымдастыруды ескере отырып, 
жобамен айқындалады және қолданылатын қазу-тиеу жабдығына сәйкес 
келуге тиіс. 

Кемердің биіктігі: 
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жұмыстарды жүргізу үшін шанақтың ішінде жүк көтергіштігі 5 тонна көпірлі
электр краны, оң және сол алаңдарда, жебеде - электр тальдары орнатылған.
Экскаватордың электр жабдықтарында тұрақты ток энергиясына кабель
энергиясын электр машиналық түрлендіргіші бар генератор-
қозғалтқыштардың пайдаланылған жүйесі бар. Негізгі электр 
қозғалтқыштары мен генераторлардың айналу санының өзгеруі тиристорлық
түрлендіргіштер арқылы жүзеге асырылады. Екі кабина экскаваторды нақты
жағдайларға байланысты оң жағынан да, сол жағынан да басқаруға мүмкіндік
береді. Кабиналардың жылу және дыбыс оқшаулауы, ауаны баптауға 
арналған қондырғылар, электр калориферлер, шыны тазалағыштар және 
кабинаның аспасындағы амортизаторлар экипаждың жұмыс жағдайын 
жақсартады. Машинист орындығын ең ыңғайлы орынға орнатуға болады,
әйнектелген алдыңғы қабырға мен бүйір әйнектер союға жақсы көрініс
береді. Тасымалдау ыңғайлылығы үшін тірек қаңқасы, айналмалы платформа 
жиналмалы, орнату кезінде бөлімдер жоғары берік болттармен өзара
байланысты [1,3].

Кесте 1.12 - Бір шөмішті ЭШ-11/70драглайн экскаватордың негізгі 
техникалық параметрлері
Негізгі техникалық параметрлері Мәні
Вместимость ковша, м3 11
Жебенің ұзындығы, м 70
Қазудың ең үлкен радиусы, м 66,5
Қазудың ең үлкен тереңдігі, м 35
Түсірудің ең жоғары биіктігі, м 27,5
Қозғалыс жылдамдығы, км / сағ 0,2
Топыраққа орташа қысым, кПа: 15
жұмыс кезінде 95,7
кезінде шагании 153,9
Жүру кезіндегі ең үлкен рұқсат етілген еңіс, град 10
Теориялық өнімділік, м3 / сағ 756
Экскаватордың конструкциялық салмағы, т 695

1.3.5 Қазу-тиеу жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік талаптары

Қазу-тиеу жұмыстары кезінде кертпенің биіктігі тау жыныстарының
физикалық-механикалық қасиеттері мен тау-кен-техникалық жату
жағдайларын, қабылданған жұмыстарды ұйымдастыруды ескере отырып, 
жобамен айқындалады және қолданылатын қазу-тиеу жабдығына сәйкес
келуге тиіс.

Кемердің биіктігі:

а) механикалық күрек түріндегі бір шөмішті экскаваторлармен және 
жарылыс жұмыстарын қолданбай фронтальды тиегіштермен қазу кезінде - 
тарту биіктігінен, ал жарылыс жұмыстарын қолдана отырып, экскаватордың 
немесе тиегіштің тарту биіктігінен бір жарым есе жоғары; 

б) драглайндармен, көп шөмішті және роторлы экскаваторлармен қазу 
кезінде - экскаватордың тарту биіктігі немесе тереңдігі; 

в) гидромониторлы шаю кезінде - 30 м; 
г) борпылдақ және сусымалы жыныстарды қолмен өңдегенде 3 м, ал 

жұмсақ, бірақ тұрақты және мықты монолитті жыныстарды 6 м. 
Биіктігі жоғарыда көрсетілген мәндерден асатын кемерлерді өңдеу 

кезінде оны жабдықтың параметрлеріне сәйкес келтіру шаралары 
қолданылуы тиіс (кемерді қабаттарға бөлу, кемерді бульдозерлермен 
төмендету және т.б.). 

Кемерлерді қабаттарға (төменгі жиектерге) бөлуге кемердің тұрақты 
еңісін қалыптастыруды қамтамасыз ететін шараларды іске асыру кезінде 
(көлбеу жарылғыш Ұңғымаларды бұрғылау, бермалардың немесе алаңдардың 
төменгі жиектерінде қалдыру және т.б.) жол беріледі. Бұл жағдайда жеке 
қабаттардың биіктігі жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келуі керек. 

Кейбір жағдайларда көмір қабаттарын механикалық күрек тәрізді 
экскаваторлармен қазу және жарылыс ұңғымаларын 65 градус бұрышпен 
бұрғылау кезінде Госгортехнадзордың жергілікті органдарының рұқсатымен 
Кемер биіктігі 40 м дейін ұлғайтылуы мүмкін. 

Жару жұмыстарын қолдана отырып жыныстарды қазу кезінде және 
экскаватордың тарту биіктігінен асатын кемердің (қабаттың) биіктігінде 
күнқағарлар мен асулардың өздігінен құлауына жол бермейтін шаралар 
жүзеге асырылуы тиіс. 

Жұмыс кемерлері еңістерінің бұрыштары мыналардан аспауы тиіс: 
а) механикалық күрек, драглайн және роторлы экскаваторлардың 

жұмысы кезінде - 80 градус; 
б) көп шөмішті шынжырлы экскаваторлар төменгі тартумен жұмыс 

істеген кезде - осы жыныстардың табиғи еңісінің бұрышы; 
в) борпылдақ және сусымалы жыныстарды қолмен өңдеген кезде - осы 

жыныстардың табиғи еңіс бұрышы; жұмсақ, бірақ төзімді жыныстар - 50 
градус; жартасты жыныстар - 80 градус. 

Тау-кен және көлік жабдықтары, көлік коммуникациялары, электрмен 
жабдықтау және байланыс желілері опырылу призмасынан тыс 
кертпештердің жұмыс алаңдарында орналасуы тиіс. 

Кемердің жұмыс алаңының ені мақсатына байланысты және 
технологиялық жобалау нормаларына сәйкес есеппен анықталады. Кемердің 
төменгі жиегінен (тау-кен массасының құламасынан) темір жол осіне дейінгі 
қашықтық кемінде 2,5 м болуы тиіс. 

Игерудің көліксіз жүйесі бойынша жүзеге асырылатын аршу 
жұмыстары кезінде пайдалы қазба кемері мен жыныс үйіндісінің төменгі 
жиектері арасындағы қашықтық жобамен немесе тау-кен жұмыстарының 
жоспарымен белгіленеді. Темір жолдар немесе конвейерлер болған жағдайда 
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үйіндінің төменгі жиегінен темір жол осіне немесе конвейер осіне дейінгі 
қашықтық кемінде 4 м болуы тиіс. 

Жоғары тиеумен кертпештерді өңдеу кезінде кертпеш жиегінен темір 
жол немесе автожол осіне дейінгі қашықтық жобамен белгіленеді және 
кемінде 2,5 м болуы тиіс. Бұл ретте экскаватор машинисінің кабинасынан 
тиелетін көлік құралдарының көрінуі қамтамасыз етілуі тиіс. 

Тігінен жапсарлас екі кертпеште орналасқан жұмыс орындары немесе 
механизмдер арасындағы көлденең бойынша қашықтық қолмен әзірлеу 
кезінде кемінде 10 м және экскаваторлармен әзірлеу кезінде ең жоғары бір 
жарым радиусты құрауы тиіс (олардың арасындағы көлденең және тік 
бойынша қашықтық жобамен анықталатын, жұмыста өзара байланысты 
механизмдерді пайдалану жағдайларынан басқа). 

Қазу-тиеу жұмыстары процесінде жарылғыш материалдардың істен 
шыққан зарядтары анықталған кезде тау-кен-көлік жабдығы қауіпсіз орынға 
бөлінуі тиіс. 

Қазу-тиеу жұмыстары процесінде кертпелер мен "күнқағарлардан" 
кемерлерді жиектеу, сондай-ақ шашақтарды жою жүйелі түрде жүргізілуі 
тиіс. 

Кертпелерді жиектеу бойынша жұмыстарды механикаландырылған 
тәсілмен жүргізу қажет. Қолмен орауға тек тау-кен шеберінің немесе 
бригадирдің тікелей бақылауымен ғана жол беріледі. 

Кемерлерді ораумен айналыспайтын жұмысшылар қауіпсіз жерге 
шығарылуы тиіс. 

Кертпештерді қолмен әзірлеу кезінде жұмыстар тек жоғарыдан төменге 
және "қағу" тәсілін қолданбай жүргізілуі тиіс. 

35 градустан жоғары бұрышпен кертпештердің еңістерінде жұмыс 
істеген кезде жұмысты орындаушылар сенімді тірекке бекітілген сақтандыру 
арқандары бар сақтандыру белдіктерін пайдалануы тиіс 18. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Кемердің биіктігін не анықтайды?
2. Кемердің биіктігі қандай белгілерден аспауы тиіс?
3. Жұмыс кемерлері еңістерінің бұрыштары қандай белгілерден аспауы

тиіс?
4. Кемердің жұмыс алаңының ені қалай анықталады?

№ 1 практикалық жұмыс 
Карьердің жаңа шегінісін дайындау 

Жұмыс мақсаты 
Карьердің жаңа кемерлерін дайындау шарттарымен танысады. Кесілген 

траншеяны тарату кезінде қолданылатын жабдық бірліктерінің әртүрлі саны 
бар карьердің жаңа көкжиегін дайындау мерзімін есептеу әдістерін зерттеу. 
Жаңа кемерді дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру кестесін құру. 
Жаңа кемерді дайындау мерзімі негізінде тау-кен жұмыстарының 
қарқындылығын негіздеу.  
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үйіндінің төменгі жиегінен темір жол осіне немесе конвейер осіне дейінгі 
қашықтық кемінде 4 м болуы тиіс.

Жоғары тиеумен кертпештерді өңдеу кезінде кертпеш жиегінен темір 
жол немесе автожол осіне дейінгі қашықтық жобамен белгіленеді және 
кемінде 2,5 м болуы тиіс. Бұл ретте экскаватор машинисінің кабинасынан 
тиелетін көлік құралдарының көрінуі қамтамасыз етілуі тиіс.

Тігінен жапсарлас екі кертпеште орналасқан жұмыс орындары немесе
механизмдер арасындағы көлденең бойынша қашықтық қолмен әзірлеу 
кезінде кемінде 10 м және экскаваторлармен әзірлеу кезінде ең жоғары бір
жарым радиусты құрауы тиіс (олардың арасындағы көлденең және тік
бойынша қашықтық жобамен анықталатын, жұмыста өзара байланысты 
механизмдерді пайдалану жағдайларынан басқа).

Қазу-тиеу жұмыстары процесінде жарылғыш материалдардың істен 
шыққан зарядтары анықталған кезде тау-кен-көлік жабдығы қауіпсіз орынға 
бөлінуі тиіс.

Қазу-тиеу жұмыстары процесінде кертпелер мен "күнқағарлардан" 
кемерлерді жиектеу, сондай-ақ шашақтарды жою жүйелі түрде жүргізілуі 
тиіс.

Кертпелерді жиектеу бойынша жұмыстарды механикаландырылған
тәсілмен жүргізу қажет. Қолмен орауға тек тау-кен шеберінің немесе
бригадирдің тікелей бақылауымен ғана жол беріледі.

Кемерлерді ораумен айналыспайтын жұмысшылар қауіпсіз жерге 
шығарылуы тиіс.

Кертпештерді қолмен әзірлеу кезінде жұмыстар тек жоғарыдан төменге 
және "қағу" тәсілін қолданбай жүргізілуі тиіс.

35 градустан жоғары бұрышпен кертпештердің еңістерінде жұмыс
істеген кезде жұмысты орындаушылар сенімді тірекке бекітілген сақтандыру
арқандары бар сақтандыру белдіктерін пайдалануы тиіс 18.

Бақылау сұрақтары:
1. Кемердің биіктігін не анықтайды? 
2. Кемердің биіктігі қандай белгілерден аспауы тиіс? 
3. Жұмыс кемерлері еңістерінің бұрыштары қандай белгілерден аспауы 

тиіс?
4. Кемердің жұмыс алаңының ені қалай анықталады? 

№ 1 практикалық жұмыс
Карьердің жаңа шегінісін дайындау

Жұмыс мақсаты
Карьердің жаңа кемерлерін дайындау шарттарымен танысады. Кесілген

траншеяны тарату кезінде қолданылатын жабдық бірліктерінің әртүрлі саны
бар карьердің жаңа көкжиегін дайындау мерзімін есептеу әдістерін зерттеу.
Жаңа кемерді дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру кестесін құру.
Жаңа кемерді дайындау мерзімі негізінде тау-кен жұмыстарының
қарқындылығын негіздеу. 

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулар 
1. Практикалық сабақтың мақсаттарымен, кіріспе бөлімімен,

тапсырмасымен танысу. Мұғалімнің нұсқауларына сәйкес тапсырма нұсқасын 
таңдаңыз.  

2. Тапсырмалардың жеке нұсқасы үшін есептеулер мен құрылыстарды
орындаңыз. 

Теориялық бөлім 
Жаңа көкжиекті дайындау – тау-кен кәсіпорнында мамандардың 

тұрақты назарын талап ететін маңызды мәселе. Бұл мәселені үнемі бақылау 
қажеттілігі тау-кен жұмыстарында қазу жабдықтарының қажетті санын 
орналастыруды қамтамасыз ететін белгілі бір деңгейде пайдалы қазбалар 
бойынша тау-кен жұмыстарының өндіру фронтының ұзақтығын сақтау 
талабымен байланысты. Көлбеу және тік құламалы кен орындарында 
кертпештерді көлденең тарату кезінде оның іске қосылуынан пайдалы қазба 
бойынша тау-кен жұмыстарының өндіру шебінің ұзақтығын қысқартудың 
жалғыз мүмкіндігі пайдалы қазба бойынша жаңа кертпештерді дайындау 
болып табылады. 

Бірқатар факторларды жатқызуға болады: кемердің биіктігі, қазу 
жабдықтарының түрі мен саны, Жаңа кемерді дайындау кезінде 
қолданылатын көлік құралдарының саны, Жаңа горизонтты ашу схемасы 
(прогрессивті немесе өлі траншеялар) технологияға және сәйкесінше жаңа 
горизонтты дайындау уақытына айтарлықтай әсер етеді.Тп. 

Тп жаңа көкжиегін дайындау уақыты шектеуші фактор ретінде 
карьердің жаңа көкжиегін дайындау уақытын ескере отырып, пайдалы 
қазбаларға сәйкес кәсіпорынның қуатын негіздеуде қолданылатын карьерді 
дамыту жүйесінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Кен шоғырының 
параметрлері тереңдігімен және созылуымен өзгермейтін қарапайым 
жағдайларда пайдалы қазба бойынша карьердің өнімділігі, м3 / г, мынадай 
формула бойынша есептеледі: П  

)1(
)1(

п 






T
ShП (1.12) 

мұндағы-карьердің Жұмыс аймағындағы пайдалы қазбаның ауданы, м2; S
h  - кемердің биіктігі, м; 

пT  – жаңа кемерді дайындау уақыты, жылдар; 
 ,- тиісінше пайдалы қазбаның жоғалуы мен құнарсыздануы, бірл. 

Тау - кен жұмыстарын жоспарлау кезінде Тп жаңа көкжиегін дайындау 
уақытын дәл есептеу және қажет болған жағдайда операциялар мен 
жабдықтың жұмысын біріктіру арқылы осы уақытты түзету қажет. 
Горизонтты дайындау уақыты есептеудің графикалық әдісін қолдану кезінде 
дәл анықталады. 

Өлі конгрестерді қолдана отырып, жаңа көкжиекті ашу және дайындау 
кезінде жұмысты ұйымдастыруды қарастырыңыз. 
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Сурет 1.37 - Көкжиекті дайындау схемасы 

А/В/ учаскесінде және В/С/ горизонттағы 2-секциялық ордан өту үшін 
бұрын а, В съезінен және 1-горизонттағы әк учаскесінде кесінді ордан 
өту,содан кейін осы Орды ДЕF сызығының жағдайына дейін тарату қажет 
болды, бұл ретте тарату ені В1-ге тең, содан кейін 2-горизонттағы съезден 
және кесінді ордан өту мүмкіндігі пайда болады. 

Егер жаңа көкжиекті дайындау бойынша барлық жұмыстар 
біріктірілмесе, онда жаңа ТП кемерін дайындау уақытын, ай, формула 
бойынша есептеуге болады 
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Q мұндағы-экскаватордың айлық өнімділігі, м3 / ай; 
1V  - төменгі кемерді дайындау үшін 1-көкжиекте разрездік Орды кеңейту 

бойынша жұмыс көлемі, м3; 
сV  - көкжиектегі съездің көлемі, м3; 
рV  - көкжиекте бөлінген ор көлемі, м3; 
с - траншеяларды қазу кезінде экскаватордың өнімділігін төмендету 
коэффициенті (с = 0,7-0,8). 

Экскаваторлардың жұмысы сызықтармен бейнеленген. Ординат осі 
бойынша жұмыс фронтының сызығы, ал абсцисса осі бойынша уақыт 
анықталады. Кестеде жаңа горизонтты дайындаудың келесі тәртібі 
көрсетілген: № 1 экскаватор 1 горизонтқа шығу орынан (АВ) және учаскедегі 
(ӘК) кесілген ордан өтеді, содан кейін жұмыс фронты учаскесінде (ДС) 
кесілген траншеяны (ЕF) сызыққа дейін жеткізе бастайды. № 1 экскаватор 
учаскедегі траншеяларды (ВД) кесіп өткеннен кейін, № 2 экскаватор 
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Сурет 1.37 - Көкжиекті дайындау схемасы

А/В/ учаскесінде және В/С/ горизонттағы 2-секциялық ордан өту үшін
бұрын а, В съезінен және 1-горизонттағы әк учаскесінде кесінді ордан 
өту,содан кейін осы Орды ДЕF сызығының жағдайына дейін тарату қажет
болды, бұл ретте тарату ені В1-ге тең, содан кейін 2-горизонттағы съезден
және кесінді ордан өту мүмкіндігі пайда болады.

Егер жаңа көкжиекті дайындау бойынша барлық жұмыстар 
біріктірілмесе, онда жаңа ТП кемерін дайындау уақытын, ай, формула
бойынша есептеуге болады
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Q мұндағы-экскаватордың айлық өнімділігі, м3 / ай;
1V - төменгі кемерді дайындау үшін 1-көкжиекте разрездік Орды кеңейту

бойынша жұмыс көлемі, м3;
сV - көкжиектегі съездің көлемі, м3;
рV - көкжиекте бөлінген ор көлемі, м3;
с - траншеяларды қазу кезінде экскаватордың өнімділігін төмендету
коэффициенті (с = 0,7-0,8).

Экскаваторлардың жұмысы сызықтармен бейнеленген. Ординат осі
бойынша жұмыс фронтының сызығы, ал абсцисса осі бойынша уақыт 
анықталады. Кестеде жаңа горизонтты дайындаудың келесі тәртібі 
көрсетілген: № 1 экскаватор 1 горизонтқа шығу орынан (АВ) және учаскедегі 
(ӘК) кесілген ордан өтеді, содан кейін жұмыс фронты учаскесінде (ДС)
кесілген траншеяны (ЕF) сызыққа дейін жеткізе бастайды. № 1 экскаватор
учаскедегі траншеяларды (ВД) кесіп өткеннен кейін, № 2 экскаватор 

учаскедегі (ВД) кесілген траншеяларды В нүктесінен бастап жұмыс шебіне 
(КЕ) дейін таратуды бастайды.  

№ 2 экскаватор жұмысының басталу сәті ол Д нүктесіне жақындаған 
кезде одан № 1 экскаваторға дейінгі қашықтық кемінде 200 м болатындай 
етіп таңдалады. № 1 көкжиекте бөлінген орды тарату аяқталғаннан кейін № 1 
экскаватор А нүктесінен/ жұмыс фронты бойынша № 2 көкжиекке шығу орын 
үңгілеуді бастайды. № 2 көкжиекте/ В нүктесіне жеткенде, ол бөлінген 
траншеядан өте бастайды. Кемерді дайындау уақыты бірдей операциялар 
арасындағы кезең ретінде анықталады. Бірінші және екінші кертпештердегі 
құламаларды үңгілеудің аяқталуы арасында. 

Кестені талдаудан келесі кемерді дайындау Тп, ай уақыты арқылы 
басталуы мүмкін, ол формула бойынша анықталады 

сртрп ТТТТ  (1.14) 

с

мұндағы-1-көкжиекте кесілген орды үңгілеу уақыты, ай;Ттр 
Тр  - 1 көкжиекте бөлінген орды тарату уақыты, ай; 
Т - съезді 2 көкжиекте өткізу уақыты, ай. 

Сурет 1.38 - Көкжиекті дайындау кестесі 
Жаңа көкжиекті дайындау уақытын көкжиекте 1 көп экскаватордың 

кесінді орын таратуда қолдану есебінен немесе 2 көкжиекке кіру орын 
ертерек үңгілеу есебінен қысқартуға болады. 
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Схеманы зерттеу кезінде көрсетілген схемаға сәйкес көкжиекті 
дайындауда айтарлықтай уақыт резервін орнатуға болады. Іс жүзінде 
экскаваторлар санын көбейту және бірінші Кемерде траншея тарату және 
екінші кемерге съезді өткізу бойынша жұмыстарды біріктіру есебінен кемерді 
дайындау уақытын қысқартуға болады.  

Жұмыс барысы: 
1. Бір экскаваторды пайдалану кезінде жаңа кемерді дайындау уақытын

есептеу қажет. 
2. Траншеяны таратуда екі экскаваторды пайдалану кезінде жаңа

кемерді дайындау уақытын есептеңіз. 
3. Жаңа кемерді дайындау бойынша тау-кен жұмыстарын ұйымдастыру

кестесін құру. 
Есептеулер автокөлікке тиеу арқылы ЭКГ типті экскаваторлар үшін 

жасалады. Съездердің орналасқан жері 1.37, 1.38-суреттердегі жағдайға ұқсас 
таңдалады. Тау жыныстары бос, kn толтыру және KR босату 
коэффициенттерінің мәні барлық нұсқалар үшін тұрақты және сәйкесінше 1,1 
және 1,3-ке тең. ШД = 30 м ор түбінің ені, Вт кемерлеріндегі көліктік берма 
барлық нұсқалар үшін тұрақты және 25 м-ге тең, Вміп= 50 м ең аз жұмыс 
алаңының ені. Тәуліктік экскаваторлардың өнімділігі 1.1-кестеде берілген, 
құламалар мен траншеяларды қазу кезінде экскаватордың өнімділігін 
төмендету коэффициенті с = 0,7-08. Съездердің еңістігі ұсынымдарға сәйкес 
80 ‰аспайды.  

Тапсырма нұсқалары 
1.14-кестеде бірінші горизонттағы траншея ұзындығының 

шамаларының мәндері келтірілген L, кемердің биіктігі Ну, ЭКГ экскаватор 
моделінің түрі, Qс экскаваторының тәуліктік өнімділігі. 

  Кесте 1.6 - Бастапқы деректер 
Р/н L, м Ал, м ЭКГ Qс, м3 Р/н L, м Ал, м ЭКГ Qс, м3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

2700 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
2900 
2800 
2700 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 

5 
5 
5 
5 
5 

8и 
8и
8и 
8и
8и 

12,5 
12,5 
12,5 

3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
9250 
9300 
9350 

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

2600 
2500 
2400 
2300 
2200 
2100 
2000 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 

20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 

12,5 
12,5 
8и 
8и 
8и 
8и 
8и 
5 
5 
5 
5 
5 

9400 
9450 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
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Схеманы зерттеу кезінде көрсетілген схемаға сәйкес көкжиекті
дайындауда айтарлықтай уақыт резервін орнатуға болады. Іс жүзінде 
экскаваторлар санын көбейту және бірінші Кемерде траншея тарату және 
екінші кемерге съезді өткізу бойынша жұмыстарды біріктіру есебінен кемерді 
дайындау уақытын қысқартуға болады. 

Жұмыс барысы:
1. Бір экскаваторды пайдалану кезінде жаңа кемерді дайындау уақытын 

есептеу қажет.
2. Траншеяны таратуда екі экскаваторды пайдалану кезінде жаңа

кемерді дайындау уақытын есептеңіз.
3. Жаңа кемерді дайындау бойынша тау-кен жұмыстарын ұйымдастыру 

кестесін құру. 
Есептеулер автокөлікке тиеу арқылы ЭКГ типті экскаваторлар үшін 

жасалады. Съездердің орналасқан жері 1.37, 1.38-суреттердегі жағдайға ұқсас
таңдалады. Тау жыныстары бос, kn толтыру және KR босату
коэффициенттерінің мәні барлық нұсқалар үшін тұрақты және сәйкесінше 1,1
және 1,3-ке тең. ШД = 30 м ор түбінің ені, Вт кемерлеріндегі көліктік берма 
барлық нұсқалар үшін тұрақты және 25 м-ге тең, Вміп= 50 м ең аз жұмыс 
алаңының ені. Тәуліктік экскаваторлардың өнімділігі 1.1-кестеде берілген, 
құламалар мен траншеяларды қазу кезінде экскаватордың өнімділігін 
төмендету коэффициенті с = 0,7-08. Съездердің еңістігі ұсынымдарға сәйкес
80 ‰аспайды. 

Тапсырма нұсқалары
1.14-кестеде бірінші горизонттағы траншея ұзындығының

шамаларының мәндері келтірілген L, кемердің биіктігі Ну, ЭКГ экскаватор
моделінің түрі, Qс экскаваторының тәуліктік өнімділігі.

Кесте 1.6 - Бастапқы деректер
Р/н L, м Ал, м ЭКГ Qс, м3 Р/н L, м Ал, м ЭКГ Qс, м3

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

2700
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
2900
2800
2700

10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
20
20
20

5
5
5
5
5

8и
8и
8и
8и
8и

12,5
12,5
12,5

3650
3700
3750
3800
3850
5900
5950
6000
6050
6100
9250
9300
9350

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

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
2500
2600
2700
2800
2900

20
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10

12,5
12,5
8и
8и
8и
8и
8и
5
5
5
5
5

9400
9450
5900
5950
6000
6050
6100
3650
3700
3750
3800
3850

  Бақылау сұрақтары: 
1. Қандай жағдайларда жаңа бөренелерді дайындау үнемі жүргізілуі

керек. 
2. Қандай тау-кен өндірісі деп аталады.
3. Жұмыстың қандай кезеңдері жаңа кемерді дайындауды қамтиды.
4. Неліктен жаңа кемерді дайындаудағы қазу жабдықтарының өнімділігі

кенжардағы әдеттегі жұмысқа қарағанда аз. 
5. Бұл үшін индикатор Тп-ның жаңа шегінісін дайындау уақытын

есептейді. 

1.4 Тау-кен массасын тасымалдау 

Карьерлік жүктерді тасымалдау Карьерлердегі энергияны көп қажет 
ететін және ең қымбат өндірістік процесс болып табылады. Ашық тәсілмен 
кен орындарын игерудің жалпы шығындарында көлік үлесіне 60-70% келеді.  

Карьер жүктерін тасымалдау үшін көліктің барлық түрлері 
қолданылады:  

– үздіксіз жұмыс істейтін-конвейерлік, құбыржол, Аспалы арқан
жолдар; 

- циклдік әрекет-теміржол, автомобиль, скипті (соңғы арқанды тасу),
гравитациялық, жүк көтергіш құрылғылармен тасымалдау.     

Негізгі Карьер көлігінің Мақсаты бос тау жыныстарын және пайдалы 
қазбаларды кенжарлардан түсіру пункттеріне – үйінділерге, тиеу 
бункерлеріне, байыту фабрикаларына, дайын өнім ретінде тікелей 
тұтынушыға, стандартты емес пайдалы қазбаны кедей кен қоймасына 
ауыстыру болып табылады,   

Көмекші көлік – автомобильдер, тракторлар, грейдерлер және т.б.-
адамдарды, материалдарды, жабдықтарды тасымалдау үшін, жол-құрылыс 
техникасы ретінде және көмекші жұмыстарда қолданылады.  

Автомобиль көлігі 
Қазіргі уақытта думпкар – теміржол вагондарының жүк көтергіштігімен 

бәсекелесетін жүк көтергіштігі бар самосвалдардың дамуы мен жаппай 
шығарылуының арқасында автомобиль көлігі өзінің жоғары дербестігіне, 
ұтқырлығына, күрделі топографиялық, геологиялық және қатал климаттық 
жағдайларда жоғары тиімділігіне байланысты шағын және орташа өнімділігі 
бар карьерлерде өте кең таралды. Оны қолданудың ең тиімді саласы-шағын 
және орта өнімділік карьерлері, теміржол көлігінің немесе арқан 
көтергіштердің жұмысымен үйлескен ірі карьерлердің терең көкжиектері. 

Карьерлік көліктің түрі таңдап алынған ашу схемасына және жару 
қазбаларының басшылық еңісіне сәйкес қабылданады. Көліктің жылжымалы 
құрамының модельдері алу-тиеу машинасының өнімділігі мен шөмішінің 
сыйымдылығын ескере отырып таңдалады. 
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Темір жол көлігі 
Ірі Карьерлердегі теміржол көлігі кез-келген климаттық жағдайда 

жоғары сенімділігіне, жоғары өнімділігіне, тиімділігіне және қарапайым 
жұмысына байланысты көліктің ең көп таралған түрі болып табылады. Оның 
негізгі сипаттамасы жүк айналымы, яғни уақыт бірлігінде тасымалданатын 
жүктің (бос жыныстар мен пайдалы қазбалар тоннамен немесе текше 
метрмен) саны болып табылады.   

Теміржол көлігінің жұмыс принципі думпкардағы арықтарды, 
гондолалардағы пайдалы қазбаларды кенжарлардан электровоздармен немесе 
тепловоздармен түсіру орнына жылжыту болып табылады. Поездағы 
вагондардың саны (поездың салмағы) локомотивтер сипаттамаларының, 
жолдың және оның жай-күйінің жағдайынан есептеледі.  

Теміржолдар функционалды түрде жолдың жоғарғы құрылымымен 
ерекшеленетін уақытша және стационарлық үш санатқа бөлінеді. Уақытша 
жолдарға карьердегі жұмыс алаңдарындағы және үйінділердегі жолдар 
жатады. Стационарлық жолдарға траншеялардағы, көлік бермаларындағы 
және карьердің бетіндегі жолдар жатады. Уақытша жол карьердегі немесе 
үйіндідегі жұмыс шебінің ауысуынан кейін ауық-ауық ауыстырылады. 
Карьерлердің тау-кен жұмыстарындағы жолдық дамуы (аралықтар, 
станциялар, пункттер және разъездер) әзірлеу жүйесіне, жару және қазу 
жұмыстарын ашу және жүргізу тәсілдеріне және қолданылатын тиеу 
техникасына байланысты. Үйінділерде жолды дамыту үйінді жасау 
технологиясына байланысты. Экскаватор үйінділерін жасау кезінде жолды 
дамыту схемасы кенжар схемасына ұқсас.  

Карьердегі стационарлық жолдар бойынша теміржол көлігінің 
жылдамдығы 35-40 км/сағ, кенжар және айырбастау жолдары бойынша – 15-
20 км/сағ құрайды.  

ТМД елдерінде, Моңғолия мен Қытайда карьерлерде стандартты кең 
жол 1524 мм және тар жол 750 мм, Еуропада, АҚШ пен Канадада – 1435, 
Үндістанда – 1676, Жапония мен Индонезияда – 1067 мм. 

Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылар 
Үздіксіз тасымалдау ең тиімді болып табылады. Ол тау-кен жұмыстары 

өндірісінің ағымдылығын, басқаруды автоматтандыруды және жоғары еңбек 
өнімділігін қамтамасыз етеді. Оның қазу-тиеу және үйінді түзуші техникамен 
үйлесуі толығымен автоматтандырылған жоғары өнімді кешендерді, мысалы, 
роторлы және көп шөмішті экскаваторлары бар кешендерді; 
гидромониторлардан, жер снарядтардан және құбыржол гидравликалық 
көліктен жасалған гидравликалық кешендерді, сондай-ақ байыту жабдығын 
да қамтитын драгаларды жасауға мүмкіндік береді.  

Карьерлерде пайдалы қазбаларды игеру үшін үздіксіз жұмыс істейтін 
көлік кешендерін қолдану жүк ағынын жеңілдетеді және карьерде жабдықты 
пайдалану дәрежесін арттырады. Көліктің үздіксіз түріне мыналар жатады: 
конвейер, құбыр, Аспалы арқан жолдар. 

Конвейерлік көлік 
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Темір жол көлігі 
Ірі Карьерлердегі теміржол көлігі кез-келген климаттық жағдайда 

жоғары сенімділігіне, жоғары өнімділігіне, тиімділігіне және қарапайым 
жұмысына байланысты көліктің ең көп таралған түрі болып табылады. Оның 
негізгі сипаттамасы жүк айналымы, яғни уақыт бірлігінде тасымалданатын 
жүктің (бос жыныстар мен пайдалы қазбалар тоннамен немесе текше 
метрмен) саны болып табылады.   

Теміржол көлігінің жұмыс принципі думпкардағы арықтарды, 
гондолалардағы пайдалы қазбаларды кенжарлардан электровоздармен немесе 
тепловоздармен түсіру орнына жылжыту болып табылады. Поездағы 
вагондардың саны (поездың салмағы) локомотивтер сипаттамаларының, 
жолдың және оның жай-күйінің жағдайынан есептеледі.  

Теміржолдар функционалды түрде жолдың жоғарғы құрылымымен 
ерекшеленетін уақытша және стационарлық үш санатқа бөлінеді. Уақытша 
жолдарға карьердегі жұмыс алаңдарындағы және үйінділердегі жолдар 
жатады. Стационарлық жолдарға траншеялардағы, көлік бермаларындағы 
және карьердің бетіндегі жолдар жатады. Уақытша жол карьердегі немесе 
үйіндідегі жұмыс шебінің ауысуынан кейін ауық-ауық ауыстырылады. 
Карьерлердің тау-кен жұмыстарындағы жолдық дамуы (аралықтар, 
станциялар, пункттер және разъездер) әзірлеу жүйесіне, жару және қазу 
жұмыстарын ашу және жүргізу тәсілдеріне және қолданылатын тиеу 
техникасына байланысты. Үйінділерде жолды дамыту үйінді жасау 
технологиясына байланысты. Экскаватор үйінділерін жасау кезінде жолды 
дамыту схемасы кенжар схемасына ұқсас.  

Карьердегі стационарлық жолдар бойынша теміржол көлігінің 
жылдамдығы 35-40 км/сағ, кенжар және айырбастау жолдары бойынша – 15-
20 км/сағ құрайды.  

ТМД елдерінде, Моңғолия мен Қытайда карьерлерде стандартты кең 
жол 1524 мм және тар жол 750 мм, Еуропада, АҚШ пен Канадада – 1435, 
Үндістанда – 1676, Жапония мен Индонезияда – 1067 мм. 

Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылар 
Үздіксіз тасымалдау ең тиімді болып табылады. Ол тау-кен жұмыстары 

өндірісінің ағымдылығын, басқаруды автоматтандыруды және жоғары еңбек 
өнімділігін қамтамасыз етеді. Оның қазу-тиеу және үйінді түзуші техникамен 
үйлесуі толығымен автоматтандырылған жоғары өнімді кешендерді, мысалы, 
роторлы және көп шөмішті экскаваторлары бар кешендерді; 
гидромониторлардан, жер снарядтардан және құбыржол гидравликалық 
көліктен жасалған гидравликалық кешендерді, сондай-ақ байыту жабдығын 
да қамтитын драгаларды жасауға мүмкіндік береді.  

Карьерлерде пайдалы қазбаларды игеру үшін үздіксіз жұмыс істейтін 
көлік кешендерін қолдану жүк ағынын жеңілдетеді және карьерде жабдықты 
пайдалану дәрежесін арттырады. Көліктің үздіксіз түріне мыналар жатады: 
конвейер, құбыр, Аспалы арқан жолдар. 

Конвейерлік көлік 

 
 

Соңғы жылдары карьерлерде тау-кен массасын конвейерлермен 
тасымалдау кеңінен таралуда, бұл келесі негізгі артықшылықтармен 
түсіндіріледі: 

- материалды 180-ге дейін көтеру мүмкіндігі (арнайы құрылымдарда 35-
400-ге дейін), соның арқасында көлік коммуникацияларының ұзындығы 
едәуір қысқарады, тау-кен жұмыстарының көлемі азаяды, карьердің 
ернеулерінің бұрышы артады, демек, карьердің құрылыс мерзімі қысқарады; 

- қызмет көрсететін персоналдың салыстырмалы түрде аз саны, Соның 
арқасында карьерлік көлікте ең жоғары еңбек өнімділігіне қол жеткізіледі; 

- жұмыс ырғағын қамтамасыз ететін және процестерді кешенді 
автоматтандыру мүмкіндігін жеңілдететін жүк тасымалының үздіксіздігі; 

- конвейерлік қондырғылардың салыстырмалы түрде кішкентай 
өлшемдері, оларды қысылған жағдайда қолдануға мүмкіндік береді. 

Конвейерлік көліктің кемшіліктері; 
- Климаттық жағдайлардың тау жыныстарының қатуына және 

жабысуына әсері; 
- тау жыныстарын тасымалдау кезінде ұсақтау қажеттілігі; 
Карьердегі конвейерлік көлік схемасын тау-кен массасын тиеу 

пункттерін оны жеткізу пункттерімен байланыстыратын конвейер желілері 
мен конвейер қондырғыларының бағыты, өзара орналасуы және ұзындығы 
деп атауға болады. Кен орындарының тау-кен жағдайларының әртүрлілігі 
карьерлерде конвейерлік көлік схемаларының көп мөлшерін қолдану 
мүмкіндігін анықтайды. Схемалардың айырмашылығы конвейер көлігінің 
әртүрлі түрлерін, параметрлерін немесе дизайнын қолдануды анықтайды. 

Тау-кен массасын тасымалдау бағыты бойынша схемалардың үш тобын 
бөлуге болады: 

I - дамыған кеңістікке ең қысқа жолмен-карьердің алдыңғы жағында; 
II-карьердің периметрі бойынша қазылған кеңістікке; 
III-карьерден тыс. 
Аршылған жыныстарды тасымалдау үшін барлық үш топтың схемалары 

қолданылады. Карьерден тыс тасымалдауға жататын пайдалы қазбаларды 
тасымалдау үшін III схема қолданылады. 

I топтағы конвейерлік көлік схемалары көлденең жатқан минералды 
қабатты жабатын аз қуатты борпылдақ жыныстарды дамыту жағдайында 
қолданылады. 

Конвейерлік агрегаттар ретінде таспалы үйінділер немесе көлік-үйінді 
көпірлері қолданылады. 

Әр түрлі кертпештерде орналасқан бірнеше экскаватормен аршу көлік-
үйінді көпіріне жеткізумен пысықтау кезінде тау жыныстарын жоғарғы 
(алдыңғы) кертпеден көпірге беру үшін қайта тиегіш пайдаланылатын 
схеманы қолдануға болады. 

II схемалар қоқыс түзгіштерді немесе көпірлерді пайдалану мүмкін емес 
немесе үнемді болмаған жағдайда қолданылады. Бұл топтың схемалары 
олардың әмбебаптығына байланысты өте кең таралған, дегенмен олар 
экономикалық жағынан I схемадан төмен 
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III топтағы конвейерлік көлік схемалары аршылған жыныстар мен 
пайдалы қазбаларды жылжыту кезінде қолданылады. Аутопсия жұмыстарына 
қатысты осы топтың схемалары әртүрлі жағдайларда қолданылады. Олар 
көлденең жатқан кезде шағын карьерлерде, сондай-ақ тік құламалы кен 
орындарында арықтарды тасымалдауды конвейерлеу кезінде қолданылады. 

Карьерде конвейерлермен тасымалдау бірыңғай технологиялық 
процесс, оның бастапқы және соңғы операциялары, яғни кен массасын 
кенжарға тиеу және межелі пунктінде түсіру тау-кен жұмыстарының 
технологиясымен айқындалады және негізінен қолданылатын жабдықтың 
түріне байланысты болады. 

Көптеген жағдайларда қолданылатын жабдықтың параметрлері немесе 
жұмыс ерекшеліктері тау-кен массасын конвейерге тікелей тиеу мүмкіндігін 
болдырмайды. Содан кейін тиеу схемасына аралық агрегаттар қосылады; 
таспалы қайта тиегіштер немесе жылжымалы ұсақтау агрегаттары: қайта 
тиегіштер, егер тиеу аймағында экскаватордың жебесі жеткіліксіз болса 
немесе конвейер қозғалыстарының санын азайту үшін орнатылады. Тау 
жыныстарын жасау кезінде үлкен кесектер конвейерге салынбауы немесе 
лентаны жыртып алмауы мүмкін, сондықтан тау жынысы алдымен ұсақтау 
қондырғысына жүктеледі, ал ұсақталғаннан кейін ол пластиналық 
қоректендіргішке немесе тиегішке беріледі. 

Конвейерді түсіру үшін үйіндіге жеткізген кезде жабдықтың түрі мен 
тау-кен жұмыстарының технологиясымен анықталатын екі схемалық схема 
болуы мүмкін: 

- басты түсіру барабаны арқылы немесе түсіру арбасы арқылы үйіндіні
тікелей төгу. Түсіру кезінде бас барабан конвейер мезгіл-мезгіл оның 
ұзындығын өзгертеді (қысқарады) немесе егер бөлік айналмалы фидер 
түрінде жасалса, бұрылады. Жүк түсіретін арбаны қолданған кезде ол 
конвейердің бойымен қозғалады. Бұл жағдайда тау жынысы тікелей беткейге 
немесе көмекші құралдардың (бульдозер немесе экскаватор) көмегімен 
тасталады. 

- үйінді жасаушының көмегімен үйіндіні төгу. Бұл жағдайда жүк
түсіретін арбамен жабдықталған жылжымалы үйінді конвейері үйінді шебі 
бойынша төселеді. Түсіру арбасынан жыныс таспалы үйінді жасаушының 
қабылдау бөлігіне беріледі, ол арқылы үйіндіге жиналады. Тікелей қоқыспен 
салыстырғанда үйінді жасағышты қолданатын схеманың артықшылығы-бұл 
қозғалыс санын азайтуға мүмкіндік беретін қабылдау қабілеті. 

Көлік схемасында конвейерді орнату орнына арналған мақсатқа сәйкес 
ашық жұмыс орындарында кенжарлық (жылжымалы), байланыстырушы 
(жартылай стационарлық), көтергіш (жартылай немесе стационарлық), 
магистральдық (стационарлық) және қоқыс жылжымалы конвейерлер 
бөлінеді. 

Осы белгілерге сәйкес конвейерлер салмағы, монтажы, көтерілуді жеңу 
қабілеті және т. б. жағынан бір-бірінен құрылымдық жағынан ерекшеленеді. 

Кенжарлық конвейерлер материалды тиеу экскаваторынан жалғау 
немесе көтеру конвейеріне дейін тасымалдау үшін қолданылады; олар 
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III топтағы конвейерлік көлік схемалары аршылған жыныстар мен
пайдалы қазбаларды жылжыту кезінде қолданылады. Аутопсия жұмыстарына 
қатысты осы топтың схемалары әртүрлі жағдайларда қолданылады. Олар 
көлденең жатқан кезде шағын карьерлерде, сондай-ақ тік құламалы кен 
орындарында арықтарды тасымалдауды конвейерлеу кезінде қолданылады.

Карьерде конвейерлермен тасымалдау бірыңғай технологиялық
процесс, оның бастапқы және соңғы операциялары, яғни кен массасын
кенжарға тиеу және межелі пунктінде түсіру тау-кен жұмыстарының 
технологиясымен айқындалады және негізінен қолданылатын жабдықтың
түріне байланысты болады.

Көптеген жағдайларда қолданылатын жабдықтың параметрлері немесе
жұмыс ерекшеліктері тау-кен массасын конвейерге тікелей тиеу мүмкіндігін 
болдырмайды. Содан кейін тиеу схемасына аралық агрегаттар қосылады; 
таспалы қайта тиегіштер немесе жылжымалы ұсақтау агрегаттары: қайта 
тиегіштер, егер тиеу аймағында экскаватордың жебесі жеткіліксіз болса 
немесе конвейер қозғалыстарының санын азайту үшін орнатылады. Тау 
жыныстарын жасау кезінде үлкен кесектер конвейерге салынбауы немесе
лентаны жыртып алмауы мүмкін, сондықтан тау жынысы алдымен ұсақтау
қондырғысына жүктеледі, ал ұсақталғаннан кейін ол пластиналық
қоректендіргішке немесе тиегішке беріледі.

Конвейерді түсіру үшін үйіндіге жеткізген кезде жабдықтың түрі мен
тау-кен жұмыстарының технологиясымен анықталатын екі схемалық схема 
болуы мүмкін:

- басты түсіру барабаны арқылы немесе түсіру арбасы арқылы үйіндіні
тікелей төгу. Түсіру кезінде бас барабан конвейер мезгіл-мезгіл оның
ұзындығын өзгертеді (қысқарады) немесе егер бөлік айналмалы фидер
түрінде жасалса, бұрылады. Жүк түсіретін арбаны қолданған кезде ол
конвейердің бойымен қозғалады. Бұл жағдайда тау жынысы тікелей беткейге
немесе көмекші құралдардың (бульдозер немесе экскаватор) көмегімен 
тасталады.

- үйінді жасаушының көмегімен үйіндіні төгу. Бұл жағдайда жүк
түсіретін арбамен жабдықталған жылжымалы үйінді конвейері үйінді шебі
бойынша төселеді. Түсіру арбасынан жыныс таспалы үйінді жасаушының 
қабылдау бөлігіне беріледі, ол арқылы үйіндіге жиналады. Тікелей қоқыспен 
салыстырғанда үйінді жасағышты қолданатын схеманың артықшылығы-бұл 
қозғалыс санын азайтуға мүмкіндік беретін қабылдау қабілеті.

Көлік схемасында конвейерді орнату орнына арналған мақсатқа сәйкес 
ашық жұмыс орындарында кенжарлық (жылжымалы), байланыстырушы 
(жартылай стационарлық), көтергіш (жартылай немесе стационарлық), 
магистральдық (стационарлық) және қоқыс жылжымалы конвейерлер
бөлінеді.

Осы белгілерге сәйкес конвейерлер салмағы, монтажы, көтерілуді жеңу
қабілеті және т. б. жағынан бір-бірінен құрылымдық жағынан ерекшеленеді.

Кенжарлық конвейерлер материалды тиеу экскаваторынан жалғау
немесе көтеру конвейеріне дейін тасымалдау үшін қолданылады; олар

кертпештің Жұмыс алаңына орнатылады және жұмыс шебінің жылжуы 
немесе ұзартылуы немесе телескоптылығы ұзартылады). Кенжар 
конвейерлерінің дизайнына қойылатын негізгі талап-тасымалдау немесе 
жылжыту жеңілдігі. 

Байланыстырушы конвейерлер материалды бір немесе бірнеше кенжар 
конвейерлерінен көтергішке тасымалдау үшін қолданылады. Бұл жартылай 
стационарлық типтегі конвейерлер; оларды жұмыс схемасына байланысты 
жылжыту конвейер осінің бойымен немесе бойымен жүзеге асырылады. 

3. Көтергіш конвейерлер материалды карьерден бетіне 180 (немесе одан
да көп) көлбеу бұрышпен тасымалдайды, көбінесе карьердің жұмыс 
істемейтін бортында орналасады. Тұрақты болып табылатын көтергіш 
конвейерлер іргетасқа ұзақ уақыт орнатылады және көбінесе галереяларға 
орналастырылады. 

Магистралдық конвейерлер жұмыс шебінің бойымен немесе 
көлденеңінен тұрақты орнатылады, оларға тиегіштердің немесе конвейерлік 
агрегаттардың көмегімен тау массасы не тау жынысы (үйіндіге), не пайдалы 
қазба қайта жүктеледі. Тау массасы бірнеше кенжардан магистральдық 
конвейерге түсірілуі мүмкін. 

Көлік-үйінді көпірлері мен таспалы үйінді түзгіштерді қамтитын үйінді 
конвейерлері аршылған жыныстарды ең қысқа жолмен қазылған кеңістікке 
жылжытуға немесе жыныстарды сыртқы үйінділерге орналастыруға арналған. 

Қазіргі уақытта ашық жұмыстарда конвейерлердің төрт негізгі түрін 
қолдануға болады: таспалы, таспалы-арқанды, таспалы-тізбекті және 
пластиналы. 

Ашық жұмыстарда ең көп тарағаны-ең қарапайым, сенімді және жоғары 
өнімді көлік құралы ретінде таспалы конвейерлер. Бұл конвейерлерде мата 
немесе резеңке таспа бір уақытта стационарлық ролик тіректері арқылы 
қозғалатын тартқыш және тасымалдаушы орган ретінде қызмет етеді. 
Кемшілігі-жоспардағы қисықтықтың мүмкін еместігі, кішкене көтерілу 
бұрышы (180 ) және қымбат таспа, сонымен қатар айтарлықтай энергия 
сыйымдылығы. 

Конвейерлердің бірқатар конструкциялары жасалды, онда арқандар 
немесе тізбектер тарту органы ретінде қызмет етеді, ал аз мөлшерде 
тығыздағыштары бар таспа тек тірек функцияларын орындайды. Мұндай 
конвейерлер белдік-арқан немесе таспа-тізбек деп аталады. 

Мұндай конвейерлердің кемшіліктері-бұл жетектің күрделілігі мен 
күрделілігі, шектеулі өнімділігі, арқандарды қосудың күрделілігі, ал 
тізбектерде қозғалыс жылдамдығы төмен және қысқа ұзындық. Таспалы-
тізбекті конвейерлер материалды көлбеу бұрыштары жоғары (35-400 - ге 
дейін ) тасымалдауға және аралық жетектерді қолданған кезде конвейердің 
ұзындығын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. 

Пластиналық конвейерлерде тартқыш орган ретінде бір немесе бірнеше 
тарту тізбегі, ал жүк көтергіш орган ретінде жұмыс істейтін роликтермен 
бекітілген тақтайша бар. Бұл конвейерлердің артықшылығы-қисық жолдарда 
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(бір тізбекте) жұмыс істеу және материалды көлбеу бұрыштарда тасымалдау 
мүмкіндігі (25-400) [1, 3, 10]. 

1.4.1 Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы 

Жүк маневрлік жұмысы станция жұмысының технологиялық процесіне 
сәйкес және поездарды уақтылы қалыптастыру мен жөнелтуді; жүк 
операцияларына вагондарды уақтылы беруді және жүк операциялары 
аяқталғаннан кейін оларды жинауды; вагондарды қайта өңдеуге кететін ең аз 
уақытты; барлық маневрлік құралдар мен техникалық құрылғыларды ұтымды 
пайдалануды; станцияға поездарды үздіксіз қабылдауды; қозғалыс 
қауіпсіздігін, маневрлермен байланысты қызметкерлердің қауіпсіздігін және 
жылжымалы құрамның сақталуын көздейтін жоспар бойынша жүргізілуге 
тиіс. 

Станцияларда жол дамуына, маневрлік жұмыстың сипаты мен көлеміне 
қарай жолдар маневрлік аудандарға бөлінеді. Әр маневрлік аймақта, әдетте, 
бір маневрлік локомотив жұмыс істейді. Екі және одан да көп маневрлік 
локомотивтердің жекелеген аудандарында жұмыс істеу қажет болған кезде 
олардың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жұмыс тәртібі станцияның 
ТРА-да көрсетіледі. Маневрлік жұмысқа берілетін локомотивтер жұмыс істеп 
тұрған радиостанциялармен, белгіленген сигналдармен және мүкәммалмен 
жарамды болуы тиіс. Электрлік орталықтандыруы бар станцияларда 
маневрлік қозғалыстар кезінде бағыттамаларды ауыстыруды станция 
бойынша кезекші немесе орталықтандыру постының операторы жүзеге 
асырады. Орталықтандырылған бағыттаманы ауыстырар алдында оған 
қызмет көрсететін қызметкер (жеке өзі немесе басқа қызметкердің 
баяндамасы бойынша) оның жылжымалы құраммен айналыспағанына, 
сондай-ақ аралас жолдар бойынша өтетін жолдардың бар-жоғына көз жеткізуі 
тиіс. 

Поездарды құрастырушының жарамды алып жүретін радиостанциясы 
болуы тиіс. Станцияларда бар радиобайланыс және екі жақты парктік 
байланыс құрылғылары маневрлік жұмысты ұйымдастыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдаланылуы тиіс. Радиобайланыс және 
екі жақты парктік байланыс арқылы берілетін маневрлік жұмыс туралы 
неғұрлым типтік нұсқаулар мен хабарламалар үшін қажет болған жағдайда 
келіссөздер жүргізудің үлгі регламенті белгіленеді. Маневрлік маршрут 
қозғалыс бағытын өзгертпей, әдетте, маневрлік құрамның барлық жүру 
жолына дайындалады.  

Вагон және локомотив деполарының жөндеу жолдарындағы маневрлік 
қозғалыстар тиісті қызметтің жауапты қызметкерінің бақылауымен және жеке 
нұсқауымен жүргізілуі тиіс. Техникалық немесе жүк операциялары 
жүргізілетін вагондар бар жолдарда дүмпу маневрлеріне жол берілмейді. Ауа 
райының қолайсыз жағдайларында (қатты жел, тұман, боран), сондай - ақ 
жарықтандырылмайтын жолдарда маневрлік жұмыс ерекше қырағылықпен, 
ал қажет болған жағдайларда-төмен жылдамдықпен жүргізілуге тиіс.   
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(бір тізбекте) жұмыс істеу және материалды көлбеу бұрыштарда тасымалдау
мүмкіндігі (25-400) [1, 3, 10].

1.4.1 Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы 

Жүк маневрлік жұмысы станция жұмысының технологиялық процесіне
сәйкес және поездарды уақтылы қалыптастыру мен жөнелтуді; жүк
операцияларына вагондарды уақтылы беруді және жүк операциялары
аяқталғаннан кейін оларды жинауды; вагондарды қайта өңдеуге кететін ең аз
уақытты; барлық маневрлік құралдар мен техникалық құрылғыларды ұтымды
пайдалануды; станцияға поездарды үздіксіз қабылдауды; қозғалыс 
қауіпсіздігін, маневрлермен байланысты қызметкерлердің қауіпсіздігін және 
жылжымалы құрамның сақталуын көздейтін жоспар бойынша жүргізілуге
тиіс.

Станцияларда жол дамуына, маневрлік жұмыстың сипаты мен көлеміне 
қарай жолдар маневрлік аудандарға бөлінеді. Әр маневрлік аймақта, әдетте,
бір маневрлік локомотив жұмыс істейді. Екі және одан да көп маневрлік
локомотивтердің жекелеген аудандарында жұмыс істеу қажет болған кезде 
олардың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жұмыс тәртібі станцияның
ТРА-да көрсетіледі. Маневрлік жұмысқа берілетін локомотивтер жұмыс істеп 
тұрған радиостанциялармен, белгіленген сигналдармен және мүкәммалмен
жарамды болуы тиіс. Электрлік орталықтандыруы бар станцияларда
маневрлік қозғалыстар кезінде бағыттамаларды ауыстыруды станция
бойынша кезекші немесе орталықтандыру постының операторы жүзеге
асырады. Орталықтандырылған бағыттаманы ауыстырар алдында оған 
қызмет көрсететін қызметкер (жеке өзі немесе басқа қызметкердің 
баяндамасы бойынша) оның жылжымалы құраммен айналыспағанына, 
сондай-ақ аралас жолдар бойынша өтетін жолдардың бар-жоғына көз жеткізуі 
тиіс.

Поездарды құрастырушының жарамды алып жүретін радиостанциясы 
болуы тиіс. Станцияларда бар радиобайланыс және екі жақты парктік
байланыс құрылғылары маневрлік жұмысты ұйымдастыру және қозғалыс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пайдаланылуы тиіс. Радиобайланыс және 
екі жақты парктік байланыс арқылы берілетін маневрлік жұмыс туралы
неғұрлым типтік нұсқаулар мен хабарламалар үшін қажет болған жағдайда 
келіссөздер жүргізудің үлгі регламенті белгіленеді. Маневрлік маршрут 
қозғалыс бағытын өзгертпей, әдетте, маневрлік құрамның барлық жүру 
жолына дайындалады. 

Вагон және локомотив деполарының жөндеу жолдарындағы маневрлік
қозғалыстар тиісті қызметтің жауапты қызметкерінің бақылауымен және жеке 
нұсқауымен жүргізілуі тиіс. Техникалық немесе жүк операциялары 
жүргізілетін вагондар бар жолдарда дүмпу маневрлеріне жол берілмейді. Ауа
райының қолайсыз жағдайларында (қатты жел, тұман, боран), сондай - ақ
жарықтандырылмайтын жолдарда маневрлік жұмыс ерекше қырағылықпен, 
ал қажет болған жағдайларда-төмен жылдамдықпен жүргізілуге тиіс.

Қазіргі уақытта ҚР ашық әзірлемелерінде тау-кен массасын тасымалдау 
үшін қуаты 1470 кВт (2000 а.к.) дизельді қозғалтқыш базасында күш 
агрегатымен жабдықталған ТЭМ7 (ТЭМ7А, 1.43-суретте көрсетілген) 
тепловоздары кеңінен қолданылды. Бұл локомотивтер 20-25℅дейінгі жолды 
басқару кезінде қанағаттанарлық өнімділікті қамтамасыз етеді. Ашық 
жұмыстардың тарылған шарттары еңісті 40‰ және одан астам ұлғайту 
мақсаттылығын негіздейді.  

1-желдеткіш жетегі, 2-локомотивтің салқындату құрылғысы, 3 - су ыдысы, дизель
майын жұқа тазарту сүзгілері, 5 - дизель ауа сүзгісі, 6-дизель шығару жүйесі, 7 –дизель 
генераторы, 8-негізгі ауа резервуары, 9-машина бөлмесінің корпусы, 10-
орталықтандырылған ауамен жабдықтау жүйесінің сүзгі блогы, 11-желдеткіш 
сл.орталықтандырылған ауамен жабдықтау қондырғысы, 12 - отын багы, 13-компрессор 
моторы, 14-түзеткіш қондырғы, 15 - жоғары вольтты камера, 16 - машинист кабинасы, 17 - 
аккумулятор үй - жайының шанағы, 18 - артқы құмсалғыш бункері, 19-аккумулятор 
батареясы, 20 - шығарылатын басқару пульті, 21 - негізгі басқару пульті, 22 - өрт сөндіру 
қондырғысы, 23 - отын айдау агрегаты, 24 - отын қыздырғыш, 25-стартер - генератор, 26 - 
қоздырғыш, 27-беріліс қорабы, 28 - алдыңғы құмсалғыштың бункері, 29-май құю 
қондырғысы. 

Сурет 1.39 - ТЭМ7А сериялы тепловоз 

Ерекшелік ТЭМ7А жылғы ТЭМ7: 
Басқару тізбектерінің электр тізбегіндегі кейбір жақсартулар. 
Тежегіш цилиндрлерін сығылған ауамен толтыру екі қысым қосқышы 

арқылы жүзеге асырылады – әр төрт осьті арба үшін өзіндік. Іс жүзінде бұл 
локомотивтің тежегіштерін тезірек іске қосуды және босатуды білдіреді. 

Цилиндрлік сына арқылы сіңіру құрылғысына қосылған CA-3мл 
модификацияланған автотіркегіш – автотіркегіш неғұрлым сенімді болды 
(TЭM7-де кәдімгі автотіркегіш сына, тікбұрышты қимасы бар). 

Орталық желдету қондырғысының қысқартылған сүзгі блогы. 
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Дизельдің су-май жылу алмастырғыштары дизель мен тоңазытқыш 
арасындағы аралықта орналасқан (ТЭМ7-де олар дизельді Рамада, дизельдің 
сол және оң жағында орналасқан). 

Синхронды қоздырғыш пен стартер генераторы негізгі генератордың 
үстінде орналасқан және 2ТЭ116-да жүзеге асырылғандай 69 – шы 
дизель тобынан жетек алады (TЭM7-де синхронды қоздырғыш пен 
стартер генераторы дизель мен тоңазытқыш арасындағы аралықта 
орналасқан және жетекті қосымша жетек білігімен қосылған бөлек 
редуктор арқылы алады.дизельді білікке. Сондай-ақ, осы 
редуктордан тоңазытқыш желдеткішінің жетегіне қуат таңдалады). 

TЭM7-дің әлсіз тұсы-бұл синхронды қоздырғыштың редукторы мен 
стартер генераторының қосымша жетек білігі-жетек білігінің болтты 
бекітпелері дірілден босаңсып, қатаймайды, босайды, тозады және 
толығымен шығады. 

Қисық учаскелерде вагонмен жалғау кезінде шеткі крандар автотіркеу 
арқылы бұзылады, шеткі жеңдерді ілу кронштейндері бүгіледі. 

Пойыздың қажетті массасын және, тиісінше, көлік схемасының өткізу 
қабілетін қамтамасыз ету үшін пойыздарды екі бірлік жүйесінде жүргізу 
қажет. Мұндай жүйеде екінші тепловоздың кабинасы мен басқару жүйесі 
пайдаланылмайды, көптеген тораптар мен агрегаттар қайталанады. Сонымен 
қатар, екінші тепловоз пойыз жүргізушісінің көзқарасын нашарлатады.  

Думпкары 2ВС-105 (1.40 сурет) тау - кен кәсіпорындарының 
өнеркәсіптік темір жолдары бойынша карьерлерден тасымалдауға және ашық 
тау-кен қазбаларын және тығыздығы 1,75-4,0 т/м3 тау-кен массасын Ашық 
тау-кен қазбаларын үйінділерде немесе ұсақтау қондырғыларында түсіруге 
арналған. 

Сурет 1. 40 - Думпкар 2ВС-105 
Вагонның конструкциясы салмағы 3 тоннаға дейінгі кесектердің 3 метр 

биіктіктен 300 мм кем емес себіндіге тікелей құлауына есептелген. 
Механикаландырылған тиеу көп жағдайда сыйымдылығы 5-12,5 м3 шөміші 
бар экскаваторлармен жүзеге асырылады. 
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Дизельдің су-май жылу алмастырғыштары дизель мен тоңазытқыш 
арасындағы аралықта орналасқан (ТЭМ7-де олар дизельді Рамада, дизельдің
сол және оң жағында орналасқан).

Синхронды қоздырғыш пен стартер генераторы негізгі генератордың
үстінде орналасқан және 2te116-да жүзеге асырылғандай 69 – шы дизель
тобынан жетек алады (TEM7-де синхронды қоздырғыш пен стартер
генераторы дизель мен тоңазытқыш арасындағы аралықта орналасқан және 
жетекті қосымша жетек білігімен қосылған бөлек редуктор арқылы 
алады.дизельді білікке. Сондай-ақ, осы редуктордан Тоңазытқыш 
желдеткішінің жетегіне қуат таңдалады).

TAM7-дің әлсіз тұсы-бұл синхронды қоздырғыштың редукторы мен
стартер генераторының қосымша жетек білігі-жетек білігінің болтты
бекітпелері дірілден босаңсып, қатаймайды, босайды, тозады және 
толығымен шығады.

Қисық учаскелерде вагонмен жалғау кезінде шеткі крандар автотіркеу
арқылы бұзылады, шеткі жеңдерді ілу кронштейндері бүгіледі.

Пойыздың қажетті массасын және, тиісінше, көлік схемасының өткізу
қабілетін қамтамасыз ету үшін пойыздарды екі бірлік жүйесінде жүргізу
қажет. Мұндай жүйеде екінші тепловоздың кабинасы мен басқару жүйесі 
пайдаланылмайды, көптеген тораптар мен агрегаттар қайталанады. Сонымен 
қатар, екінші тепловоз пойыз жүргізушісінің көзқарасын нашарлатады. 

Думпкары 2ВС-105 (1.40 сурет) тау - кен кәсіпорындарының 
өнеркәсіптік темір жолдары бойынша карьерлерден тасымалдауға және ашық 
тау-кен қазбаларын және тығыздығы 1,75-4,0 т/м3 тау-кен массасын Ашық
тау-кен қазбаларын үйінділерде немесе ұсақтау қондырғыларында түсіруге 
арналған.

Сурет 1. 40 - Думпкар 2ВС-105
Вагонның конструкциясы салмағы 3 тоннаға дейінгі кесектердің 3 метр

биіктіктен 300 мм кем емес себіндіге тікелей құлауына есептелген.
Механикаландырылған тиеу көп жағдайда сыйымдылығы 5-12,5 м3 шөміші 
бар экскаваторлармен жүзеге асырылады.

1.15-кесте - Вагонның техникалық сипаттамалары 
Моделі 2ВС-105 

Модель нөмірі: 579 

Атауы Думпкар 

Шығыршықтың: Аударылатын шанағы бар өзі аударғыш 
Вагон 

Модельдің есептік мамандануы: кен және басқа жартастар 

Дайындаушы зауыт: Польша (Зеленая Гура, Засталь, Консталь) 
(стигма 6712)

Дене материалы: 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 

Арба УВЗ-7 

Вагонның білігі: 6 

Жолтабан ені: 1520 мм 

Өтпелі алаңның болуы: Жоқ 

Вагон ыдысы (ең аз): 47.0 т 

Вагон ыдысы (максималды): 50.0 т 

Жүк көтерімділігі: 90.0 т 

Көлемі: 50.0 м3 

Рельстерге доңғалақ жұбынан максималды 
есептік статикалық жүктеме: 

235.0 кН 

Вагон базасы, мм 9340 мм 

Максималды ені: 3400 мм 

МЕМСТ 9238-2013 бойынша Габарит: 1-Т 

Автотіркеу біліктері бойынша ұзындығы, мм 14900 мм 

Сериялық өндіріс басталған жыл: 1967 

- белгіленген қызмет мерзімі: 22 жыл 

Думпкарды экскаваторға тиеу үшін берген кезде жолдың бос болуын, 
габариттердің болуын міндетті түрде қадағалау керек, сондай-ақ экскаватор 
машинисінен думпкарларды кіргізу және тиеу құқығын алу қажет. 2ВС-105 
думпкарын сусымалы материалдармен және кендермен тиеу түптің 
аударылуын және тесілуін болдырмау үшін біркелкі жүргізіледі. Аяқтағаннан 
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кейін тиеу сапасын, өлшемдердің жай-күйін, сондай-ақ автотежегіштерді 
сынақтан өткізуді ұмытпаңыз. 

1.16-кесте - Мод 2ВС-105 вагоны үшін жөндеуаралық жүрістер және 
жоспарлы жөндеулер жүргізу мерзімдері 
Кейін деполық жөндеу 
(ДР)  

Құрылыстар 3 жыл 

Бірінші күрделі жөндеуге дейін деполық 
жөндеу (ДР) (КР) 2 жыл 

Бірінші күрделі жөндеуден кейін деполық 
жөндеу (ДР) (КР) A) 21 жыл

Күрделі жөндеу (КР) 2 жыл 
Күрделі жөндеу (КР) 

Құрылыстар E) 18 жыл
Күрделі жөндеу (КР) E) 18 жыл

Кейін жүгіру Құрылыстар 210 мың км 
3 жыл 

Деполық жөндеу (ДР) 110 мың км 
2 жыл 

Күрделі жөндеу (КР) 160 мың км 
2 жыл 

Қызмет ету мерзімін ұзартумен күрделі 
жөндеу (КМЖ) 

210 мың км 
3 жыл 

Думпкарды экскаваторға тиеу үшін берген кезде жолдың бос болуын, 
габариттердің болуын міндетті түрде қадағалау керек, сондай-ақ экскаватор 
машинисінен думпкарларды кіргізу және тиеу құқығын алу қажет. 2ВС-105 
думпкарын сусымалы материалдармен және кендермен тиеу түптің 
аударылуын және тесілуін болдырмау үшін біркелкі жүргізіледі. Аяқтағаннан 
кейін тиеу сапасын, өлшемдердің жай-күйін, сондай-ақ автотежегіштерді 
сынақтан өткізуді ұмытпаңыз.  

Думпкар карьерлерде және үйінділерде жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары. Думпкар 2ВС-105-ті түсіру үшін сондай-ақ темір 
жолдың жарамдылығын, ойықта габариттің болуын міндетті түрде тексеру 
қажет. Экскаватор машинисінің сигналынан кейін немесе бағдаршамның 
рұқсат беретін сигналы бойынша, сондай-ақ жақсы жарықтандыру кезінде 
думпкар 2ВС-105-ті ДОФ-қа түсіруге рұқсат етіледі. Осындай шараларды 
сақтағаннан кейін ғана думпкар 2ВС-105 түсіруге рұқсат етіледі. Думпкар 
2ВС-105-ті жолда түсіруге үзілді-кесілді тыйым салынады.  

Думпкар түсірілгеннен кейін шанақ жабысқан және қатып қалған 
жыныстардан ластануына қарай тазарту жүргізіледі. 2ВС-105 думпкар 
шанағын тазалау аяқталғаннан кейін шанақты көзбен шолып қарау 
жүргізіледі.Шөміштің тазалығына, сондай-ақ жинауына және түсіруіне көз 
жеткізгеннен кейін көлік жағдайына 2ВС-105 думпкар отырғызу жүргізіледі. 
Думпкар 2ВС-105 түсіруді шөміштің көмегімен жүргізуге тыйым салынады. 
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кейін тиеу сапасын, өлшемдердің жай-күйін, сондай-ақ автотежегіштерді 
сынақтан өткізуді ұмытпаңыз.

1.16-кесте - Мод 2ВС-105 вагоны үшін жөндеуаралық жүрістер және
жоспарлы жөндеулер жүргізу мерзімдері
Кейін деполық жөндеу
(ДР) 

Құрылыстар 3 жыл

Бірінші күрделі жөндеуге дейін деполық 
жөндеу (ДР) (КР) 2 жыл

Бірінші күрделі жөндеуден кейін деполық 
жөндеу (ДР) (КР) A) 21 жыл

Күрделі жөндеу (КР) 2 жыл
Күрделі жөндеу (КР) 

Құрылыстар E) 18 жыл
Күрделі жөндеу (КР) E) 18 жыл

Кейін жүгіру Құрылыстар 210 мың км
3 жыл

Деполық жөндеу (ДР) 110 мың км
2 жыл

Күрделі жөндеу (КР) 160 мың км
2 жыл

Қызмет ету мерзімін ұзартумен күрделі
жөндеу (КМЖ)

210 мың км
3 жыл

Думпкарды экскаваторға тиеу үшін берген кезде жолдың бос болуын, 
габариттердің болуын міндетті түрде қадағалау керек, сондай-ақ экскаватор 
машинисінен думпкарларды кіргізу және тиеу құқығын алу қажет. 2ВС-105 
думпкарын сусымалы материалдармен және кендермен тиеу түптің 
аударылуын және тесілуін болдырмау үшін біркелкі жүргізіледі. Аяқтағаннан
кейін тиеу сапасын, өлшемдердің жай-күйін, сондай-ақ автотежегіштерді 
сынақтан өткізуді ұмытпаңыз. 

Думпкар карьерлерде және үйінділерде жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары. Думпкар 2ВС-105-ті түсіру үшін сондай-ақ темір
жолдың жарамдылығын, ойықта габариттің болуын міндетті түрде тексеру 
қажет. Экскаватор машинисінің сигналынан кейін немесе бағдаршамның 
рұқсат беретін сигналы бойынша, сондай-ақ жақсы жарықтандыру кезінде 
думпкар 2ВС-105-ті ДОФ-қа түсіруге рұқсат етіледі. Осындай шараларды
сақтағаннан кейін ғана думпкар 2ВС-105 түсіруге рұқсат етіледі. Думпкар 
2ВС-105-ті жолда түсіруге үзілді-кесілді тыйым салынады. 

Думпкар түсірілгеннен кейін шанақ жабысқан және қатып қалған
жыныстардан ластануына қарай тазарту жүргізіледі. 2ВС-105 думпкар 
шанағын тазалау аяқталғаннан кейін шанақты көзбен шолып қарау
жүргізіледі.Шөміштің тазалығына, сондай-ақ жинауына және түсіруіне көз
жеткізгеннен кейін көлік жағдайына 2ВС-105 думпкар отырғызу жүргізіледі.
Думпкар 2ВС-105 түсіруді шөміштің көмегімен жүргізуге тыйым салынады. 

Егер думпкарды көлік жағдайына отырғызу шөмішпен жасалса, онда ол 
топырақпен толтырылуы керек. Думпкардың қозғалысы кезінде 
думпкарлардың жолда өздігінен түсуін болдырмау үшін түсіру магистраліне 
ауа беруге тыйым салынады.  

Думпкар корпусы-түсіруге арналған ауа құрылғысы бар тікбұрышты 
пішінді. Борттар жүкті қай жаққа түсіру керектігіне байланысты оңға немесе 
солға еңкеюі мүмкін. 

1.4.2 Электровоздардың, тартқыш агрегаттар мен тепловоздардың 
түрлері, олардың конструкциясы және қолдану саласы 

"Балттранссервис" компаниясының  2ТЭ25КМ локомотивтері 
Шұбаркөл разрезінде және Қазақстандағы Соколов-Сарыбай тау-кен байыту 
өндірістік бірлестігінде кеңінен қолданылады. 
2ТЭ25КМ қуаты 2х2650 кВт (2х3604 а.к.) екі секциялы магистральды жүк 
тепловозы тарту күшін осьтік реттей отырып, айнымалы-тұрақты токты 
электр берумен жүк пойыздарын қоршаған ортаның ауа температурасы 223-
тен 313 К-ға дейін(минус 50°С-тан плюс 40°с-қа дейін) қалыпты климатты 
аудандарда теміржолдарда жүргізуге арналған. 

2ТЭ25КМ тепловозын пайдалану сынақтары тарту сипаттамалары 
бойынша салмағы 6400 тонна құрамдардың тасымалдануын қамтамасыз 
ететінін көрсетті, бұл 2ТЭ10М тепловозының салмақтық нормасынан едәуір 
асып түседі, ол 5200 тоннаны құрайды. 2ТЭ25КМ тепловоздарын жаппай 
қолдануға көшу темір жолдары желісінің тепловоз полигоны поездарының 
орташа салмағын арттыруға, инфрақұрылымды пайдалану тиімділігін 
арттыруға және жүктерді жеткізу мерзімдерін қысқартуға мүмкіндік береді. 

Сурет 1.41 - 2ТЭ25КМ маркалы тепловоз 
2ТЭ25КМ тепловозының негізгі артықшылықтары:: 
- орнынан және есептеу режимінен қол тигізгенде жоғары тарту күші;
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- Күштік және қосалқы электр аппараттары санының азаюы;
- негізгі параметрлерді бақылай отырып, кіріктірілген диагностика

құралдарын қолдану; 
- ішінара режимдерде отын шығынын және зиянды заттардың 

шығарылуын төмендету; 
- ішінара режимдерде отын шығынын және зиянды заттардың 

шығарылуын төмендету; 
- өз қажеттіліктерін жетектеуге арналған қуат шығындарын 

оңтайландыру. 
Электровоз 4ЭС5К 
4ЭС5К маркалы асинхронды тартқыш қозғалтқыштары бар ауыспалы 

ток жүктік Электровоз. Электровоздың теңдессіз қуаты-13120 кВт, бұл 
күрделі табиғи бедер жағдайында "РТЖ" ААҚ Шығыс полигонында ауыр 
салмақты поездарды, атап айтқанда, БАМа Тайшет – Таксимо учаскелерінде 
итеру локомотивтерін қолданбай, салмағы 7100 тонна жүк поездарын 
жүргізуді, сондай-ақ салмағы 9000 тоннаға дейінгі жүк поездарын жүргізуді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

4ЭС5К локомотиві Новочеркасск электровоз жасау зауытының "Ермак" 
тұқымдас сериялы шығарылатын электровоздарымен барынша 
біріздендірілген, бірақ олардан айырмашылығы, ол тарту жүктемесін осьтер 
арасында оңтайлы бөлуге және электровоздың максималды тарту 
коэффициентін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тарту күшін осьтік реттеу 
функциясын жүзеге асырады, яғни тасымалданатын жүктердің салмағын 
арттыру. 

Бұдан басқа, жабдықты диагностикалаудың кеңейтілген функциялары 
бар және ақауларды жедел жою үшін жөндеу депосы мен дайындаушы 
зауыттың серверлеріне диагностикалық ақпаратты беруді жүзеге асыратын 
микропроцессорлық басқару жүйесі енгізілді. 

4эс5к электровозында жылжымалы моторлы-осьтік мойынтіректері бар 
дөңгелекті-моторлы блок орнатылады, ол техникалық қызмет көрсету 
уақытын қысқартуға және пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Электровозда ауыспалы рекуперативті тежеуді қолдану поездардың 
тартымына электр энергиясының меншікті шығынын 15-17% - ға төмендетуге 
мүмкіндік береді. 

Электровоз 2ЭС5
Бесінші буынды 2ЭС5 екі секциялы магистральдық жүк электровозы 

электрлендірілген темір жолдарда жүк пойыздарын жүргізуге арналған 
(өнеркәсіптік жиілігі 50 Гц, кернеуі 25 кВ ауыспалы ток). Электровозда жеке 
кернеу инверторлары және осьтік реттеуі бар асинхронды тарту жетегі 
қолданылды, бұл энергия тұтынуды және техникалық қызмет көрсету 
шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Құрылым алдыңғы ұрпақтардың локомотивтерімен салыстырғанда 
едәуір үлкейтілген жөндеуаралық жүгірістерге салынған. Жаңа дискілі 
тежегіштер мен одаққа қарсы қорғаныс қолайсыз ауа райы жағдайларында 
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- Күштік және қосалқы электр аппараттары санының азаюы;
- негізгі параметрлерді бақылай отырып, кіріктірілген диагностика 

құралдарын қолдану;
- ішінара режимдерде отын шығынын және зиянды заттардың 

шығарылуын төмендету;
- ішінара режимдерде отын шығынын және зиянды заттардың 

шығарылуын төмендету;
- өз қажеттіліктерін жетектеуге арналған қуат шығындарын 

оңтайландыру.
Электровоз 4ЭС5К
4ЭС5К маркалы асинхронды тартқыш қозғалтқыштары бар ауыспалы 

ток жүктік Электровоз. Электровоздың теңдессіз қуаты-13120 кВт, бұл 
күрделі табиғи бедер жағдайында "РТЖ" ААҚ Шығыс полигонында ауыр
салмақты поездарды, атап айтқанда, БАМа Тайшет – Таксимо учаскелерінде 
итеру локомотивтерін қолданбай, салмағы 7100 тонна жүк поездарын
жүргізуді, сондай-ақ салмағы 9000 тоннаға дейінгі жүк поездарын жүргізуді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

4ЭС5К локомотиві Новочеркасск электровоз жасау зауытының "Ермак"
тұқымдас сериялы шығарылатын электровоздарымен барынша 
біріздендірілген, бірақ олардан айырмашылығы, ол тарту жүктемесін осьтер
арасында оңтайлы бөлуге және электровоздың максималды тарту 
коэффициентін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тарту күшін осьтік реттеу
функциясын жүзеге асырады, яғни тасымалданатын жүктердің салмағын 
арттыру.

Бұдан басқа, жабдықты диагностикалаудың кеңейтілген функциялары
бар және ақауларды жедел жою үшін жөндеу депосы мен дайындаушы
зауыттың серверлеріне диагностикалық ақпаратты беруді жүзеге асыратын
микропроцессорлық басқару жүйесі енгізілді.

4эс5к электровозында жылжымалы моторлы-осьтік мойынтіректері бар 
дөңгелекті-моторлы блок орнатылады, ол техникалық қызмет көрсету 
уақытын қысқартуға және пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

Электровозда ауыспалы рекуперативті тежеуді қолдану поездардың
тартымына электр энергиясының меншікті шығынын 15-17% - ға төмендетуге
мүмкіндік береді.

Электровоз 2эс5
Бесінші буынды 2эс5 екі секциялы магистральдық жүк электровозы 

электрлендірілген темір жолдарда жүк пойыздарын жүргізуге арналған
(өнеркәсіптік жиілігі 50 Гц, кернеуі 25 кВ ауыспалы ток). Электровозда жеке 
кернеу инверторлары және осьтік реттеуі бар асинхронды тарту жетегі
қолданылды, бұл энергия тұтынуды және техникалық қызмет көрсету 
шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

Құрылым алдыңғы ұрпақтардың локомотивтерімен салыстырғанда
едәуір үлкейтілген жөндеуаралық жүгірістерге салынған. Жаңа дискілі
тежегіштер мен одаққа қарсы қорғаныс қолайсыз ауа райы жағдайларында 

және жоғары қозғалыс жылдамдығында тежеу жолын қысқартуға мүмкіндік 
береді. 

Жүк электровозы 2ЭС7 
Екі секциялы сегіз осьті электровоз 2ЭС7, максималды қуаты 8800 кВт, 

Siemens AG мамандарымен бірлесіп әзірленді. Электровоз ауыспалы токпен 
электрлендірілген, кернеуі 25 кВ 1520 мм темір жолдарда жүк пойыздарын 
жүргізуге арналған. 

Ол асинхронды тартқыш электр қозғалтқыштарымен, тірек-осьтік 
суспензиямен, жылжымалы подшипниктер арқылы оське тірелумен 
жабдықталған. 
Электровозда екі электровоздың (11201+11201) немесе бір сегіз осьті 
электровоздың және электровоздың төрт осьті секциясының басқару 
тізбектері бойынша машинистің кез келген кабинасынан іліністі синхронды 
басқаратын көптеген бірліктер жүйесі бойынша ілінісу және қосылу 
мүмкіндігі қарастырылған. 2ЭС7 электровозы учаскенің бейініне байланысты 
салмағы 9000 тоннаға дейінгі поездарды жүргізуге қабілетті.  

Э5К 
Ауыспалы тоқтың төрт осьті екі басқару кабинасы бар бір секциялы 

магистральды жүк электровозы контейнерлік және жүк поездарын жүргізуге 
және жолтабаны 1520 мм темір жолдардағы шаруашылық жұмыстарға 
арналған. 

1.4.3 Темір жол және автомобиль көлігін пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік қағидаларының талаптары 

1. Карьерлік басқармаға тиесілі немесе оған бағынысты темір 
жолдарды, құрылыстарды және жылжымалы құрамды Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 
сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының темір 
жолдарын техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес салу, 
жөндеу және пайдалану қажет. Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде 2015 жылы 17 тамызда № 11897 болып тіркелді. 

2. Карьер басқармасында автомобиль көлігін пайдалану кезінде жол 
қозғалысы ережелерін басшылыққа алу қажет. 

3. Карьербасқару аумағы бойынша жүгі бар және бос 
автомашиналардың жылдамдығы мен қозғалыс тәртібін, сондай-ақ түсіру 
орындарын карьербасқару басшылығы жергілікті жағдайларды ескере 
отырып белгілейді және кәсіпорында қолданылатын тиісті нұсқаулықпен 
регламенттеледі. 

4. Автомашиналардың маневрлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
арналған қабылдау бункерлерінің жанындағы алаңдар жарықтандырылуы, 
сигнализациямен, көрсеткіш белгілермен, қабылданған маневрлер схемасына 
сәйкес қоршаулармен жабдықталуы тиіс. Қабылдау бункерінің жанындағы 
түсіру алаңында тоқтауды ұйымдастыру қажет, бұл автомобильдердің 
бункерге домалауын болдырмайды. 
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Автосамосвалдардың көтерілген шанақпен түсірілгеннен кейін 
қозғалуына рұқсат етілмейді. 

5. Жүктеме учаскелерінде орнатылған маневрлік шығырлардың
барабандары мен редукторларында арқанды өткізуге арналған терезесі бар 
тұтас металл қоршау болуы тиіс. 

6. Маневрлік шығырды басқару тиеу пунктінен қашықтықтан болуы
тиіс. 

Бұл ретте жүкшығыр мен жүктеме пункті тікелей көру шегінде 
орналасуы тиіс. 

Жолдардағы және түсіру-тиеу алаңдарындағы қызметкерлер сигналдық 
кеудешелер киюі тиіс. 

"Тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті 
өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидаларына" сәйкес»: 

темір жол көлігімен 
1. Ашық тау-кен жұмыстары объектілерінің кең табанды (1524

миллиметр) технологиялық теміржол көлігінің жұмысы ұйымның техникалық 
басшылығы бекіткен технологиялық регламентпен регламенттеледі. 

2. Темір жолдарды салу, күтіп ұстау және жөндеу жолтабаны 1524
миллиметр өнеркәсіптік кәсіпорындардың темір жолдарын ағымдағы ұстау 
және жөндеу жөніндегі нормативтік техникалық құжаттаманың талаптарына 
сәйкес жүргізіледі. 

3. Барлық құрылыстар, құрылғылар, жылжымалы құрам мен жабдықтар
жобалық құжаттамаға сәйкес келеді және техникалық және пайдалану 
сипаттамалары бар паспорттары болады. 

4. Жаңадан салынған және қайта жаңартылған темір жол құрылыстары
мен құрылғылары техникалық құжаттама (техникалық-өкімдік актілер, 
технологиялық регламенттер) бекітілгеннен және осы құрылыстар мен 
құрылғыларға қызмет көрсететін қызметкерлер көрсетілген құжаттаманы 
білуін тексергеннен кейін тұрақты пайдалануға енгізіледі. 

5. Локомотивті (Электровозды, тепловозды) басқару құқығы осы
ұйымда Локомотив машинисінің көмекшісі ретінде кемінде 6 ай жұмыс өтілі 
бар адамдарға беріледі. 

Мотовозды басқару құқығы автомобиль немесе трактор жүргізушісі 
куәлігі бар, оқудан өткен адамдарға емтихан тапсырған және кемінде бір ай 
тағылымдамадан өткен жағдайда беріледі. 

6. Жолдың жоғарғы құрылымы қолданыстағы құрылыс нормалары мен
ережелеріне сәйкес келеді. Балластсыз теміржолдарды пайдалануға жол 
берілмейді. Жылжымалы жолдар үшін балласт ретінде саздан, өсімдік 
топырағынан басқа жергілікті материалдарды қолдануға жол беріледі. 

7. Жылжымалы құрам қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін
ақаулары бар бағыттамалы бұрмаларды пайдалануға жол берілмейді. 

Автомобиль көлігі 
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Автосамосвалдардың көтерілген шанақпен түсірілгеннен кейін
қозғалуына рұқсат етілмейді.

5. Жүктеме учаскелерінде орнатылған маневрлік шығырлардың 
барабандары мен редукторларында арқанды өткізуге арналған терезесі бар 
тұтас металл қоршау болуы тиіс.

6. Маневрлік шығырды басқару тиеу пунктінен қашықтықтан болуы 
тиіс.

Бұл ретте жүкшығыр мен жүктеме пункті тікелей көру шегінде 
орналасуы тиіс.

Жолдардағы және түсіру-тиеу алаңдарындағы қызметкерлер сигналдық 
кеудешелер киюі тиіс.

"Тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті
өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидаларына" сәйкес»:

темір жол көлігімен
1. Ашық тау-кен жұмыстары объектілерінің кең табанды (1524 

миллиметр) технологиялық теміржол көлігінің жұмысы ұйымның техникалық
басшылығы бекіткен технологиялық регламентпен регламенттеледі.

2. Темір жолдарды салу, күтіп ұстау және жөндеу жолтабаны 1524
миллиметр өнеркәсіптік кәсіпорындардың темір жолдарын ағымдағы ұстау 
және жөндеу жөніндегі нормативтік техникалық құжаттаманың талаптарына 
сәйкес жүргізіледі.

3. Барлық құрылыстар, құрылғылар, жылжымалы құрам мен жабдықтар 
жобалық құжаттамаға сәйкес келеді және техникалық және пайдалану 
сипаттамалары бар паспорттары болады.

4. Жаңадан салынған және қайта жаңартылған темір жол құрылыстары 
мен құрылғылары техникалық құжаттама (техникалық-өкімдік актілер, 
технологиялық регламенттер) бекітілгеннен және осы құрылыстар мен
құрылғыларға қызмет көрсететін қызметкерлер көрсетілген құжаттаманы
білуін тексергеннен кейін тұрақты пайдалануға енгізіледі.

5. Локомотивті (Электровозды, тепловозды) басқару құқығы осы 
ұйымда Локомотив машинисінің көмекшісі ретінде кемінде 6 ай жұмыс өтілі 
бар адамдарға беріледі.

Мотовозды басқару құқығы автомобиль немесе трактор жүргізушісі
куәлігі бар, оқудан өткен адамдарға емтихан тапсырған және кемінде бір ай 
тағылымдамадан өткен жағдайда беріледі.

6. Жолдың жоғарғы құрылымы қолданыстағы құрылыс нормалары мен
ережелеріне сәйкес келеді. Балластсыз теміржолдарды пайдалануға жол
берілмейді. Жылжымалы жолдар үшін балласт ретінде саздан, өсімдік
топырағынан басқа жергілікті материалдарды қолдануға жол беріледі.

7. Жылжымалы құрам қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін
ақаулары бар бағыттамалы бұрмаларды пайдалануға жол берілмейді.

Автомобиль көлігі

1. Жолдарға арналған жер төсемі берік топырақтан тұрғызылған.
Үйінділерге дурн мен өсімдік қалдықтарын қолдануға жол берілмейді. 

2. Карьерішілік жолдардың жүру бөлігінің ені мен бойлық еңістері
автомобильдер мен автопоездардың техникалық сипаттамаларына сүйене 
отырып, жобамен белгіленеді. 

3. Траншеяларға уақытша кіру жолдары көлік қозғалысы кезінде
олардың бойымен екі жағынан ені кемінде 1,5 метр еркін өту жолы 
қалатындай етіп орнатылады. 

4. Ескерту. 2014-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің 2020.06.19 № 364 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі) бұйрығымен. 

5. Жолдардың созылмалы еңістері кезінде (60 промилледен астам)
ұзындығы кемінде 50 метр еңісі 20 промиллеге дейін және созылмалы еңіс 
ұзындығының әрбір 600 метрден аспайтын алаң салынады. 

6. Жабдықты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін іс-шаралар
жобасында бар болған жағдайда, ұзаққа созылған еңістерді алаңсыз 
пайдалануға жол беріледі. 

7. Ескерту. 2015-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің 2020.06.19 № 364 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі) бұйрығымен. 

8. Жоспардағы қисықтардың Радиусы және автожолдардың көлденең
еңістері қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерін ескере отырып 
көзделеді. 

Карьерішілік және үйінді жолдарда ерекше қысылған жағдайларда 
жоспардағы қисықтар радиустарының шамасын бір автомобильге есептегенде 
- алдыңғы сыртқы доңғалақ бойынша көлік құралдары бұрылыстарының
кемінде екі конструктивтік радиусы және жартылай тіркемесі бар
тартқыштарға есептегенде кемінде үш конструктивтік бұрылу радиусы
мөлшерінде қабылдауға жол беріледі.

9. Карьер контурының ішіндегі автомобиль жолының жүру бөлігі
(кенжар жолдарынан басқа) ықтимал құлау призмасынан жыныс білігімен 
немесе қорғаныш қабырғасымен қоршалады. Жыныс білігінің биіктігі 
карьерде пайдаланылатын жүк көтергіштігі бойынша ең үлкен доңғалақ 
диаметрінің жартысынан кем емес қабылданады. Жыныс білігінің шыңы 
арқылы жүргізілген тік ось құлау призмасынан тыс орналасады. 

10. Жыныс білігінің (қорғаныс қабырғасының) ішкі жиегінен жүріс
бөлігіне дейінгі қашықтық карьерде пайдаланылатын ең жоғары жүк 
көтергіштігі бар автомобиль дөңгелегінің диаметрінен 0,5 кем болмауы тиіс. 

11. Қысқы уақытта автожолдар қар мен мұздан тазартылады және құм,
шлак, ұсақ қиыршық тас себіледі немесе арнайы құраммен өңделеді. 

12. Әрбір автомобильде оның негізгі техникалық және пайдалану
сипаттамалары бар техникалық паспорт болуы тиіс. Пайдаланудағы карьерлік 
автомобильдер жинақталады: 
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1) өрт сөндіру құралдарымен;
2) авариялық тоқтатудың екі белгісімен;
3) медициналық қобдишалармен;
4) доңғалақтардың астына төсеуге арналған тіреулермен

(башмақтармен); 
5) артқы жүріспен қозғалған кезде үзік-үзік дыбыстық сигналмен;
6) шанақты жоғары вольтты желілер астына көтеруді бұғаттау

құрылғысымен (сигнализатормен) (жүк көтергіштігі 30 тонна және одан 
астам автосамосвалдар үшін); 

7) артқы көріністің екі айнасымен.

1.4.4 Карьерлік теміржол көлігіндегі еңбек қауіпсіздігі 

Карьерлік темір жол көлігі поездар қозғалысының жоғары 
қарқындылығымен, Елеулі жүк ағынымен және жол жұмыстарының үлкен 
көлемімен сипатталады. Бірқатар кемшіліктер мен қауіпсіздік техникасының 
бұзылуы салдарынан Карьер темір жол көлігіне жалпы Карьер көлігінде 
болған авариялар мен жазатайым оқиғалардың ең көп саны келеді. 

Карьерлік теміржол көлігіндегі апаттар мен жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері: 

-тыйым салатын сигналдар арқылы өту немесе поезды бос емес жолға
қабылдау салдарынан поездардың соқтығысуы; 

- қозғалыс кезінде және үлкен еңістерде тоқтаған кезде тежегіштердің
ақаулығы немесе оларды дұрыс пайдаланбау; 

- адамдардың жолдармен жүруі, вагондарда, локомотивтердің
басқыштарында жүруі, поездан жолда секіруі; 

- локомотивтер мен вагондардың ақаулы жай-күйі;
- сигнал беру қағидаларын бұзу немесе сигнал беру құралдарының

болмауы; 
- жол жұмыстарындағы әрекеттердің дұрыс қабылданбауы және

сәйкессіздігі; 
- рельс жолы мен жол құрылыстарының ақаулығы;
- маневрлік жұмыс, вагондарды тіркеу және ажырату кезінде

қағидаларды бұзу; 
- өзге де себептері.
- карьерлердің темір жол көлігінде авариялар мен жазатайым

оқиғалардың пайда болуының алдын алу үшін қауіпсіздік қағидаларының, 
рельс жолдары мен жылжымалы құрамды күтіп ұстау жөніндегі техникалық 
пайдалану қағидаларының және жол жүрісі қағидаларының талаптарын қатаң 
сақтау қажет [10, 13, 16]. 
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1) өрт сөндіру құралдарымен;
2) авариялық тоқтатудың екі белгісімен;
3) медициналық қобдишалармен;
4) доңғалақтардың астына төсеуге арналған тіреулермен

(башмақтармен) ;
5) артқы жүріспен қозғалған кезде үзік-үзік дыбыстық сигналмен;
6) шанақты жоғары вольтты желілер астына көтеруді бұғаттау 

құрылғысымен (сигнализатормен) (жүк көтергіштігі 30 тонна және одан
астам автосамосвалдар үшін);

7) артқы көріністің екі айнасымен.

1.4.4 Карьерлік теміржол көлігіндегі еңбек қауіпсіздігі

Карьерлік темір жол көлігі поездар қозғалысының жоғары
қарқындылығымен, Елеулі жүк ағынымен және жол жұмыстарының үлкен 
көлемімен сипатталады. Бірқатар кемшіліктер мен қауіпсіздік техникасының 
бұзылуы салдарынан Карьер темір жол көлігіне жалпы Карьер көлігінде
болған авариялар мен жазатайым оқиғалардың ең көп саны келеді.

Карьерлік теміржол көлігіндегі апаттар мен жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері:

-тыйым салатын сигналдар арқылы өту немесе поезды бос емес жолға 
қабылдау салдарынан поездардың соқтығысуы;

- қозғалыс кезінде және үлкен еңістерде тоқтаған кезде тежегіштердің
ақаулығы немесе оларды дұрыс пайдаланбау;

- адамдардың жолдармен жүруі, вагондарда, локомотивтердің 
басқыштарында жүруі, поездан жолда секіруі;

- локомотивтер мен вагондардың ақаулы жай-күйі;
- сигнал беру қағидаларын бұзу немесе сигнал беру құралдарының 

болмауы;
- жол жұмыстарындағы әрекеттердің дұрыс қабылданбауы және

сәйкессіздігі;
- рельс жолы мен жол құрылыстарының ақаулығы;
- маневрлік жұмыс, вагондарды тіркеу және ажырату кезінде

қағидаларды бұзу;
- өзге де себептері.
- карьерлердің темір жол көлігінде авариялар мен жазатайым

оқиғалардың пайда болуының алдын алу үшін қауіпсіздік қағидаларының, 
рельс жолдары мен жылжымалы құрамды күтіп ұстау жөніндегі техникалық
пайдалану қағидаларының және жол жүрісі қағидаларының талаптарын қатаң
сақтау қажет[10, 13, 16].

№ 2 практикалық жұмыс 
Тау-кен массасын тиеу және көлік құралдарына тау-кен массасын 

тиеу кезінде машинистердің өзара іс-қимылы. 

Сабақтың мақсаты: карьерлік көлік түрін таңдау бойынша 
практикалық дағдыларды игеру.  

Тапсырма 
Карьерлік көлік ашылудың таңдалған схемасына және ашылатын 

қазбалардың басшылық еңісіне сәйкес қабылданады. Көліктің жылжымалы 
құрамының модельдері алу-тиеу машинасының өнімділігі мен шөмішінің 
сыйымдылығын ескере отырып таңдалады. 

Жұмыс барысы: 
А/самосвал шанағына тиелетін шөміштердің саны анықталады: 

н

р
к КγЕ

КQ
n






(1.12) 
 , 

мұндағы П-автосамосвалдың жүк көтергіштігі, т. 
Кр-шөміштегі қопсыту коэффициенті; 
Е-шөміштің сыйымдылығы, м3; 
γ-тау массасының көлемдік салмағы; 
Кн-шөмішті толтыру коэффициенті. 

А / самосвалды тиеу уақыты 

tпог. = tц * ӨК, (1.13) 

мұндағы TC-экскаватордың түріне байланысты анықтамалық цикл уақыты, 
сек. 

Түсіру ұзақтығы түсіру орнына келуге, түсіру орнынан кетуге, шанақты 
көтеруге және түсіруге жұмсалатын уақыт сомасымен айқындалады. 
А/самосвал tраз түріне байланысты қабылданады. ≈ 2÷3 мин. 

Жүк және бос бағыттағы а / самосвалдың қозғалыс уақыты мына 
өрнектен анықталады: 

tдв. = 3600·, 











ср.пор.
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ср.гр
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(1.14) 

қайда Lгр. және Lпор. - жылжымалы ұзындығы 2,5 км-ге тең; 
иср.гр. және иср.пор. - тиісінше жүк және бос бағыттағы қозғалыс жылдамдығы 
тиісінше 13 км/сағ және 30 км/сағ тең. 

Жүктеу мен түсіруді күту ұзақтығы: 
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тож.= 0,5·(tпог. +trazg.), (1.15) 

Маневр уақыты tм≈3 мин. Осы жерден а/самосвалдың ұшу уақыты 

Тр = tпог. + trazg. + tдв. +тман. + СӨС., (1.16) 

А / самосвалдың ауысымдық өнімділігі 

и.ав.
р

см. К
Т

QТП 


     (1.17) 

К и.ав. - ауысымдық уақытты пайдалану коэффициенті; 
ТР - ұшу уақыты; 
Т - ауысым уақыты (8 немесе 12 сағатты өзіңіз таңдаңыз). 

А / самосвалдың тәуліктік өнімділігі 

Псут.= Псм.∙n, (1.18) 

мұндағы n - тәулігіне Ауысым саны (ауысым уақытынан таңдаңыз). 
А / самосвалдың жылдық өнімділігі: 

Пгод. = Псут.∙N, (1.19) 

мұндағы N-жылдағы жұмыс күндерінің саны (280 немесе 290). 
Экскаватордың жұмысы үшін А/самосвалдардың қажетті саны 

см.

см.экс.

П
Q

n  (1.20) 

Автосамосвалдардың жұмыс паркі 
Nраб.= К∙N∙Nэ,   (1.21) 

мұндағы К-карьердің біркелкі жұмыс істемеу коэффициенті (1,1); 
N-экскаваторға қызмет көрсетуге арналған самосвалдар саны;
Nэ-жұмыс экскаваторларының саны.

Автокөліктердің мүкәммал паркі 

,
К

N
N

с.

раб.
инв. 

(1.22)

мұндағы Кс-паркті пайдалану коэффициенті (біз 0,75 қабылдаймыз). 
Карьерлік теміржол көлігін есептеу 

Моторвагонды тартым кезіндегі поездың тіркеме бөлігінің салмағы: 
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(1.23) 
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тож.= 0,5·(tпог. +trazg.), (1.15)

Маневр уақыты tм≈3 мин. Осы жерден а/самосвалдың ұшу уақыты

Тр = tпог. + trazg. + tдв. +тман. + СӨС., (1.16)

А / самосвалдың ауысымдық өнімділігі

и.ав.
р

см. К
Т

QТП 


 (1.17)

Ки қайда.Ә. - ауысымдық уақытты пайдалану коэффициенті;
ТР-ұшу уақыты;
Т-ауысым уақыты (8 немесе 12 сағатты өзіңіз таңдаңыз).

А / самосвалдың тәуліктік өнімділігі

Псут.= Псм.∙n, (1.18)

мұндағы n - тәулігіне Ауысым саны (ауысым уақытынан таңдаңыз).
А / самосвалдың жылдық өнімділігі:

Пгод. = Псут.∙N, (1.19)

мұндағы N-жылдағы жұмыс күндерінің саны (280 немесе 290).
Экскаватордың жұмысы үшін А/самосвалдардың қажетті саны

см.

см.экс.

П
Q

n  (1.20)

Автосамосвалдардың жұмыс паркі
Nраб.= К∙N∙Nэ, (1.21)

мұндағы К-карьердің біркелкі жұмыс істемеу коэффициенті (1,1);
N-экскаваторға қызмет көрсетуге арналған самосвалдар саны;
Nэ-жұмыс экскаваторларының саны.

Автокөліктердің мүкәммал паркі

,
К

N
N

с.

раб.
инв. 

(1.22)

мұндағы Кс-паркті пайдалану коэффициенті (біз 0,75 қабылдаймыз).
Карьерлік теміржол көлігін есептеу 

Моторвагонды тартым кезіндегі поездың тіркеме бөлігінің салмағы:

 
iω

)g(gnРi)ωψ(1000
Q

о

мт.м.мэ.у.ок





(1.23)

мұндағы ψк-ілінісу коэффициенті; 
оω  - электровоз қозғалысына төзімділік; 

Рэ.у. - басқару электровозының тіркеу салмағы; 
ПМ-құрамындағы моторлы вагондардың саны; 
д.моторвагонның М-ыдысы; 
дм-моторвагонның жүк көтергіштігі; 

оω  - вагондардың жүк тиелген жай-күйдегі қозғалысына қарсылық. 
i-басшылық көлбеуі, ‰.

2
о υ0,00141,5ω  (1.25) 

мұндағы υ2-пойыздың жылдамдығы. 

0,15υ3,6ωо   (1.26) 

Құрамындағы вагондар саны 

тgg
Qn


 (1.27) 

мұндағы g-вагонның жүк көтергіштігі, т; 
дт-вагон ыдысының салмағы, т. 

Локомотив құрамының айналым уақыты 

ТБ = Тпог + Траз +tгр +tпор + tож, (1.28) 

мұнда Тпог-құрамды тиеу уақыты, мин; 
Траз-құрамды түсіру уақыты, мин; 
tгр-құрамның жүк бағытындағы қозғалыс уақыты, мин; 
tпор-құрамның бос бағыттағы қозғалыс уақыты, мин; 
tож-тиеуді күту уақыты, tож≈ 10 мин. 

Тиеу уақыты 

γК60Е
КtQ

Т
н

рцг
пог 




(1.29) 

мұндағы Qг-құрамның пайдалы жүк көтергіштігі 

Qг = Q + N дм, (1.30) 

мұндағы TC-экскаватор циклінің ұзақтығы; 
Е-экскаватор шөмішінің сыйымдылығы; 
Кр-шөміштегі тау жыныстарын қопсыту коэффициенті; 
Кн-шөмішті толтыру коэффициенті. 

Траз = n1 * tр, (1.31) 
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мұндағы n1 - түсірілетін ыдыстардың саны; 
tр - бір вагонның түсіру уақыты, tр≈2 мин. 

Поездың жүк және бос бағыттағы қозғалыс уақыты 

tгр + tпор = 120∙,
срυ

L (1.32) 

мұндағы L-тасымалдау қашықтығы; 
ISR-локомотивтің орташа жылдамдығы, ISR ≈ 20 км/сағ. 

Тәулігіне бір Локомотив құрамы рейстерінің ықтимал саны: 

обТ
Тn  (1.33) 

мұндағы Т = 22 сағат. - тәулігіне көлік жұмысының ұзақтығы. 

Жұмыс локомотивтерінің саны мына формула бойынша анықталады 

,
ТQ

ТКW
N

г

обрезc
с 


  (1.34) 

мұндағы Qг-Локомотив құрамының пайдалы жүк көтергіштігі. 

Жұмыс локомотивтерінің саны Локомотив құрамдарының санына тең. 
Жұмыс вагондарының саны 

Nв = nс∙пв, (1.35) 
мұндағы пв-моторвагонды тартым кезіндегі құрамдағы вагондар саны. 

грт

ммг
в gg

gnQn



 (1.36) 

мұндағы DT және DGR-сәйкесінше вагондағы вагон мен жүктің салмағы. 

  Бөлім бойынша бақылау сұрақтары: 
1. Тау массасын тасымалдау дегеніміз не?
2. Неліктен автомобиль көлігін пайдалану ыңғайлы?
3. Теміржол көлігінің артықшылықтары қандай?
4. Неліктен соңғы жылдары конвейерлермен тасымалдау кең таралды?
5. Аспалы арқанның жұмыс принципі қандай?
6. 2ЭС5К электровозы не үшін арналған?
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мұндағы n1 - түсірілетін ыдыстардың саны;
tр - бір вагонның түсіру уақыты, tр≈2 мин.

Поездың жүк және бос бағыттағы қозғалыс уақыты

tгр + tпор = 120∙,
срυ

L (1.32)

мұндағы L-тасымалдау қашықтығы;
ISR-локомотивтің орташа жылдамдығы, ISR ≈ 20 км/сағ.

Тәулігіне бір Локомотив құрамы рейстерінің ықтимал саны: 

обТ
Тn  (1.33)

мұндағы Т = 22 сағат. - тәулігіне көлік жұмысының ұзақтығы.

Жұмыс локомотивтерінің саны мына формула бойынша анықталады

,
ТQ

ТКW
N

г

обрезc
с 




(1.34)

мұндағы Qг-Локомотив құрамының пайдалы жүк көтергіштігі.

Жұмыс локомотивтерінің саны Локомотив құрамдарының санына тең.
Жұмыс вагондарының саны

Nв = nс∙пв, (1.35)
мұндағы пв-моторвагонды тартым кезіндегі құрамдағы вагондар саны.

грт

ммг
в gg

gnQn



 (1.36)

мұндағы DT және DGR-сәйкесінше вагондағы вагон мен жүктің салмағы.

Бөлім бойынша бақылау сұрақтары:
1. Тау массасын тасымалдау дегеніміз не? 
2. Неліктен автомобиль көлігін пайдалану ыңғайлы? 
3. Теміржол көлігінің артықшылықтары қандай? 
4. Неліктен соңғы жылдары конвейерлермен тасымалдау кең таралды? 
5. Аспалы арқанның жұмыс принципі қандай? 
6. 2ЭС5К электровозы не үшін арналған? 

2 БӨЛІМ. ЭКСКАВАТОР МЕХАНИЗМДЕРІН БАСҚАРУ 

2.1 Материалдардың қарсылық теориясының негіздері 

Көмекші басқаруға жылжымалы берілістерді, камералық муфталарды, 
стопорларды, храповик иттерін және т. б. қосу және өшіру үшін 
қолданылатын басқару жүйесінің бөлігі кіреді. 

Көмекші басқару сирек қосылумен сипатталады, мысалы, 
экскаватордың бұрылу және қозғалу механизмдерінің камералық муфталарын 
кенжарға ауыстыру, платформаның жоғары немесе төмен айналу 
жылдамдығын немесе экскаватордың қозғалысын қамтамасыз ететін 
жылжымалы берілістерді ауыстыру, екі жақты камера муфтасын немесе 
редукторды ауыстырып қосу, көтеру барабанын немесе тұтқаны қайтару 
жұлдызшасын қосу, қозғалыс механизмінің көлденең білігінің камералық 
муфталарын ауыстыру және т. б. 

Сирек қосылатын көмекші басқару тұтқалары үшін тиісті 
механизмдерді қосу үшін қажет салыстырмалы түрде үлкен күш (12 - 15 кг 
дейін) рұқсат етілуі мүмкін. Негізгі басқару иінтіректеріндегі күш 3-4 кг - нан 
аспауы тиіс, ал жүріс шамасы – бейтарап қалыптың әр жағына қарай 150-200 
мм, өйткені иінтіректердің үлкен күші мен жүрісі кезінде машинист өте тез 
шаршайды. Машинистің жұмыс жағдайын жеңілдету үшін негізгі басқару 
тұтқаларындағы қажетті күштер мен қозғалыстарды азайтатын құрылғылар 
қолданылады. Олар серво құрылғылар (күшейткіштер) деп аталады және аз 
күш пен басқару тұтқасының соққысымен үйкеліс немесе басқа механизмді 
қосу үшін қажетті күш салуға мүмкіндік береді. 

Материалдардың кедергісі-Инженерлік құрылымдар элементтерінің 
беріктігі, қаттылығы және сенімділігі туралы ғылым. Материалдардың 
қарсыласу әдістерімен практикалық есептеулер жүргізіліп, машина 
бөлшектерінің, әртүрлі құрылымдар мен құрылымдардың қажетті сенімді 
өлшемдері анықталады. 

Материалдардың қарсыласуының негізгі ережелері механика заңдары 
мен теоремаларына, ең алдымен статика заңдарына сүйенеді, онсыз осы пәнді 
зерттеу іс жүзінде мүмкін болмайды. 

Теориялық механикадан айырмашылығы, материалдардың кедергісі 
Деформацияланатын денелердің қасиеттері ең маңызды болып табылатын 
мәселелерді қарастырады, ал дененің қозғалыс заңдылықтары қатты тұтас 
ретінде тек артта қалып қана қоймайды, бірақ кейбір жағдайларда олар жай 
ғана маңызды емес. 

Материалдардың кедергісі құрылымның әдеттегі, жиі кездесетін 
элементтерін есептеудің іс жүзінде қолайлы қарапайым әдістерін жасауға 
бағытталған. Әрбір практикалық мәселенің шешімін белгілі бір сандық 
нәтижеге жеткізу қажеттілігі материалдардың қарсыласуында жеңілдетілген 
гипотезаларға жүгінуге мәжбүр етеді-яғни.болашақта есептелген деректерді 
экспериментпен салыстыру арқылы негізделген болжамдар. 
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Материалдардың қарсылық теориясын зерттеуде қабылданған негізгі 
ұғымдар.  

Кернеу дененің нүктесінде ішкі күштердің әсер ету қарқындылығы деп 
аталады, яғни кернеу – бұл ауданның бірлігіне келетін ішкі күш.

Созылу-қысу-егер оған жүктеме оның бойлық осі бойынша 
қолданылған жағдайда пайда болатын өзектің немесе Арқалықтың бойлық 
деформациясының түрі (оған әсер ететін күштердің нәтижесі өзектің 
көлденең қимасы үшін қалыпты және оның масса орталығы арқылы өтеді). 

Бұралу-дененің деформациясының бір түрі. Бұл жүктеме денеге оның 
көлденең жазықтығында жұп күштер түрінде қолданылған жағдайда пайда 
болады. Бұл жағдайда дененің көлденең қималарында тек бір ішкі күш 
факторы – момент пайда болады. 

Иілу дегеніміз-сыртқы күштер көлденең жазықтықта орналасқан 
симметрия осіне (немесе негізгі оське) қатысты моменттер тудыратын 
жүктеме түрі. 

Бұралу арқылы иілу-білік жұмыс кезінде өз салмағының, шкивтердің 
салмағының, белдіктердің кернеулерінің және әртүрлі берілістердің әртүрлі 
тізбектерінде пайда болатын күштердің әсерінен бүгіледі. Осылайша, 
машиналардың бұралмалы элементтерінің көпшілігі иілу мен бұралудың 
бірлескенәрекеті үшін жұмыс істейді. 

Сығылған шыбықтардың тұрақтылығы-тұрақтылық дегеніміз 
құрылымның сыртқы күштерге ұшыраған кезде тепе-теңдіктің бастапқы 
формасын сақтау қабілеті деп түсініледі. Жұмыс кезінде құрылым оны тепе-
теңдіктен шығаруға тырысатын әсерлерге ұшырауы мүмкін. Бұл әсерлер 
қоздырғыш деп аталады. Егер әсер етуді тоқтатқаннан кейін құрылым 
бастапқы күйіне оралса, онда оның күйі тұрақты деп аталады. Егер дизайн 
тепе-теңдіктің бастапқы формасына оралмаса, онда оның жағдайы тұрақты 
болмайды. Тұрақтылықтың жоғалуы тұрақты тепе-теңдік формасынан 
тұрақсызға ауысуды білдіреді. Көлденең қимасының өлшемдерімен 
салыстырғанда жеткілікті ұзын өзекті қарастырайық және оны біртіндеп 
өсетін F күшімен жүктейміз.  

F күші аз болған кезде өзек түзу пішінді сақтайды. Оны белгілі бір 
мәнге дейін арттырған кезде F=Fкр өзек ауытқып кеткеннен кейін ол енді 
түзелмейді. Өзектің орналасуы тұрақсыз болады. Жүктеменің одан әрі 
артуымен, F>Fкр кезінде тұрақтылықтың жоғалуына байланысты бұзылу орын 
алуы мүмкін. Шамадан тыс тұрақтылықты жоғалтуға әкелетін күш 
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Материалдардың қарсылық теориясын зерттеуде қабылданған негізгі 
ұғымдар. 

Кернеу дененің нүктесінде ішкі күштердің әсер ету қарқындылығы деп
аталады, яғни кернеу – бұл ауданның бірлігіне келетін ішкі күш.

Созылу-қысу-егер оған жүктеме оның бойлық осі бойынша 
қолданылған жағдайда пайда болатын өзектің немесе Арқалықтың бойлық 
деформациясының түрі (оған әсер ететін күштердің нәтижесі өзектің
көлденең қимасы үшін қалыпты және оның масса орталығы арқылы өтеді).

Бұралу-дененің деформациясының бір түрі. Бұл жүктеме денеге оның 
көлденең жазықтығында жұп күштер түрінде қолданылған жағдайда пайда 
болады. Бұл жағдайда дененің көлденең қималарында тек бір ішкі күш
факторы – момент пайда болады.

Иілу дегеніміз-сыртқы күштер көлденең жазықтықта орналасқан 
симметрия осіне (немесе негізгі оське) қатысты моменттер тудыратын 
жүктеме түрі.

Бұралу арқылы иілу-білік жұмыс кезінде өз салмағының, шкивтердің 
салмағының, белдіктердің кернеулерінің және әртүрлі берілістердің әртүрлі 
тізбектерінде пайда болатын күштердің әсерінен бүгіледі. Осылайша, 
машиналардың бұралмалы элементтерінің көпшілігі иілу мен бұралудың
бірлескенәрекеті үшін жұмыс істейді.

Сығылған шыбықтардың тұрақтылығы-тұрақтылық дегеніміз 
құрылымның сыртқы күштерге ұшыраған кезде тепе-теңдіктің бастапқы 
формасын сақтау қабілеті деп түсініледі. Жұмыс кезінде құрылым оны тепе-
теңдіктен шығаруға тырысатын әсерлерге ұшырауы мүмкін. Бұл әсерлер
қоздырғыш деп аталады. Егер әсер етуді тоқтатқаннан кейін құрылым 
бастапқы күйіне оралса, онда оның күйі тұрақты деп аталады. Егер дизайн 
тепе-теңдіктің бастапқы формасына оралмаса, онда оның жағдайы тұрақты 
болмайды. Тұрақтылықтың жоғалуы тұрақты тепе-теңдік формасынан
тұрақсызға ауысуды білдіреді. Көлденең қимасының өлшемдерімен
салыстырғанда жеткілікті ұзын өзекті қарастырайық және оны біртіндеп
өсетін F күшімен жүктейміз.

F күші аз болған кезде өзек түзу пішінді сақтайды. Оны белгілі бір
мәнге дейін арттырған кезде F=Fкр өзек ауытқып кеткеннен кейін ол енді 
түзелмейді. Өзектің орналасуы тұрақсыз болады. Жүктеменің одан әрі
артуымен, F>Fкр кезінде тұрақтылықтың жоғалуына байланысты бұзылу орын
алуы мүмкін. Шамадан тыс тұрақтылықты жоғалтуға әкелетін күш 

критикалық деп аталады және FCR арқылы белгіленеді, критикалық кернеулер 
формула бойынша анықталады  

σкр =
Критикалық кернеулер сәуленің көлденең қимасының жергілікті 

әлсіреуіне байланысты емес. Төзімділік жоғалған кезде рұқсат етілген кернеу 

мұнда N-тұрақтылық қорының коэффициенті 
Беріктік-бұл құрылымның белгілі бір жүктемені бұзбай төтеп беру 

қабілеті. 
Қаттылық-конструкцияның берілген нормативтік регламентке сәйкес 

деформациялануға қабілеттілігі. 
Деформация - сыртқы күштердің әсерінен олардың геометриялық 

өлшемдері мен пішінін өзгерту үшін құрылымның қасиеті 
Тұрақтылық-сыртқы күштердің әсерінен тепе-теңдіктің белгілі бір түрін 

сақтау үшін құрылымның қасиеті. 
Сенімділік-құрылымның белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір 

нормативтік шектерде жұмыс көрсеткіштерін сақтай отырып, берілген 
функцияларды орындау қасиеті. 

Ресурс-өнімнің рұқсат етілген қызмет ету мерзімі. Ол жалпы жұмыс 
уақыты немесе құрылымды жүктеу циклдерінің саны түрінде көрсетіледі. 

Сәтсіздік-құрылымның жұмысының бұзылуы. 
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, беріктік сенімділігін 

анықтауға болады. 
Беріктік сенімділігі-бұл құрылымдық элементтердің бұзылуымен 

немесе қолайсыз деформацияларымен байланысты ақаулардың болмауы. 
Беріктік сенімділігі моделінің құрылымы 2.1 суретте келтірілген. Оған 

материалдардың қасиеттеріне, геометриясына, өнім пішіндеріне, жүктеу 
әдістеріне, сондай-ақ бұзылу моделіне априорно қолданылатын белгілі 
модельдер немесе шектеулер кіреді. Қатты ортаның инженерлік модельдері 
материалды құрылымның біртектілігі қасиетіне ие қатты және біртекті дене 
ретінде қарастырады. Материал моделі серпімділік, икемділік және сығылу 
қасиеттеріне ие (2.1 сурет). 
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Сурет 2.1 - Құрылымдық элементтердің беріктік сенімділігі моделінің 
құрылымы 

Серпімділік-сыртқы жүктемелерді алып тастағаннан кейін дененің 
пішінін қалпына келтіру қасиеті. 

Икемділік-бұл жүктемені тоқтатқаннан кейін немесе жүктеме кезінде 
ішінара алынған деформацияны сақтау қасиеті. 

Сырғу-бұл тұрақты сыртқы жүктемелер кезінде деформацияны 
жоғарылату үшін дененің қасиеті (2.2 сурет). 

Беріктік сенімділігінің модельдеріндегі пішіннің негізгі модельдері 
белгілі: өзектер, пластиналар, қабықтар және кеңістіктік денелер (массивтер). 

Сурет 2.2 - Беріктік сенімділігі модельдеріндегі форманың негізгі 
модельдері: а) өзек, б) пластина, в) жүктеме қабығында сыртқы 

жүктемелердің мөлшері, таралу сипаты (шоғырланған немесе бөлінген күш 
немесе момент), сондай-ақ сыртқы өрістер мен орталардың әсері бойынша 

схемалануы болады. 

Конструкция элементіне әсер ететін сыртқы күштер 3 топқа бөлінеді: 1) 
шоғырланған күштер, 2) бөлінген күштер, 3) көлемді немесе массалық 
күштер. 



99

Сурет 2.1 - Құрылымдық элементтердің беріктік сенімділігі моделінің 
құрылымы

Серпімділік-сыртқы жүктемелерді алып тастағаннан кейін дененің 
пішінін қалпына келтіру қасиеті.

Икемділік-бұл жүктемені тоқтатқаннан кейін немесе жүктеме кезінде
ішінара алынған деформацияны сақтау қасиеті.

Сырғу-бұл тұрақты сыртқы жүктемелер кезінде деформацияны 
жоғарылату үшін дененің қасиеті (2.2 сурет).

Беріктік сенімділігінің модельдеріндегі пішіннің негізгі модельдері 
белгілі: өзектер, пластиналар, қабықтар және кеңістіктік денелер (массивтер).

Сурет 2.2 - Беріктік сенімділігі модельдеріндегі форманың негізгі 
модельдері: а) өзек, б) пластина, в) жүктеме қабығында сыртқы 

жүктемелердің мөлшері, таралу сипаты (шоғырланған немесе бөлінген күш 
немесе момент), сондай-ақ сыртқы өрістер мен орталардың әсері бойынша 

схемалануы болады.

Конструкция элементіне әсер ететін сыртқы күштер 3 топқа бөлінеді: 1)
шоғырланған күштер, 2) бөлінген күштер, 3) көлемді немесе массалық
күштер.

Шоғырланған күштер-бұл бөлік бетінің кішкене бөліктерінде әрекет 
ететін күштер (мысалы, білікке арналған шарикті мойынтіректің қысымы, 
доңғалақтың рельстерге қысымы және т. б.) 

Бөлінген күштер бетінің едәуір бөліктеріне қолданылады (мысалы, бу 
құбырындағы, құбырдағы, қазандықтағы Бу қысымы, ұшақтың қанатындағы 
ауа қысымы және т.б.). 

Көлемдік немесе массалық күштер материалдың әр бөлшегіне 
қолданылады (мысалы, ауырлық күші, инерция күші). 

Пішін, материал, жүктеме модельдерін дұрыс таңдағаннан кейін олар 
бұзылу модельдерін қолдана отырып сенімділікті тікелей бағалауға көшеді. 
Бұзылу модельдері-бұл бұзылу кезіндегі құрылымдық элементтің жұмыс 
істеу параметрлерін беріктікті қамтамасыз ететін параметрлермен 
байланыстыратын теңдеулер. Бұл теңдеулер (шарттар) беріктік шарттары деп 
аталады. Әдетте жүктеме жағдайларына байланысты бұзылудың төрт моделі 
қарастырылады: 

 статикалық бұзылу;
 ұзақ статикалық бұзылу;
 аз циклды статикалық бұзылу;
 шаршаудың бұзылуы.
Циклдердің аз саны кезінде (N<102) Елеулі пластикалық деформациялар

(статикалық бұзылу) дамиды, циклдердің көп саны кезінде (N>105) 
пластикалық деформациялар болмайды (қажу бұзылуы). Аралық аймақта 
(102<N<105) қирау аралас сипатқа ие (аз циклді қирау). Егер құрылымдық 
элементке жоғары температура әсер етсе (алюминий қорытпалары үшін 200 
Co жоғары, болат және титан қорытпалары үшін 400 Co жоғары, ыстыққа 
төзімді қорытпалар үшін 600 Co жоғары), бірақ бұл жағдайда материалдың 
ұзақ мерзімді беріктігі қарастырылады. Осылайша, материалдардың кедергісі 
әрекет етуші күштің шамаларына ғана емес, сонымен қатар әсердің 
ұзақтығына да байланысты. 

Созылу-сығымдау есептеулерінің негізгі түрлері созылу-сығымдау 
есептеулерінің негізінен екі түрі жүзеге асырылады:  

* құрылымдық элементтерді беріктікке есептеу;
* құрылымдық элементтерді есептеу қаттылығы. ()max
Беріктікті есептеудің ең көп таралған түрі-рұқсат етілген кернеуді

тексеру есебі, оның негізінде шарт: σmax≤[σ], мұндағы сол жақ бөлігі 
есептелген σmax=, ал оң жақ, эксперимент негізінде алынған рұқсат етілген 
кернеу.

Мысалы, пластикалық материал үшін: 

мұндағы σТ-аққыштық шегі; nT-аққыштық бойынша қор коэффициенті. 
Беріктік жағдайынан келесі міндеттерді шешуге болады:  
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1. Белгілі сыртқы күштер жүйесі мен Қолданылатын материал маркасы
бар көлденең қиманың рұқсат етілген мөлшерін анықтау міндеті: 

. 
2. Көлденең қиманың белгілі мөлшері мен формасы және қолданылатын

материал маркасы үшін рұқсат етілген жүктеме мөлшерін анықтау міндеті: 
[N(F)]=[σ]*A. 

Нәтижесінде N бойлық күшінің F сыртқы күшінің шамасына 
математикалық тәуелділігі негізінде рұқсат етілген жүктеме алынады [F];  

3. Белгілі сыртқы күштер жүйесімен кернеудің максималды мөлшерін
анықтау, көлденең қиманың пішіні мен өлшемдері және кейіннен рұқсат 
етілген кернеудің шамасымен салыстыру, яғни.тапсырмада ұсынылған 
материалдың маркасын пайдалану мүмкіндігін тексеру.  

Беріктікті есептеу алгоритмі: 
1. Қауіпті қиманың орнын анықтау;
1.1. Бойлық күш диаграммасының құрылысы N (F);
1.2. Қауіпті қимадағы кернеудің ең жоғары мәнін анықтау

σmax = max; 

2. Берілген тапсырмаға сәйкес σmax≤[σ] беріктік шартын шешу. Есеп
қаттылығы әдетте азайтатын анықтау максималды өткізу жазық қималардың 
кейіннен салыстырумен осы маңызы бар шамасы рұқсат етілетін орнын 
ауыстыру. Соңғысы құрылымдық элементтің жұмыс жағдайымен байланысты 
болғандықтан, көбінесе тапсырма жағдайында берілмейді. Қаттылық шарты 
келесі түрде ұсынылуы мүмкін: 

σmax≤[σ], 

мұндағы [σ] – орын ауыстырудың рұқсат етілген шамасы;

δk = немесе δk= ni=const және (EA)I=const 
кезінде

мұндағы k - тән қимасының нөмірі;
i-координатаның басы мен k-тән қимасы арасында орналасқан

учаскенің нөмірі. Кейбір жағдайларда қозғалыстарды анықтау кезінде Мора 
әдісін қолданған жөн. Мора әдісінің алгоритмі:  

1. Сыртқы күштер жүйесінің әсерінен пайда болатын жұмыс
учаскелеріндегі немесе құрылымдық элементтердегі ішкі бойлық күштің 
Заңын анықтаңыз (мұны NK(F) бойлық күшінің диаграммаларын құру арқылы 
жасауға болады); 

2. Құрылымды түсіру (сыртқы күштерді алып тастау);
3. Орын ауыстыруы қызықтыратын қиманың нүктесіне қажетті орын

ауыстыру бағытында өлшемсіз бірлік күш қолдану; 
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1. Белгілі сыртқы күштер жүйесі мен Қолданылатын материал маркасы
бар көлденең қиманың рұқсат етілген мөлшерін анықтау міндеті: 

.
2. Көлденең қиманың белгілі мөлшері мен формасы және қолданылатын 

материал маркасы үшін рұқсат етілген жүктеме мөлшерін анықтау міндеті: 
[N(F)]=[σ]*A.

Нәтижесінде N бойлық күшінің F сыртқы күшінің шамасына
математикалық тәуелділігі негізінде рұқсат етілген жүктеме алынады [F]; 

3. Белгілі сыртқы күштер жүйесімен кернеудің максималды мөлшерін
анықтау, көлденең қиманың пішіні мен өлшемдері және кейіннен рұқсат
етілген кернеудің шамасымен салыстыру, яғни.тапсырмада ұсынылған 
материалдың маркасын пайдалану мүмкіндігін тексеру. 

Беріктікті есептеу алгоритмі: 
1. Қауіпті қиманың орнын анықтау; 
1.1. Бойлық күш диаграммасының құрылысы N (F); 
1.2. Қауіпті қимадағы кернеудің ең жоғары мәнін анықтау

σmax = max;

2. Берілген тапсырмаға сәйкес σmax≤[σ] беріктік шартын шешу. Есеп
қаттылығы әдетте азайтатын анықтау максималды өткізу жазық қималардың 
кейіннен салыстырумен осы маңызы бар шамасы рұқсат етілетін орнын 
ауыстыру. Соңғысы құрылымдық элементтің жұмыс жағдайымен байланысты 
болғандықтан, көбінесе тапсырма жағдайында берілмейді. Қаттылық шарты
келесі түрде ұсынылуы мүмкін:

σmax≤[σ],

мұндағы [σ] – орын ауыстырудың рұқсат етілген шамасы;

δk = немесе δk= ni=const және (EA)I=const
кезінде

мұндағы k - тән қимасының нөмірі;
i-координатаның басы мен k-тән қимасы арасында орналасқан

учаскенің нөмірі. Кейбір жағдайларда қозғалыстарды анықтау кезінде Мора 
әдісін қолданған жөн. Мора әдісінің алгоритмі: 

1. Сыртқы күштер жүйесінің әсерінен пайда болатын жұмыс 
учаскелеріндегі немесе құрылымдық элементтердегі ішкі бойлық күштің 
Заңын анықтаңыз (мұны NK(F) бойлық күшінің диаграммаларын құру арқылы 
жасауға болады);

2. Құрылымды түсіру (сыртқы күштерді алып тастау); 
3. Орын ауыстыруы қызықтыратын қиманың нүктесіне қажетті орын 

ауыстыру бағытында өлшемсіз бірлік күш қолдану; 

4. Жұмыс учаскелеріндегі немесе Бірлік күшінің әсерінен пайда
болатын құрылымдық элементтердегі ішкі бойлық күштің Заңын анықтаңыз 
(мұны NK1 бойлық күшінің диаграммаларын салу арқылы жасауға болады);

5. Мора интегралын жазу арқылы қозғалудың сандық мәнін анықтаңыз:
δ= . 

Сомадағы интегралдардың саны құрылым бөлінетін жұмыс 
учаскелерінің немесе элементтердің санымен анықталады. Әрбір көрсетілген 
учаске шегінде Nk( F), Nk1 және (EA) k өзінің функционалдық сипатын 
өзгертпеуге тиіс.

Әдетте, беріктік пен қаттылық мәселесін шешкен кезде бізде 
құрылымдық элементке әсер ететін сыртқы күштерді белгілеу Заңы және оны 
жазықтықта немесе кеңістікте бекіту шарттары бар. Себебі тірек реакциялары 
сыртқы күштердің санына қосылады, содан кейін оларды анықтау міндеті 
бастапқыда шешіледі. Осы мәселені шешу тұрғысынан барлық күш 
жүйелерін екі сыныпқа бөлуге болады:  

1. Белгісіз реактивті күштерді статика аппараты арқылы табуға болатын
кезде статикалық түрде анықталады; 

2. Белгісіз реактивті күштердің саны күштер жүйесінің белгілі бір түрі
үшін статикалық тепе-теңдік теңдеулерінің санынан асып кетсе, статикалық 
анықталмайды.

Жүктемені бір бетінен екінші бетіне өткізген кезде, екі бөліктің 
түйіскен жерінде ығысумен бір уақытта бетінің жануы мүмкін (мысалы, Олар 
қосатын болттар мен бөліктердің бұзылуы, 2.2.1 сурет).

Сурет 2.2.1 

Ұсақтауды есептеу кезінде ығысу үшін қабылданған бірқатар 
болжамдар қабылданады, бірақ бүйір цилиндрлік бетті есептеу үшін 
цилиндрдің осьтік сызықтары арқылы өтетін шартты тегіс бет қолданылады. 
2.2.1 б суретте нақты ұсақтау беті, 2.2.1 в суретте - ұсақтаудың шартты беті 
көрсетілген.



102 

Ығысу (кесу) және ұсақтау үшін жұмыс істейтін бөлшектер: 1. Ось 
(сурет. 2.2.2).

Сурет 2.2.2 

Егер а < b:
Асм=да 

мұндағы: i-кесілген аудандардың саны. 
2. Болт (сурет. 2.2.3).

Сурет 2.2.3 

Ас = πdH 
Асм=

2.1.1 Конвергентті күштердің жазық жүйесі, еркін орналасқан 
күштер 

Параллель күш беру теоремасы 
Қатты денеге қолданылатын күш оған параллель дененің кез-келген 

нүктесіне берілуі мүмкін, бұл кезде күш берілетін нүктеге қатысты моментке 



103

Ығысу (кесу) және ұсақтау үшін жұмыс істейтін бөлшектер: 1. Ось 
(сурет. 2.2.2).

Сурет 2.2.2

Егер а < b:
Асм=да

мұндағы: i-кесілген аудандардың саны.
2. Болт (сурет. 2.2.3).

Сурет 2.2.3

Ас = πdH
Асм=

2.1.1 Конвергентті күштердің жазық жүйесі, еркін орналасқан 
күштер

Параллель күш беру теоремасы
Қатты денеге қолданылатын күш оған параллель дененің кез-келген 

нүктесіне берілуі мүмкін, бұл кезде күш берілетін нүктеге қатысты моментке

тең момент қосылады. F күші А нүктесінде қатты денеге әсер етсін (сурет. 
2.3). 

Сурет 2.3 - Қатты денеге күш 

Оның әрекеті өзгермейді, егер дененің кез-келген нүктесінде екі 
теңдестірілген күш қолданылса және , ;

Алынған үш күш жүйесі және тең, бірақ В нүктесінде қолданылатын 
күш және (F, ) моментпен жұп

(2.1) 

тіл мәдениеті 
2.3, в суретте біз F Күшін А нүктесінен В нүктесіне ауыстырғанымызды 

және формула бойынша m моментін қосқанымызды көруге болады (2.3) 
Жазық күштер жүйесін осы орталыққа келтіру (қарапайым түрі) 
F1, F2, F3...Fn күштерінің бір жазықтығында жатқан Еркін бағытталған 

жүйе Денеге әсер етсін. 
Біз жазықтықтағы ерікті о нүктесін таңдаймыз, оны индукция орталығы 

деп атаймыз және барлық күштерді осы нүктеге өткіземіз (сурет. 2.4, а) 

Сурет 2.4 - Күштердің О нүктесіне әсері 

Нәтижесінде біз күштердің жаңа жүйесін аламыз: 

(2.2) 

қосылған жұптардың сәттерімен: 
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(2.3) 
О нүктесіне берілген күштер жүйесі бір нүктеде қолданылатын R 

күшімен ауыстырылады: 

немесе (2.4) 

Жұптарды қосу бір жұп береді: 
(2.5) 

Барлық күштердің геометриялық қосындысына тең R векторы жүйенің 
негізгі векторы деп аталады. О центріне қатысты барлық моменттердің 
қосындысына тең M0 мәні о центріне қатысты жүйенің негізгі моменті деп 
аталады. 

Сонымен: ерікті түрде алынған О центріне тартылған кезде қатты 
денеге әсер ететін кез-келген жазық күштер жүйесі жүйенің негізгі векторына 
тең және О келтіру орталығында қолданылатын бір R күшімен және О 
центріне қатысты күштер жүйесінің негізгі моментіне тең M0 моментімен бір 
жұппен ауыстырылады. 

Жазық күштер жүйесін орнату үшін оның негізгі векторын R және M0 
негізгі моментін o центріне қатысты қою жеткілікті. 2.4, б). 

M0-дің негізгі сәті О-ны жеткізу орталығының жағдайына байланысты 
және оны әрдайым көрсету керек. 

Жазықтықта еркін орналасқан күштерді осы орталыққа келтіру кезінде 
жүйені қарапайым түрге келтіру деп аталатын стандартты жағдайлар пайда 
болады. R (2.6) және M0 (2.9) сәйкес анықталғанын ескере отырып, осы 
жағдайларды қарастырыңыз): 

 (2.6) 

   (2.7) 

   (2.8) 

R=0; M0=0        

Қатты денеге қолданылатын барлық күштер теңдестірілген.

R=0; M0≠0  

Барлық күштер бір жұп күшке келтіріледі. 

 R≠0; M0=0 

 Барлық күштер нәтиже береді. 

R≠0; M0≠0    (2.9) 
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(2.3)
О нүктесіне берілген күштер жүйесі бір нүктеде қолданылатын R 

күшімен ауыстырылады:

немесе (2.4)

Жұптарды қосу бір жұп береді: 
(2.5)

Барлық күштердің геометриялық қосындысына тең R векторы жүйенің 
негізгі векторы деп аталады. О центріне қатысты барлық моменттердің 
қосындысына тең M0 мәні о центріне қатысты жүйенің негізгі моменті деп 
аталады.

Сонымен: ерікті түрде алынған О центріне тартылған кезде қатты 
денеге әсер ететін кез-келген жазық күштер жүйесі жүйенің негізгі векторына
тең және О келтіру орталығында қолданылатын бір R күшімен және О 
центріне қатысты күштер жүйесінің негізгі моментіне тең M0 моментімен бір
жұппен ауыстырылады.

Жазық күштер жүйесін орнату үшін оның негізгі векторын R және M0
негізгі моментін o центріне қатысты қою жеткілікті. 2.4, б).

M0-дің негізгі сәті О-ны жеткізу орталығының жағдайына байланысты 
және оны әрдайым көрсету керек.

Жазықтықта еркін орналасқан күштерді осы орталыққа келтіру кезінде 
жүйені қарапайым түрге келтіру деп аталатын стандартты жағдайлар пайда
болады. R (2.6) және M0 (2.9) сәйкес анықталғанын ескере отырып, осы 
жағдайларды қарастырыңыз):

R=0; M0=0  (2.6)

Қатты денеге қолданылатын барлық күштер теңдестірілген.

R=0; M0≠ (2.7)

Барлық күштер бір жұп күшке келтіріледі.

R≠0; M0=0         (2.8)

Барлық күштер нәтиже береді.

R≠0; M0≠ (2.9)

Берілген күштер жүйесі де нәтиже береді. 

№ 3 практикалық жұмыс  
Жазық қималардың ауырлық центрін анықтау 

Жұмыстың мақсаты: жазық фигураның ауырлық центрін анықтау. 
Жұмыс барысы: ұсынылған мәліметтерге сәйкес жазық фигураның 

ауырлық центрін есептеу үшін сурет салу. Жасау есеп. 
Кәсіби құзыреттілік: студент жазық фигураның ауырлық центрін 

анықтай алады. 
Жазық фигураның ауырлық центрінің орналасуы формулалар бойынша 

анықталады: 

Және (2.10) 

мұндағы, XC және YC-фигураның ауырлық центрінің қажетті 
координаттары;  

Xi және Yi-берілген өлшемдерден тікелей анықталатын фигураның 
құрамдас бөліктерінің ауырлық орталықтарының координаттары;  

Ai-сол өлшемдер негізінде анықталатын құрамдас бөліктердің ауданы 
(сурет. 2.5). 

Сурет 2.5 - Есептік схема 

1. 2.5 б суретте көрсетілгендей координаталар осін орналастырып,
пластинаны екі бөлікке бөлеміз – жақтары 50 және 60 мм I тіктөртбұрыш 
және одан 30 және 45 мм аяқтары бар II тікбұрышты үшбұрыш. 

2. I тіктөртбұрыштың C1 ауырлық орталығы оның диагональдарының
қиылысында орналасқан (2.5 б суретте олар көрсетілмеген), ал II 
үшбұрыштың ауырлық центрі оның медианаларының қиылысында. 
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3. Біз АИ аудандарын және фигураның бөліктерінің ауырлық
орталықтарының XI және Yi координаттарын табамыз: 

; ; . 

; ; . 

4. Подставляя бұл формула жоғарыда келтірілген маңызы бар қаланың,
табамыз:

=…мм; 

5. Осылайша, пластинаның ауырлық центрінің координаттары С ( ... ;...).
Жұмыстың соңында осы жұмыс туралы қорытынды жасаңыз.

        2.2 Кинематика және динамика элементтері бар машиналар мен 
механизмдердің бөлшектері туралы түсінік 

Үшін өңдеуге арналған бөлшекті металлорежущем станогында алдын 
ала теңшеу станок. Қорапта жылдамдықтар мен механизмдері берілген 
бөлшектер, таратқыш айналуы от, электрқозғалтқыштың қосылу, сондықтан 
қамтамасыз етіледі әбден белгілі бір орын ауыстыру бөлшектер мен құрал-
саймандар біраз уақыт. Кейбір денелердің немесе дене бөліктерінің 
басқаларына қатысты қозғалысы механикалық қозғалыс деп аталады. 
Геометрия заңдары негізінде механикалық қозғалысты зерттейтін механика 
бөлімі кинематика деп аталады. Бұл жағдайда қозғалатын денелердің 
қасиеттері де, қозғалыс пайда болатын күштер де ескерілмейді. Дене 
қозғалғанда оның әртүрлі нүктелері басқаша қозғалуы мүмкін болғандықтан, 
кинематикада алдымен қарапайым объектінің, атап айтқанда материалдық 
нүктенің қозғалысы зерттеледі. 

Материалдық нүкте-бұл дене, оның мөлшері мен формасы осы 
тапсырмада ескерілмейді. Мысалы, жердің жасанды спутнигінің қозғалысын 
зерттей отырып, оның үлкен қашықтықтарымен салыстырғанда оның 
сызықтық өлшемдерін елемеуге болады. Мұндай тапсырмада спутникті 
материалдық нүкте ретінде қарастыруға болады. 

Материалдық нүкте ұғымын енгізу денелердің қозғалысын зерттеуде 
айтарлықтай жеңілдетеді. Дененің қозғалысы туралы мәселелерді шешу үшін 
оның бір немесе екі нүктесінің қозғалысын білу жеткілікті. 

Қозғалатын дене әрқашан кеңістіктегі белгілі бір жолдан бастап 
қозғалыстың соңғы нүктесіне дейін өтеді, оған белгілі бір уақыт жұмсалады. 

Осылайша, механикалық қозғалыс дегеніміз-денелердің кеңістіктегі 
және уақыттағы қозғалысы. 
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3. Біз АИ аудандарын және фигураның бөліктерінің ауырлық
орталықтарының XI және Yi координаттарын табамыз:

; ; .

; ; .

4.Подставляя бұл формула жоғарыда келтірілген маңызы бар қаланың,
табамыз:

=…мм;

5. Осылайша, пластинаның ауырлық центрінің координаттары С ( ... ;...). 
Жұмыстың соңында осы жұмыс туралы қорытынды жасаңыз.

2.2 Кинематика және динамика элементтері бар машиналар мен 
механизмдердің бөлшектері туралы түсінік

Үшін өңдеуге арналған бөлшекті металлорежущем станогында алдын
ала теңшеу станок. Қорапта жылдамдықтар мен механизмдері берілген
бөлшектер, таратқыш айналуы от, электрқозғалтқыштың қосылу, сондықтан
қамтамасыз етіледі әбден белгілі бір орын ауыстыру бөлшектер мен құрал-
саймандар біраз уақыт. Кейбір денелердің немесе дене бөліктерінің 
басқаларына қатысты қозғалысы механикалық қозғалыс деп аталады.
Геометрия заңдары негізінде механикалық қозғалысты зерттейтін механика 
бөлімі кинематика деп аталады. Бұл жағдайда қозғалатын денелердің
қасиеттері де, қозғалыс пайда болатын күштер де ескерілмейді. Дене 
қозғалғанда оның әртүрлі нүктелері басқаша қозғалуы мүмкін болғандықтан, 
кинематикада алдымен қарапайым объектінің, атап айтқанда материалдық
нүктенің қозғалысы зерттеледі.

Материалдық нүкте-бұл дене, оның мөлшері мен формасы осы 
тапсырмада ескерілмейді. Мысалы, жердің жасанды спутнигінің қозғалысын 
зерттей отырып, оның үлкен қашықтықтарымен салыстырғанда оның
сызықтық өлшемдерін елемеуге болады. Мұндай тапсырмада спутникті
материалдық нүкте ретінде қарастыруға болады.

Материалдық нүкте ұғымын енгізу денелердің қозғалысын зерттеуде 
айтарлықтай жеңілдетеді. Дененің қозғалысы туралы мәселелерді шешу үшін
оның бір немесе екі нүктесінің қозғалысын білу жеткілікті.

Қозғалатын дене әрқашан кеңістіктегі белгілі бір жолдан бастап
қозғалыстың соңғы нүктесіне дейін өтеді, оған белгілі бір уақыт жұмсалады.

Осылайша, механикалық қозғалыс дегеніміз-денелердің кеңістіктегі
және уақыттағы қозғалысы.

Кеңістік пен уақыт қозғалыс сияқты бізді қоршаған әлемнің өмір 
сүруінің қажетті шарттары болып табылады. 

Кеңістіктегі және уақыттағы қозғалысты зерттей отырып, қозғалыстың 
геометриялық көрсеткіштерін - өткен жол мен қозғалыс траекториясын 
анықтаңыз. Сонымен қатар, олар қозғалыстың сапалық тәуелділіктерін 
анықтайды - қозғалыс жылдамдығы және оның өзгеру қарқындылығы. Денені 
қозғалыста қарастыра отырып, қозғалыстың басталуы мен аяқталуы 
белгіленеді және осы сегментте қозғалыс ерекшеліктері анықталады. 

Материалдық әлемде бейбітшілік пен қозғалыс салыстырмалы. Біз 
байқайтын қозғалмайтын денелер (ғимараттар, құрылыстар, жұмыс 
істемейтін машиналар) тек салыстырмалы түрде тыныштықта, яғни жерге 
қатысты тыныштықта болады. Шындығында, олар жермен бірге күрделі 
қозғалысты әлемдік кеңістікте жүзеге асырады. 

Салыстырмалы түрде демалу кезінде кейбір қозғалмалы денелерді 
қарастыруға болады. Мысалы, қозғалыстағы вагондағы қозғалмайтын 
жолаушы жерге қатысты ғана қозғалыста болады, ал вагонға қатысты ол 
тыныштықта болады. 

Демек, кез-келген қозғалыс салыстырмалы, өйткені ол белгілі бір 
денелерге қатысты қарастырылады. Қозғалыстың салыстырмалылық 
принципі оның әртүрлі түрлерінің ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік 
береді. Сонымен, велосипед педалінің жақтауға қатысты соңы шеңберді, ал 
жерге қатысты күрделі қисықты сипаттайды. 

Салыстырмалылық принципін қолдана отырып, қозғалмайтын денені 
қозғалатын денеге қатысты қарастырсақ, қозғалмалы деп қателесуге болады. 

Дәл осындай әсерді стационарлық вагоннан жақын орналасқан 
композиция қозғалыста болған кезде байқауға болады: бізге композиция 
қозғалыссыз, ал қозғалыста біз тұрған вагон бар сияқты. 

Осылайша, кез-келген тыныштық пен қозғалыс салыстырмалы, және 
механикалық қозғалысты әр жағдайда қозғалыс пен уақыттың нақты 
жағдайларын ескере отырып қарастыру қажет. 

Кинематиканың негізгі ұғымдарына мыналар жатады: қозғалыс 
траекториясы, оның ұзақтығы, өткен жол, жылдамдық, үдеу [1, 13, 16]. 

Траектория дегеніміз-кеңістіктегі қозғалатын нүкте сипаттайтын сызық 
(сурет 2.6). Траекториялар өте алуан түрлі: олар түзу сызық, шеңбер, эллипс, 
параболалар (I), циклоидтер (II) және басқа қисықтар түрінде болуы мүмкін. 
Материалдық нүкте қозғалған кезде траекторияның ұзындығы өткен жолды 
сипаттайды. Кеңістіктің бір нүктесінен екінші нүктеге түзу сызықпен 
қозғалғанда, өткен жол нүктелер арасындағы қашықтыққа тең болады, ал 
басқа траекториялар бойымен қозғалғанда жол қашықтықтан үлкен болады 
(сурет 2.6). 
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Сурет 2.6 - Траектория схемасы 

Уақыт өте келе жолдың мөлшері мен қозғалыс ұзақтығы қозғалыс 
жылдамдығын анықтайды. 

Жылдамдық дегеніміз-денелердің ғарыштың бір нүктесінен екіншісіне 
ауысу жылдамдығы, ол уақыт бірлігіне өтетін жолдың мөлшерімен 
анықталады. 

Тұрақты жылдамдықпен дененің қозғалысы біркелкі деп аталады, 
өзгермелі жылдамдықпен қозғалыс айнымалы деп аталады. 

Уақыт өте келе жылдамдықтың өзгеруін анықтайтын шама үдеу деп 
аталады (сурет 2.7). 

Сурет 2.7 - Жылдамдық пен үдеу графигі 

Кинематиканың негізгі ұғымдарын қарастырудан механикалық 
қозғалыстың кинематикалық шамалары арасында тығыз байланыс бар 
екендігі туындайды. 

Өткен жол, жылдамдық және үдеу уақытқа байланысты: уақыт өте келе 
жол жоғарылайды, ал жылдамдық пен үдеу тұрақты болып қалуы немесе 
жоғары немесе төмен өзгеруі мүмкін. 



109

Сурет 2.6 - Траектория схемасы

Уақыт өте келе жолдың мөлшері мен қозғалыс ұзақтығы қозғалыс 
жылдамдығын анықтайды.

Жылдамдық дегеніміз-денелердің ғарыштың бір нүктесінен екіншісіне
ауысу жылдамдығы, ол уақыт бірлігіне өтетін жолдың мөлшерімен
анықталады.

Тұрақты жылдамдықпен дененің қозғалысы біркелкі деп аталады, 
өзгермелі жылдамдықпен қозғалыс айнымалы деп аталады.

Уақыт өте келе жылдамдықтың өзгеруін анықтайтын шама үдеу деп
аталады (сурет. 2.7).

Сурет 2.7 - Жылдамдық пен үдеу графигі

Кинематиканың негізгі ұғымдарын қарастырудан механикалық
қозғалыстың кинематикалық шамалары арасында тығыз байланыс бар
екендігі туындайды.

Өткен жол, жылдамдық және үдеу уақытқа байланысты: уақыт өте келе
жол жоғарылайды, ал жылдамдық пен үдеу тұрақты болып қалуы немесе
жоғары немесе төмен өзгеруі мүмкін.

Нүктенің қозғалыс заңын графикалық түрде түзу немесе қисық 
сызықпен жол мен уақыттың координаталық осьтерінде білдіруге болады. 2.7, 
I суретте қозғалыс графигі AB қисығымен ұсынылған, оның әр нүктесі белгілі 
бір жол мен уақытқа сәйкес келеді. Мысалы, А нүктесі қозғалыстың 4-ші 
секундының соңында 35 м жол жүргенін көрсетеді. 

Графикалық әдісті қолдана отырып, жылдамдық пен уақытқа 
байланысты жол графигін салуға болады (сурет 2.7, II), уақытқа байланысты 
үдеу графигі, уақытқа және үдеуге байланысты жылдамдық графигі (сурет 
2.7, III және IV). Қозғалыс графигі траекторияның формасын емес, 
көрсетілген шамалар арасындағы байланысты анықтайтынын есте ұстаған 
жөн. 

Кинематика үлкен қолданбалы мәнге ие. Оның негізінде механизмдер 
мен машиналардың жұмыс органдарының буындарының қозғалысы 
зерттеледі, жаңа механизмдерді, машиналарды, аспаптарды және басқа 
механикалық құрылғыларды жобалау кезінде қолданылатын тұжырымдар 
жасалады. 

Қатты дененің қарапайым қозғалысы. Дене қозғалысының қарапайым 
түрі-біркелкі түзу сызықты қозғалыс. Мұндай қозғалыста, мысалы, пойыз 
жолдың тікелей учаскесінде және т. б. Дене түзу сызық бойымен қозғалатын 
және бірдей уақыт аралығында өтетін қозғалыс біркелкі түзу сызық деп 
аталады (сурет. 2.8). 

Сурет 2.8 - Тік сызықты қозғалыс 

Біркелкі қозғалыс жылдамдығы өткен жолдың қозғалыс уақытына 
қатынасы арқылы анықталады. Жылдамдық бірліктері жол мен уақыт 
бірліктері бойынша белгіленеді. Егер, мысалы, жол метрмен, ал уақыт 
секундпен көрсетілсе, онда жылдамдық м/с-та алынады. мұндай 
қондырғыларда құбырлар арқылы судың ағу жылдамдығы, желдеткіштің 
әсерінен ауаның қозғалысы және т. б. өлшенеді. Станоктарда металды кесу 
жылдамдығы м/мин, ал Көлік машиналарының жылдамдығы км/сағ өлшенеді. 

Қозғалыс кезінде дене әртүрлі жылдамдықтар мен үдеулермен әртүрлі 
қозғалыстар жасай алады. Мұндай орын ауыстырулар – тура қайтарымды-
үдемелі қозғалыс (сур.2.8, II). Мұндай қозғалыстың ең типтік мысалы-ішкі 
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жану қозғалтқышының поршеньі. Бірақ бірінші мысалда дененің біркелкі 
қозғалысынан айырмашылығы, поршень біркелкі емес қозғалады, өйткені ол 
қосылған иінді (иінді білік) тең бұрыштарға бұрылған кезде поршень тең емес 
жолдармен өтеді. 

Дененің тең емес жолдардан өтетін қозғалысы айнымалы немесе 
біркелкі емес деп аталады. Мұндай қозғалыс машиналардың жүгіруі немесе 
тежелуі кезінде пайда болады. 

Ауыспалы қозғалыста жылдамдық үздіксіз өзгереді, оның мәні 
уақыттың әр сәтінде әр түрлі болады. Сондықтан бұл жылдамдық лезде деп 
аталады. 

Жылдамдық жоғарылаған қозғалыс үдеу деп аталады, ал уақыт 
бірлігіне жылдамдықтың өсуі үдеу деп аталады. Үдеудің сандық мәні 
жылдамдықтың өзгеруі болған уақытқа жолдың қарастырылған нүктелері 
арасындағы лездік жылдамдық айырмашылығының қатынасымен 
анықталады. 

Дененің қозғалмайтын тірек шеңберіне қатысты қозғалысы абсолютті 
қозғалыс деп аталады. Дененің қозғалмалы тірек шеңберіне қатысты 
қозғалысы салыстырмалы қозғалыс деп аталады (сурет. 2.8, III). 

Қисық сызықты қозғалыс-көптеген машиналардың механизмдеріндегі 
ең көп таралған қозғалыс түрлерінің бірі. Қисық сызықты қозғалыста дене 
траекторияда дәйекті позицияларды алады және уақыттың әр сәтінде белгілі 
бір жылдамдық болады. 

Криволинейным (сур. 2.8, IV) мұндай қозғалыс деп аталады, онда 
қозғалыс кезінде дене таңдалған тірек шеңберіне қатысты қисық сызықты - 
траекторияны сипаттайды. 

Дененің позициясын шексіз аз уақыт аралығында қарастыра отырып, 
жылдамдық векторы қозғалыс бағытына сәйкес келеді деп болжауға болады. 
Бірақ қисық сызықты қозғалыстағы бағыт үнемі өзгеріп отыратындықтан, 
дененің жылдамдық векторы әр жаңа позицияға ауысқан кезде алдыңғы 
бағытқа қатысты бағытын өзгертеді. 

Осылайша, вектор жылдамдығы дененің қисықсызықты қозғалысы 
үздіксіз өзгертеді, өз бағытын тиісінше нысан траекториясын бола отырып, 
барлық жанама кернеумен тексеру оған. 

Бұл тұжырым практикадан алынған көптеген мысалдармен расталады: 
тас пен металдың ыстық бөлшектері тангенс арқылы айналу кезінде қайрау 
шеңберінен шығады; жұмыс істеп тұрған центрифугалық сорғыдағы су 
ағындары дөңгелектен тангенс бойымен оның шеңберлеріне қарай ағады; 
қисық сызықты траекториядағы дененің жалпы массасынан бөлінген кезде 
бөлшектер де бөлінген жердегі тангенс бойымен траекторияға қарай ұшады. 

Аударма-бұл дененің барлық нүктелері бірдей траекторияға ие болатын 
қозғалыс. Егер алға жылжитын дененің кез-келген екі нүктесін түзу сызықпен 
жалғасаңыз, онда бұл сызық әрқашан өзіне параллель қалады (сурет 2.9). 
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жану қозғалтқышының поршеньі. Бірақ бірінші мысалда дененің біркелкі
қозғалысынан айырмашылығы, поршень біркелкі емес қозғалады, өйткені ол
қосылған иінді (иінді білік) тең бұрыштарға бұрылған кезде поршень тең емес 
жолдармен өтеді.

Дененің тең емес жолдардан өтетін қозғалысы айнымалы немесе 
біркелкі емес деп аталады. Мұндай қозғалыс машиналардың жүгіруі немесе
тежелуі кезінде пайда болады.

Ауыспалы қозғалыста жылдамдық үздіксіз өзгереді, оның мәні
уақыттың әр сәтінде әр түрлі болады. Сондықтан бұл жылдамдық лезде деп
аталады.

Жылдамдық жоғарылаған қозғалыс үдеу деп аталады, ал уақыт 
бірлігіне жылдамдықтың өсуі үдеу деп аталады. Үдеудің сандық мәні
жылдамдықтың өзгеруі болған уақытқа жолдың қарастырылған нүктелері 
арасындағы лездік жылдамдық айырмашылығының қатынасымен 
анықталады.

Дененің қозғалмайтын тірек шеңберіне қатысты қозғалысы абсолютті
қозғалыс деп аталады. Дененің қозғалмалы тірек шеңберіне қатысты
қозғалысы салыстырмалы қозғалыс деп аталады (сурет. 2.8, III).

Қисық сызықты қозғалыс-көптеген машиналардың механизмдеріндегі
ең көп таралған қозғалыс түрлерінің бірі. Қисық сызықты қозғалыста дене 
траекторияда дәйекті позицияларды алады және уақыттың әр сәтінде белгілі
бір жылдамдық болады.

Криволинейным (сур. 2.8, IV) мұндай қозғалыс деп аталады, онда
қозғалыс кезінде дене таңдалған тірек шеңберіне қатысты қисық сызықты -
траекторияны сипаттайды.

Дененің позициясын шексіз аз уақыт аралығында қарастыра отырып,
жылдамдық векторы қозғалыс бағытына сәйкес келеді деп болжауға болады.
Бірақ қисық сызықты қозғалыстағы бағыт үнемі өзгеріп отыратындықтан, 
дененің жылдамдық векторы әр жаңа позицияға ауысқан кезде алдыңғы 
бағытқа қатысты бағытын өзгертеді.

Осылайша, вектор жылдамдығы дененің қисықсызықты қозғалысы
үздіксіз өзгертеді, өз бағытын тиісінше нысан траекториясын бола отырып,
барлық жанама кернеумен тексеру оған.

Бұл тұжырым практикадан алынған көптеген мысалдармен расталады:
тас пен металдың ыстық бөлшектері тангенс арқылы айналу кезінде қайрау
шеңберінен шығады; жұмыс істеп тұрған центрифугалық сорғыдағы су 
ағындары дөңгелектен тангенс бойымен оның шеңберлеріне қарай ағады;
қисық сызықты траекториядағы дененің жалпы массасынан бөлінген кезде
бөлшектер де бөлінген жердегі тангенс бойымен траекторияға қарай ұшады.

Аударма-бұл дененің барлық нүктелері бірдей траекторияға ие болатын 
қозғалыс. Егер алға жылжитын дененің кез-келген екі нүктесін түзу сызықпен
жалғасаңыз, онда бұл сызық әрқашан өзіне параллель қалады (сурет. 2.9).

Сурет 2.9 - Параллелизмді сақтау схемасы 

Дененің барлық позицияларында сызықтардың параллелизмін сақтау 
аудармалы қозғалыстың басты белгісі болып табылады. 

Көп жағдайда прогрессивті қозғалатын дененің нүктелері түзу сызықты 
траекторияларға ие (сурет 2.9, I). Мұндай қозғалыста, мысалы, 
компрессорлар мен сорғылардың поршеньдері, жолдың тікелей учаскесінде 
көлік машиналары және т. б. 

Бірақ қисық сызықты аударма қозғалысының жағдайлары болуы мүмкін 
(сурет 2.9, II). Осылайша, мысалы, локомотивтің жетекші дөңгелектерін 
жалғайтын тұтқа қозғалады. Ол дөңгелектерге осьтерден тең қашықтықта 
бекітілген. 

Осының арқасында дөңгелектерді рельстерге домалату кезінде тұтқа 
өзіне параллель қалады және барлық нүктелер (2.9 суретті қараңыз) 
кеңістіктегі вектордың берілу қисықтарын сипаттайды (ығысумен бірдей 
қисықтар). 

Қозғалатын дененің сызықтарының параллелизмін сақтау, егер осы 
сызықтардың барлық нүктелері бір позициядан екінші позицияға ауысса, 
бірдей жолмен жүрсе мүмкін болады. Демек, аудармалы қозғалыста дененің 
барлық нүктелері бірдей жылдамдықтар мен үдеулерге ие, сондықтан 
аудармалы қозғалатын денені сипаттау үшін оның кез-келген нүктесінің 
жылдамдығы мен үдеуін білу жеткілікті. 

Айналмалы қозғалыс табиғатта және техникада кең таралған. Күн 
жүйесінің планеталары өз осіне айналады. Көптеген механизмдер мен 
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машиналарда біліктер, доңғалақтар, редукторлар, шыбындар және басқа 
бөліктер осылай қозғалады. 

Айналмалы қозғалыс дененің барлық нүктелері дененің ішінде 
орналасқан қозғалмайтын оське қатысты концентрлік шеңберлерді 
сипаттайтындығымен сипатталады. Айналу осі-дененің айналуы кезінде 
қозғалмайтын нүктелердің геометриялық орны (сурет. 2.10). 

Сурет 2.10- Дененің айналу схемасы 

Айналмалы дененің кинематикалық параметрлері-бұрыштық қозғалыс, 
бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. Бұрыштық қозғалыс айналу 
кезінде дене айналатын бұрыштың мөлшерімен өлшенеді. Бұрыштық 
қозғалыс бірлігі ретінде радиан қабылданады-доғаның ұзындығы осы 
доғаның радиусына тең болатын орталық бұрыш. 1 рад = 57,3°. Орталық 
бұрышта 360° бар:57,3° = 6,28 немесе 2P рад. 

Айналмалы қозғалыс біркелкі және біркелкі болмауы мүмкін. Мұндай 
айналу біркелкі деп аталады, онда дене тең уақыт аралығында тең 
бұрыштарға айналады. Уақыт бірлігіне дененің айналу шамасы бұрыштық 
жылдамдықты анықтайды. 

Біркелкі айналмалы қозғалыстағы бұрыштық жылдамдықтың сандық 
мәні бұрыштық қозғалыстың осы қозғалыс жүретін уақытқа қатынасы 
арқылы анықталады. 

Практикалық есептеулерде бұрыштық жылдамдық, әдетте, бір минут 
ішінде дененің айналу санымен көрінеді. 

2.2.1 Экскаватор бөлшектерін қосу 

Карьер экскаваторларын қолданудың негізгі саласы тау-кен өнеркәсібі 
болып табылады. Олар әртүрлі санаттағы карьерлер мен топырақтарды 
дамыту үшін қолданылады. Мұнда ЭКГ тау жыныстары мен пайдалы 
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машиналарда біліктер, доңғалақтар, редукторлар, шыбындар және басқа
бөліктер осылай қозғалады.

Айналмалы қозғалыс дененің барлық нүктелері дененің ішінде 
орналасқан қозғалмайтын оське қатысты концентрлік шеңберлерді
сипаттайтындығымен сипатталады. Айналу осі-дененің айналуы кезінде 
қозғалмайтын нүктелердің геометриялық орны (сурет. 2.10).

Сурет 2.10- Дененің айналу схемасы

Айналмалы дененің кинематикалық параметрлері-бұрыштық қозғалыс, 
бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. Бұрыштық қозғалыс айналу
кезінде дене айналатын бұрыштың мөлшерімен өлшенеді. Бұрыштық
қозғалыс бірлігі ретінде радиан қабылданады-доғаның ұзындығы осы 
доғаның радиусына тең болатын орталық бұрыш. 1 рад = 57,3°. Орталық
бұрышта 360° бар:57,3° = 6,28 немесе 2P рад.

Айналмалы қозғалыс біркелкі және біркелкі болмауы мүмкін. Мұндай
айналу біркелкі деп аталады, онда дене тең уақыт аралығында тең
бұрыштарға айналады. Уақыт бірлігіне дененің айналу шамасы бұрыштық
жылдамдықты анықтайды.

Біркелкі айналмалы қозғалыстағы бұрыштық жылдамдықтың сандық 
мәні бұрыштық қозғалыстың осы қозғалыс жүретін уақытқа қатынасы 
арқылы анықталады.

Практикалық есептеулерде бұрыштық жылдамдық, әдетте, бір минут
ішінде дененің айналу санымен көрінеді.

2.2.1 Экскаватор бөлшектерін қосу

Карьер экскаваторларын қолданудың негізгі саласы тау-кен өнеркәсібі
болып табылады. Олар әртүрлі санаттағы карьерлер мен топырақтарды
дамыту үшін қолданылады. Мұнда ЭКГ тау жыныстары мен пайдалы 

қазбаларды игеру, ашу, оларды кейіннен көлік техникасына немесе үйіндіге 
тиеу жұмыстарын орындайды. Қондырғылар әр түрлі аймақтардағы 
климаттың ерекшеліктерін ескере отырып шығарылады, жабдықты 
агрегаттық жолмен жөндеуге мүмкіндік беретін дайын технологиялық 
блоктар түріндегі тетіктері бар.  

Құрылғы және негізгі механизмдер 
ЭКГ экскаваторлары шанақпен, айналмалы рамамен, жебемен, түрлі 

көлемдегі карьерлік шөмішпен және шынжыр табандармен жасақталады. 
Сонымен қатар, төменгі жақтау және екі деңгейлі тірек қарастырылған. Тау-
кен машинасы жоғары берікті болаттан жасалған, әртүрлі климаттық 
жағдайларда жұмыс істейді. 

Жұмыс шелегінің негізгі элементтеріне алдыңғы және артқы қабырға, 
түбі, бүйір элементтері және рокер жатады. Дене қалған жұмыс бөліктерімен 
арнайы саусақтар арқылы өзара әрекеттеседі. Болат тұтқасы берілген 
байланыстырушы бөліктер арқылы қысым блоктарымен және лебедка 
механизмімен жабдықталған жебеге өтеді. Айналмалы платформада тек жебе 
ғана емес, сонымен қатар динамика торабы, электр тізбегі, дене бөліктері мен 
тіректер де орнатылған. Машинаның сыртқы көрінісін оператор кабинасы 
аяқтайды. 

Сипаттамалары 
Төменде ЭКГ экскаваторлары бар техникалық жоспар параметрлері 

берілген: 
- ұзындығы / ені / Шөміш биіктігі-2450/2190/2560 мм, салмағы 9,9

тонна; 
– айналмалы платформаның ұқсас параметрлері-8100/5000/1200 мм,

салмағы 18,9 тонна; 
- шөміш көлемі 5,2 м3; тарту биіктігі мен радиусы – 10,3/14,5 метр;
- жұмыс салмағы-196 тонна;
- салмағы 10,5 тонна төменгі раманың габариттері-3000/3000/1680 мм;
- салмағы 5,4 тонна шынжыр табанды жақтаудың ұқсас көрсеткіші-

5500/750/1000 ММ. 
Жүргізуші кабинасының салмағы 1,1 тонна, ұзындығы 2,36 метр, ені 

мен биіктігі сәйкесінше 1,35 және 2,76 метр. 
Қысымды және айналмалы механизмдердің тежегіш торабы, сондай-ақ 

лебедкалар компрессордан Сығылған ауа ағынына байланысты жұмыс 
істейді. Шасси гидравликалық жүйемен жабдықталған, ол тректер мен жүріс 
тежегіштерінің ілінісу жұмысын реттейді. 

Қуатты қондырғы 
ЭКГ карьерлік экскаваторы қысым, көтеру, бұру және жүру 

механизмдерімен жабдықталған. Шөмішті ашу тұрақты ток 
қозғалтқыштарынан қуат алу арқылы жүзеге асырылады. Басқа көмекші 
элементтер ауыспалы типтегі қозғалтқыштармен қоректенеді. Негізгі 
түйіндер энергияны түрлендіретін генераторлар мен төмендететін 
трансформаторлар арқылы алады. Жабдықтың жұмысын қамтамасыз ететін 
ең маңызды бөлік-тиристорлық қозуы бар генератор қозғалтқышы. 
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Оның негізгі параметрлері: 
трансформатор көрсеткіштері-160 кВА; 
желілік блоктың штаттық қуаты-800 кВт немесе мың ат күші. 
Электр қуат қондырғысы дененің артқы жағында орналасқан. 

№ 4 практикалық жұмыс 
Экскаватор бөлшектерін қосу сипаттамасы 

Жұмыстың мақсаты: экскаватор бөліктерінің қосылыстарын дұрыс 
анықтау. 

Жұмыс барысы: ұсынылған сызбаларға сәйкес қосылыстың сипатын 
анықтаңыз және осы қосылыстың қысқаша сипаттамасын беріңіз. 

Кәсіби құзыреттер: студент экскаватор бөлшектерін қосу түрін 
анықтай алады. 

№1 тапсырма 

№2 тапсырма 

№3 тапсырма 
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Оның негізгі параметрлері:
трансформатор көрсеткіштері-160 кВА;
желілік блоктың штаттық қуаты-800 кВт немесе мың ат күші.
Электр қуат қондырғысы дененің артқы жағында орналасқан.

№ 4 практикалық жұмыс
Экскаватор бөлшектерін қосу сипаттамасы

Жұмыстың мақсаты: экскаватор бөліктерінің қосылыстарын дұрыс
анықтау.

Жұмыс барысы: ұсынылған сызбаларға сәйкес қосылыстың сипатын
анықтаңыз және осы қосылыстың қысқаша сипаттамасын беріңіз.

Кәсіби құзыреттер: студент экскаватор бөлшектерін қосу түрін 
анықтай алады.

№1 тапсырма

№2 тапсырма

№3 тапсырма

№4 тапсырма 

№5 тапсырма 

2.2. Түстану негіздері 

Электр тогы (I) - бұл электр зарядының бос тасымалдаушыларының 
бағытталған қозғалысы. Металдарда зарядтың бос тасымалдаушылары 
электрондар, плазмада, электролит иондары болып табылады. Ток күшінің 
өлшем бірлігі-ампер (а). Шартты түрде, оң зарядталған электродтан (+) теріс 
зарядталған электродқа (- ) бағыт сыртқы тізбектегі токтың оң бағыты ретінде 
алынады. Егер Филиалдағы токтың бағыты белгісіз болса, онда ол өздігінен 
таңдалады. Егер тізбек режимін есептеу нәтижесінде ток теріс мәнге ие болса, 
онда токтың нақты бағыты ерікті түрде таңдалғанға қарама-қарсы болады. 

Электр кернеуі (U) бұл электр зарядтарын тізбектің сыртқы элементтері 
арқылы беру үшін өріс күштерінің жұмысының сипаттамасы. Бұл жағдайда 
электр энергиясы басқа түрлерге айналады. Өлшем бірлігі-вольт (В). 
Қабылдағыш кернеуінің оң бағыты үшін таңдалған оң ток бағытына сәйкес 
келетін бағыт алынады. Электр тізбектері мен энергия жүйелерінде кернеу 
бірнеше вольттан жүздеген мың вольтке дейін болуы мүмкін. 

Электр қозғаушы күш E (ЭМӨ) индукцияланған өрістің электр тогын 
шақыру қабілетін сипаттайды. Өлшем бірлігі-вольт (В). Энергия көздері ЭМӨ 
және ток көзі болуы мүмкін. Бұл нұсқаулықта тек ЭМӨ көздері 
қарастырылады. ЭМӨ көзі екі параметрмен сипатталады: ЭМӨ (Е) және ішкі 
кедергі (r0) мәндері. Ішкі кедергісін елемеуге болатын ЭМӨ көзі идеалды көз 
деп аталады. ЭМӨ-нің нақты көзі ішкі қарсылықтың белгілі бір мәніне ие. 
ЭМӨ көзінде ішкі қарсылық жүктеме кедергісінен (RN) едәуір аз болады және 
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тізбектегі электр тогы негізінен ЭМӨ мен жүктеме кедергісіне байланысты 
болады. ЭМӨ көзі келесі графикалық белгілерге ие. 

 ЭМӨ көзінің вольтамперлік сипаттамасы пайда болады (сурет.2.11): 

Сурет 2.11 - ЭМӨ көзінің Вольтамперлік сипаттамасы 

Көздің қысқыштарындағы кернеу мен оның ЭМӨ арасындағы 
байланыс: 

U = E-r0×i (ЭМӨ нақты көзі үшін) 
U = E (идеалды көз үшін). 
Электр кедергісі R бұл өткізгіш ортаның бос электр зарядтарының 

қозғалысына (токқа) қарсы тұруын сипаттайтын шама. Өлшем бірлігі 
Кедергіге кері шама G электр өткізгіштігі деп аталады. Өлшем бірлігі-сименс 
(См). 

Өткізгіштің электр кедергісі келесі формула бойынша анықталады: 

R=ρl/S  (2.11) 

мұндағы l-ұзындығы; 
S-көлденең қима;
ρ-өткізгіштің кедергісі

Электр тогын жүргізу қабілетіне сәйкес электр материалдарын топтарға 
бөлуге болады: өткізгіштер, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер. 

Өткізгіш материалдар (алюминий, мыс, алтын, күміс және т.б.) жоғары 
электр өткізгіштікке ие. Көбінесе сымдар мен кабельдерде алюминий ең арзан 
ретінде қолданылады. Мыс үлкен электр өткізгіштікке ие, бірақ ол 
қымбатырақ. 

Өткізгіштердің ішінен үлкен кедергісі бар материалдар тобын бөліп алу 
керек. Оларға қорытпалар (нихром, фехраль және т.б.) жатады, олар жылыту 
құрылғылары мен реостаттардың орамаларын жасау үшін қолданылады. 
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тізбектегі электр тогы негізінен ЭМӨ мен жүктеме кедергісіне байланысты 
болады. ЭМӨ көзі келесі графикалық белгілерге ие.

ЭМӨ көзінің вольтамперлік сипаттамасы пайда болады (сурет.2.11):

Сурет 2.11 - ЭМӨ көзінің Вольтамперлік сипаттамасы

Көздің қысқыштарындағы кернеу мен оның ЭМӨ арасындағы 
байланыс:

U = E-r0×i (ЭМӨ нақты көзі үшін)
U = E (идеалды көз үшін).
Электр кедергісі R бұл өткізгіш ортаның бос электр зарядтарының 

қозғалысына (токқа) қарсы тұруын сипаттайтын шама. Өлшем бірлігі 
Кедергіге кері шама G электр өткізгіштігі деп аталады. Өлшем бірлігі-сименс
(См).

Өткізгіштің электр кедергісі келесі формула бойынша анықталады: 

R=ρl/S (2.11)

мұндағы l-ұзындығы; 
S-көлденең қима;
ρ-өткізгіштің кедергісі

Электр тогын жүргізу қабілетіне сәйкес электр материалдарын топтарға 
бөлуге болады: өткізгіштер, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер.

Өткізгіш материалдар (алюминий, мыс, алтын, күміс және т.б.) жоғары 
электр өткізгіштікке ие. Көбінесе сымдар мен кабельдерде алюминий ең арзан
ретінде қолданылады. Мыс үлкен электр өткізгіштікке ие, бірақ ол 
қымбатырақ.

Өткізгіштердің ішінен үлкен кедергісі бар материалдар тобын бөліп алу
керек. Оларға қорытпалар (нихром, фехраль және т.б.) жатады, олар жылыту
құрылғылары мен реостаттардың орамаларын жасау үшін қолданылады.

Вольфрам қыздыру шамдарында қолданылады. Тұрақты және манганин 
үлгілі құрылғыларда қарсылық ретінде қолданылады. 

Электр оқшаулағыш материалдар (диэлектриктер) өте төмен электр 
өткізгіштікке ие. Олар газ тәрізді, сұйық және қатты. Қатты диэлектриктер 
әсіресе әртүрлі. Оларға резеңке, құрғақ ағаш, Керамикалық материалдар, 
пластмассалар, картон, Иірілген жіп және басқа материалдар жатады. 
Құрылымдық материалдар ретінде текстолит және гетинакс қолданылады. 
Текстолит-бұл диэлектрлік материал, оның негізі фенол-формальдегид 
шайырымен сіңдірілген мата. Гетинакс-бұл фенол-формальдегид шайырына 
малынған қағаз. 

Электр өткізгіштігі бойынша жартылай өткізгіштер өткізгіштер мен 
диэлектриктер арасында аралық орын алады. Қарапайым жартылай өткізгіш 
заттар-германий, кремний, селен, күрделі жартылай өткізгіш материалдар – 
галлий арсениді, галлий фосфиді және т. б. Таза жартылай өткізгіштерде 
заряд тасымалдаушылардың концентрациясы-бос электрондар мен тесіктер аз 
және бұл материалдар электр тогын өткізбейді. 

Егер жартылай өткізгіш материалға қоспаны (донор немесе акцептор) 
енгізсеңіз, яғни допинг жасасаңыз, онда жартылай өткізгіш электронды (n) 
өткізгіштіктің (электрондардың артық болуы) немесе тесік (p) өткізгіштіктің 
(оң зарядтардың – тесіктердің артық болуы) иесі болады. Егер екі жартылай 
өткізгішті әртүрлі өткізгіштікке қоссаңыз, айнымалы токты түзету үшін 
қолданылатын жартылай өткізгіш құрылғыны (диод) аламыз. 

Электр тізбегіндегі қуат энергияның бір түрден екіншісіне уақыт 
бірлігіне ауысу қарқындылығын сипаттайды. Қуат бірлігі - Ватт (Вт). 

2.3.1 Тұрақты токтың электр тізбектері және электромагнетизм 

Электр өрісі туралы бастапқы мәліметтер 
Электр өрісі-электр заряды бар денелердің немесе бөлшектердің 

айналасында болатын, сондай-ақ магнит өрісі өзгерген кезде пайда болатын 
(мысалы, электромагниттік толқындарда) векторлық өріс болып табылатын 
электромагниттік өрістің екі компонентінің бірі. Электр өрісі тікелей 
көрінбейді, бірақ оның зарядталған денелерге әсер етуі арқылы анықталуы 
мүмкін. 

Электр өрісін сандық анықтау үшін күш сипаттамасы енгізіледі-электр 
өрісінің күші-өріс кеңістіктің берілген нүктесіне орналастырылған оң сынақ 
зарядына әсер ететін күштің қатынасына тең векторлық физикалық шама. 
Кернеу векторының бағыты кеңістіктің әр нүктесінде оң сынақ зарядына әсер 
ететін күш бағытымен сәйкес келеді. 

Ірі масштабты (атом мөлшерінен үлкен) өзара әрекеттесуді 
қарастыруда қолданылатын классикалық физикада электр өрісі біртұтас 
электромагниттік өрістің құрамдас бөліктерінің бірі және электромагниттік 
әсерлесудің көрінісі ретінде қарастырылады. Кванттық электродинамикада 
бұл электрлік өзара әрекеттесудің құрамдас бөлігі. 
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Классикалық физикада Максвелл теңдеулер жүйесі электр өрісінің, 
магнит өрісінің өзара әрекеттесуін және зарядтардың осы өріс жүйесіне 
әсерін сипаттайды. 

Электр өрісінің негізгі әрекеті-бақылаушыға қатысты қозғалмайтын 
электрлік зарядталған денелерге немесе бөлшектерге әсер ету. Магнит өрісі 
(Лоренц күшінің екінші компоненті) қозғалмалы зарядтарға да әсер етеді. 

Біртекті өріс-бұл кеңістіктің барлық нүктелерінде кернеу модуль мен 
бағытта бірдей болатын электр өрісі. Екі түрлі зарядталған жалпақ металл 
пластиналар арасындағы өріс шамамен біркелкі. Біртекті электр өрісінде 
кернеу сызықтары бір-біріне параллель бағытталған. 

Тұрмыстағы электр өрісін бақылау 
Электр өрісін құру үшін электр зарядын жасау керек. Диэлектрикті 

жүнге немесе ұқсас нәрсеге, мысалы, өзіңіздің таза шашыңызға пластикалық 
қаламға жағыңыз. Тұтқада заряд пайда болады, ал айналасында электр өрісі 
пайда болады. Зарядталған қалам қағаздың кішкене сынықтарын өзіне 
тартады. Егер сіз ені үлкен затты, мысалы, резеңке жолақты жүнге 
ысқыласаңыз, онда қараңғыда электр разрядтарының салдарынан пайда 
болатын кішкентай ұшқындарды көруге болады. 

Электр өрісі туындайды жанында телевизиялық экран (жатады банктік 
кепілдеме мерзімін ұзарта отырып, ЭСТ) кезінде қосу немесе ажырату 
телеприемника. Бұл өрісті оның қолындағы немесе бетіндегі шаштарға әсер 
етуі арқылы сезінуге болады. 

Артық зарядты өткізгіштер ішіндегі электр өрісі 
Электростатикада келтірілген тәжірибелерден өткізгіштің сыртқы 

жағына енгізілген артық зарядтар өткізгіштің бетіне өтіп, өткізгіштің бетінде 
қалатыны белгілі. Артық зарядтардың өткізгіштің бетіне жылжуы өткізгіштің 
бетіне өту кезінде өткізгіштің ішінде электр өрісінің болуын көрсетеді. 

Өз электрондары жетіспейтін өткізгіштер ішіндегі электр өрісі 
Өз электрондарының жетіспеушілігімен дене" тесік " табиғатының оң 

зарядын алады. Дырки бұл ретте өздерін тәріздес электронам және сондай-ақ, 
бөлінеді және дене бетінің. 

Электр өрісін есептеу әдістері 
Электр өрісін есептеуді аналитикалық немесе сандық әдістермен 

жүргізуге болады. Аналитикалық әдістерді қарапайым жағдайларда ғана 
қолдануға болады, іс жүзінде негізінен сандық әдістер қолданылады. Сандық 
әдістерге мыналар кіреді: тор әдісі немесе ақырлы айырмашылық әдісі; 
Вариациялық әдістер; ақырлы элементтер әдісі; Интегралдық теңдеулер әдісі; 
эквивалентті зарядтар әдісі 

Электр өрісі 
Қазіргі идеяларға сәйкес, электр зарядтары бір-біріне тікелей әсер 

етпейді. Әрбір зарядталған дене қоршаған кеңістікте электр өрісін жасайды. 
Бұл өріс басқа зарядталған денелерге әсер етеді. Электр өрісінің негізгі 
қасиеті - белгілі бір күшпен электр зарядтарына әсер ету. Осылайша, 
зарядталған денелердің өзара әрекеттесуі олардың бір-біріне тікелей әсер 
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Классикалық физикада Максвелл теңдеулер жүйесі электр өрісінің,
магнит өрісінің өзара әрекеттесуін және зарядтардың осы өріс жүйесіне 
әсерін сипаттайды.

Электр өрісінің негізгі әрекеті-бақылаушыға қатысты қозғалмайтын 
электрлік зарядталған денелерге немесе бөлшектерге әсер ету. Магнит өрісі 
(Лоренц күшінің екінші компоненті) қозғалмалы зарядтарға да әсер етеді.

Біртекті өріс-бұл кеңістіктің барлық нүктелерінде кернеу модуль мен
бағытта бірдей болатын электр өрісі. Екі түрлі зарядталған жалпақ металл
пластиналар арасындағы өріс шамамен біркелкі. Біртекті электр өрісінде 
кернеу сызықтары бір-біріне параллель бағытталған.

Тұрмыстағы электр өрісін бақылау
Электр өрісін құру үшін электр зарядын жасау керек. Диэлектрикті 

жүнге немесе ұқсас нәрсеге, мысалы, өзіңіздің таза шашыңызға пластикалық 
қаламға жағыңыз. Тұтқада заряд пайда болады, ал айналасында электр өрісі
пайда болады. Зарядталған қалам қағаздың кішкене сынықтарын өзіне
тартады. Егер сіз ені үлкен затты, мысалы, резеңке жолақты жүнге 
ысқыласаңыз, онда қараңғыда электр разрядтарының салдарынан пайда 
болатын кішкентай ұшқындарды көруге болады.

Электр өрісі туындайды жанында телевизиялық экран (жатады банктік
кепілдеме мерзімін ұзарта отырып, ЭСТ) кезінде қосу немесе ажырату
телеприемника. Бұл өрісті оның қолындағы немесе бетіндегі шаштарға әсер
етуі арқылы сезінуге болады.

Артық зарядты өткізгіштер ішіндегі электр өрісі
Электростатикада келтірілген тәжірибелерден өткізгіштің сыртқы 

жағына енгізілген артық зарядтар өткізгіштің бетіне өтіп, өткізгіштің бетінде
қалатыны белгілі. Артық зарядтардың өткізгіштің бетіне жылжуы өткізгіштің
бетіне өту кезінде өткізгіштің ішінде электр өрісінің болуын көрсетеді.

Өз электрондары жетіспейтін өткізгіштер ішіндегі электр өрісі
Өз электрондарының жетіспеушілігімен дене" тесік " табиғатының оң

зарядын алады. Дырки бұл ретте өздерін тәріздес электронам және сондай-ақ, 
бөлінеді және дене бетінің.

Электр өрісін есептеу әдістері
Электр өрісін есептеуді аналитикалық немесе сандық әдістермен

жүргізуге болады. Аналитикалық әдістерді қарапайым жағдайларда ғана
қолдануға болады, іс жүзінде негізінен сандық әдістер қолданылады. Сандық 
әдістерге мыналар кіреді: тор әдісі немесе ақырлы айырмашылық әдісі; 
Вариациялық әдістер; ақырлы элементтер әдісі; Интегралдық теңдеулер әдісі;
эквивалентті зарядтар әдісі

Электр өрісі
Қазіргі идеяларға сәйкес, электр зарядтары бір-біріне тікелей әсер

етпейді. Әрбір зарядталған дене қоршаған кеңістікте электр өрісін жасайды. 
Бұл өріс басқа зарядталған денелерге әсер етеді. Электр өрісінің негізгі
қасиеті - белгілі бір күшпен электр зарядтарына әсер ету. Осылайша, 
зарядталған денелердің өзара әрекеттесуі олардың бір-біріне тікелей әсер

етуімен емес, зарядталған денелерді қоршап тұрған электр өрістері арқылы 
жүзеге асырылады. 

Зарядталған денені қоршап тұрған электр өрісін сынақ заряды деп 
атауға болады - зерттелетін зарядтардың айтарлықтай қайта бөлінуін 
тудырмайтын кішкентай нүктелік заряд. 

Электр өрісін сандық анықтау үшін электр өрісінің кернеулігінің 
күштік сипаттамасы енгізіледі. 

Электр өрісінің күші-бұл кеңістіктің берілген нүктесіне 
орналастырылған оң сынақ зарядына әсер ететін күштің осы зарядтың 
шамасына қатынасына тең физикалық шама: 

  (2.12) 

Электр өрісінің кернеулігі-векторлық физикалық шама. Кеңістіктің әр 
нүктесіндегі вектордың бағыты оң сынақ зарядына әсер ететін күш 
бағытымен сәйкес келеді.

Уақыт өте келе қозғалмайтын және өзгермейтін зарядтардың электр 
өрісі электростатикалық деп аталады. Көптеген жағдайларда, қысқаша 
айтқанда, бұл өріс Жалпы терминмен – электр өрісімен белгіленеді 

Егер сынақ зарядының көмегімен бірнеше зарядталған денелер 
тудыратын электр өрісі зерттелсе, онда алынған күш әр зарядталған дененің 
жағында жеке-жеке сынақ зарядына әсер ететін күштердің геометриялық 
қосындысына тең болады. Демек, кеңістіктің белгілі бір нүктесінде зарядтар 
жүйесі шығаратын электр өрісінің күші зарядтардың бір нүктесінде жеке-
жеке пайда болатын электр өрістерінің кернеулерінің векторлық 
қосындысына тең: 

(2.13) 

Электр өрісінің Бұл қасиеті өрістің суперпозиция принципіне 
бағынатындығын білдіреді. 

Кулон Заңына сәйкес, одан r қашықтықта Q нүктелік заряды нәтижесінде 
пайда болатын электростатикалық өрістің кернеуі модульге тең  

(2.14) 

Бұл өріс кулоновский деп аталады. Кулон өрісінде вектордың бағыты 
зарядтың Q белгісіне байланысты: егер Q> 0 болса, онда вектор зарядтың 
радиусына бағытталған, егер Q< 0 болса, онда вектор зарядқа 
бағытталған.
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Электр өрісін көрнекі түрде бейнелеу үшін қуат сызықтары 
қолданылады. Бұл сызықтар вектордың бағыты әр нүктеде тангенстің күш 
сызығына бағытына сәйкес келетін етіп жасалады (сурет. 2.12).  Электр 
өрісін күш сызықтарын қолдана отырып бейнелеген кезде олардың 
тығыздығы өріс күші векторының модуліне пропорционалды болуы керек. 

Сурет 2.12 - Электр өрісінің күш сызықтары 

Суретте оң және теріс нүктелік зарядтардың кулондық өрістерінің күш 
сызықтары көрсетілген.2.13. Себебі кез-келген заряд жүйесі жасаған 
электростатикалық өріс суретте көрсетілген кулондық нүктелік зарядтардың 
өрістерінің суперпозициясы түрінде ұсынылуы мүмкін. 2.14 өрістерді кез-
келген электростатикалық өрістің қарапайым құрылымдық бірлігі ("кірпіш") 
ретінде қарастыруға болады.  

Сурет 2.13 - Кулон өрістерінің күш сызықтары 
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Электр өрісін көрнекі түрде бейнелеу үшін қуат сызықтары 
қолданылады. Бұл сызықтар вектордың бағыты әр нүктеде тангенстің күш 
сызығына бағытына сәйкес келетін етіп жасалады (сурет. 2.12).  Электр 
өрісін күш сызықтарын қолдана отырып бейнелеген кезде олардың 
тығыздығы өріс күші векторының модуліне пропорционалды болуы керек. 

 

 
 

Сурет 2.12 - Электр өрісінің күш сызықтары 
 

Суретте оң және теріс нүктелік зарядтардың кулондық өрістерінің күш 
сызықтары көрсетілген.2.13. Себебі кез-келген заряд жүйесі жасаған 
электростатикалық өріс суретте көрсетілген кулондық нүктелік зарядтардың 
өрістерінің суперпозициясы түрінде ұсынылуы мүмкін. 2.14 өрістерді кез-
келген электростатикалық өрістің қарапайым құрылымдық бірлігі ("кірпіш") 
ретінде қарастыруға болады.  

 

 
 

Сурет 2.13 - Кулон өрістерінің күш сызықтары 
 

 

Q нүктелі зарядының Кулон өрісі векторлық түрде жазуға ыңғайлы. Ол 
үшін радиус векторын Q зарядынан бақылау нүктесіне дейін жүргізу керек.  
Содан кейін Q> 0 кезінде вектор параллель, ал Q< 0 кезінде Вектор параллель 
болады, сондықтан оны жазуға болады:  

 
 ; (2.15) 

 
мұндағы r-радиус-Вектор модулі .  
 

Суреттегі өрістердің суперпозиция принципін қолдану мысалы ретінде. 
2.14 электрлік диполь өрісінің күш сызықтарының суреті - белгілі бір 
қашықтықта орналасқан q және –q әр түрлі белгілерінің бірдей екі бірдей 
зарядтар жүйесі. 

 

 
 

Сурет 2.14 - Электрлік диполь өрісінің күш сызықтары  
Электрлік диполдың маңызды сипаттамасы диполь моменті деп 

аталады ;  
мұндағы-теріс зарядтан оңға бағытталған вектор, модуль .  

Диполь көптеген молекулалардың электрлік моделі бола алады. 
Мысалы, бейтарап су молекуласы (H2O) электрлік диполь моментіне ие, 

өйткені екі сутегі атомының орталықтары оттегі атомының центрімен бір түзу 
сызықта емес, 105° бұрышта орналасқан (сурет. 2.15. Су молекуласының 
дипольдік моменті p = 6,2·10-30 Кл М. 
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Сурет 2.15 - Су молекуласының диполь моменті 
 

Көптеген электростатикалық мәселелерде электр өрісін берілген 
зарядтардың таралуы арқылы анықтау қажет.  Мысалы, ұзын біртекті 
зарядталған жіптің электр өрісін табу керек (сурет. 2.16) одан R қашықтықта. 

 
Сурет 2.16 - Зарядталған жіптің электр өрісі 

 
P бақылау нүктесіндегі өрісті жіптің Δx кішкентай элементтері құрған 

кулон өрістерінің суперпозициясы түрінде ұсынуға болады, τΔx заряды бар, 
мұндағы τ – жіптің бір ұзындыққа заряды. Алынған өріс тең. 
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Сурет 2.15 - Су молекуласының диполь моменті

Көптеген электростатикалық мәселелерде электр өрісін берілген
зарядтардың таралуы арқылы анықтау қажет. Мысалы, ұзын біртекті
зарядталған жіптің электр өрісін табу керек (сурет. 2.16) одан R қашықтықта.

Сурет 2.16 - Зарядталған жіптің электр өрісі

P бақылау нүктесіндегі өрісті жіптің Δx кішкентай элементтері құрған 
кулон өрістерінің суперпозициясы түрінде ұсынуға болады, τΔx заряды бар,
мұндағы τ – жіптің бір ұзындыққа заряды. Алынған өріс тең.

№ 5 практикалық жұмыс 
Резистордың тән ақауларын анықтау 

Жұмыстың мақсаты: резистордың ақауларының себептерін анықтау. 
Жұмыс барысы: кестеде резисторға тән ақаулар көрсетілген. 

Ұсынылған ақаулардың себептерін анықтаңыз. Оларды жою тәсілдерін 
көрсетіңіз. № 1 кестені толтыру. 

Кәсіби құзыреттер: студент резистордың ақауларын анықтай алады. 

Ақаулық Ақаулықтың 
себебі 

Жою әдістері 

1. Резистор терминалдарының 
үзілуі 

2. Резистордың жануы 
3. Айнымалы резистордағы 

байланыстың бұзылуы 
4. Кедергінің рұқсат етілгеннен 

жоғары өзгеруі 
5. Фоторезистордың 

сезімталдығын жоғалту немесе 
азайту 

№ 6 практикалық жұмыс 
Айнымалы токтың тізбектелген және параллель тізбектерін 

есептеу 

Сабақтың мақсаты: айнымалы ток тізбектеріндегі параметрлерді 
анықтауды және векторлық диаграммаларды құруды үйрену. 

Кәсіби құзыреттер: студент айнымалы ток тізбегін есептей алады.  
Жұмыс барысы: берілген жеке тапсырмалар үшін: 
а) тізбектегі толық кедергі; 
б) тізбектегі ток; 
в) ток пен кернеу арасындағы ығысу бұрышын анықтаңыз; 
г) әр кедергідегі кернеуді анықтаңыз; 
д) қуатты анықтау: белсенді, реактивті және толық тізбек; 
е) тізбек тогы үшін өрнекті I= I max sin (ωt±φ) 
Практикалық сабақ нұсқалар бойынша орындалады. 
Тапсырма: күрделі электр тізбегінде тізбектің тармақтарындағы 

токтарды анықтаңыз. 
Опцияларға сәйкес 2.1 кестесінен сурет нөмірі мен деректерді алыңыз. 
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Кесте 2.1 - Нұсқалар кестесі 
Нұсқа Сұлба 

тізбектер 
R1

ОМ 
R2 

ОМ 
XL1 
ОМ 

XL2 
ОМ 

XC1 
ОМ 

XC2 
ОМ 

Өзгерту заңдары 
кернеулі 

1 1 4 8 22 6 U=282sin628t 
2 2 16 10 8 2 4 U=564sin314t 
3 3 3 1 9 5 7 U=141sin1256t 
4 4 4 2 3 10 6 U=423sin942t 
5 5 10 6 4 20 12 U=705sin628t 
6 1 8 4 6 22 U=141sin628t 
7 2 10 10 6 4 2 U=282sin314t 
8 3 5 1 5 9 7 U=423sin628t 
9 4 2 4 10 8 4 U=564sin942t 
10 5 6 10 16 8 12 U=705sin1256t 
11 1 3 9 22 6 U=282sin942t 
12 2 12 8 10 2 4 U=705sin314t 
13 3 4 2 4 1 4 U=564sin628t 
14 4 2 4 8 6 10 U=141sin314t 
15 5 14 2 20 4 12 U=423sin314t 

Схема №1. 

Схема №2. 

Схема №3. 

Схема №4. 

Схема №5. 

Сурет 2.17 - Тұтынушыларды қосу схемалары 
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Кесте 2.1 - Нұсқалар кестесі
Нұсқа Сұлба

тізбектер
R1 

ОМ
R2

ОМ
XL1
ОМ

XL2
ОМ

XC1
ОМ

XC2
ОМ

Өзгерту заңдары
кернеулі

1 1 4 8 22 6 U=282sin628t
2 2 16 10 8 2 4 U=564sin314t
3 3 3 1 9 5 7 U=141sin1256t
4 4 4 2 3 10 6 U=423sin942t
5 5 10 6 4 20 12 U=705sin628t
6 1 8 4 6 22 U=141sin628t
7 2 10 10 6 4 2 U=282sin314t
8 3 5 1 5 9 7 U=423sin628t
9 4 2 4 10 8 4 U=564sin942t
10 5 6 10 16 8 12 U=705sin1256t
11 1 3 9 22 6 U=282sin942t
12 2 12 8 10 2 4 U=705sin314t
13 3 4 2 4 1 4 U=564sin628t
14 4 2 4 8 6 10 U=141sin314t
15 5 14 2 20 4 12 U=423sin314t

Схема №1.

Схема №2.

Схема №3.

Схема №4.

Схема №5. 

Сурет 2.17 - Тұтынушыларды қосу схемалары

2.3.2 Үш фазалы айнымалы ток тізбектері 

Үш фазалы тізбек-бұл бір-біріне қатысты белгілі бір бұрышқа фазада 
жылжытылған бірдей жиіліктегі ЭМӨ әсер ететін электр тізбектерінің 
жиынтығы болып табылатын көп фазалы электр жүйелерінің ерекше 
жағдайы.  

Үш фазалы ток дегеніміз-бірдей жиілік пен амплитудадағы үш бір 
фазалы айнымалы ток, бірақ фазада бір-біріне қатысты 120°бұрышқа 
ауысады. 

Үш фазалы айнымалы токтың көзі генератор болып табылады, оның 
статорында 120°бұрышта орналасқан үш бірдей AX, B-Y, C-Z орамалары 
орналасқан. 

Екі полюсті магнит болып табылатын ротордың айналуы кезінде 
статордың әр фазалық орамасында ЭМӨ индукцияланады: 

; 
; 

   (2.16) 

Графикалық түрде ЭМӨ периодтың 1/3 бөлігіне ауысқан үш синусоидпен 
немесе бір-біріне 120° бұрышта орналасқан үш вектормен бейнелеуге болады 
(сурет. 2.18). 

Сурет 2.18 - Үш фазалы ЭМӨ шартты белгісі 

Үш фазалы жүйенің схемасы 2.19 суретте көрсетілген.  

Сурет 2.19 - Үш фазалы айнымалы ток жүйесі 
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Сол жақта генератордың орамалары көрсетілген, онда ЭМӨ фазасы 
бойынша жылжытылған үш ЭМӨ индукцияланады: E1, E2, E3; оң жақта 
генераторға қосылған энергия қабылдағыштар: z1, z2, z3. Үшфазалы 
шестипроводная жүйесі болып табылады неэкономичной үшін елеулі 
санының сымдар. Сондықтан көбінесе төрт немесе үш сымды жүйелер 
қолданылады (сурет. 2.20). 

00' сымы нөлдік немесе бейтарап деп аталады, қалғандары сызықты 
сымдар деп аталады. 

Біз келесі ұғымдарды енгіземіз: il - сызықтық ток - бұл желілік сым 
арқылы өтетін ток; ul - сызықтық кернеу - бұл желілік сымдар арасындағы 
кернеу; if - фазалық ток - бұл фазалық ораманың немесе энергия 
қабылдағыштың басынан аяғына дейін ағатын ток (немесе керісінше: 
соңынан басына дейін). UF фазалық кернеуі-фазалық ораманың немесе 
энергия қабылдағыштың басы мен соңы арасындағы кернеу. Басқаша 
айтқанда, фазалық кернеу дегеніміз-сызықтық және нөлдік сымдар 
арасындағы кернеу. 

Сурет 2.20 - Төрт сымды айнымалы ток жүйесі 

Егер Z1 =Z2 = Z3, шамасы және белгісі бойынша болса, онда жүктеме 
симметриялы (біртекті) деп аталады. 

Симметриялы жүктеме кезінде нөлдік сым іс жүзінде қажет емес, 
өйткені ондағы io тогы нөлге тең. Сондықтан, бұл жағдайларда үш сымды 
жүйелер қолданылады.  

Егер Z1 ≠ Z2 ≠ Z3 шамасы мен белгісі бойынша болса, онда жүктеме 
асимметриялық (гетерогенді) деп аталады.  Асимметриялық үш фазалы 
жүктеме кезінде нөлдік сым фазалардағы кернеулердің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді, яғни асимметриялық жүктеме кезінде фазалық кернеулерді 
теңестіреді. 
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Сол жақта генератордың орамалары көрсетілген, онда ЭМӨ фазасы
бойынша жылжытылған үш ЭМӨ индукцияланады: E1, E2, E3; оң жақта
генераторға қосылған энергия қабылдағыштар: z1, z2, z3. Үшфазалы 
шестипроводная жүйесі болып табылады неэкономичной үшін елеулі
санының сымдар. Сондықтан көбінесе төрт немесе үш сымды жүйелер 
қолданылады (сурет. 2.20).

00' сымы нөлдік немесе бейтарап деп аталады, қалғандары сызықты
сымдар деп аталады.

Біз келесі ұғымдарды енгіземіз: il - сызықтық ток - бұл желілік сым 
арқылы өтетін ток; ul - сызықтық кернеу - бұл желілік сымдар арасындағы
кернеу; if - фазалық ток - бұл фазалық ораманың немесе энергия 
қабылдағыштың басынан аяғына дейін ағатын ток (немесе керісінше:
соңынан басына дейін). UF фазалық кернеуі-фазалық ораманың немесе 
энергия қабылдағыштың басы мен соңы арасындағы кернеу. Басқаша
айтқанда, фазалық кернеу дегеніміз-сызықтық және нөлдік сымдар
арасындағы кернеу.

Сурет 2.20 - Төрт сымды айнымалы ток жүйесі

Егер Z1 =Z2 = Z3,шамасы және белгісі бойынша болса, онда жүктеме 
симметриялы (біртекті) деп аталады.

Симметриялы жүктеме кезінде нөлдік сым іс жүзінде қажет емес,
өйткені ондағы io тогы нөлге тең. Сондықтан, бұл жағдайларда үш сымды
жүйелер қолданылады. 

Егер Z1 ≠ Z2 ≠ Z3 шамасы мен белгісі бойынша болса, онда жүктеме 
асимметриялық (гетерогенді) деп аталады. Асимметриялық үш фазалы
жүктеме кезінде нөлдік сым фазалардағы кернеулердің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді, яғни асимметриялық жүктеме кезінде фазалық кернеулерді
теңестіреді.

№ 7 практикалық жұмыс 
Жұлдыз нөлдік сыммен байланысқан және онсыз 3 фазалық тізбектің 

симметриялы режимін есептеу 

Жұмыстың мақсаты: асимметриялық режимде 3 фазалық тізбекті есептеуді 
және векторлық диаграммаларды құруды үйрену. 
Жұмыс барысы: берілген тақырып үшін анықтаңыз:  
  а) фазалық токтар және сызықтық токтар; 
  б) толық фазалық қарсылық; 
  в) I және U арасындағы ығысу бұрыштары 
  г) фазалардың және бүкіл тізбектің қуаты; 
  д) масштабтағы векторлық диаграмманы салу; 
  е) I0 нөлдік сымдағы токты анықтаңыз; 
  ё) І0 векторлық диаграммада көрсетіңіз.  

Нұсқалар кестесі 

№ 1 № 2 № 3 

 нұсқа №  сурет№ U Ном, B 
1 1 380 
2 2 220 
3 3 660 
4 4 380 
5 5 220 
6 6 660 
7 7 380 
8 8 220 
9 9 660 
10 10 380 

№ 4 № 6 № 5 



128 

№ 7 № 8 № 9 

№ 10 
№ 8 практикалық жұмыс 

Үшбұрышпен қосылған 3 фазалық тізбектің симметриялы режимін 
есептеу 

Жұмыстың мақсаты: асимметриялық режимде жұмыс істейтін үш фазалы 
тізбекті есептеу, векторлық диаграммаларды құруды үйрену. 
Жұмыс барысы: берілген схема үшін анықтаңыз:        
  а) фазалық токтар; 
  б) сызықтық токтар; 
  в) I және U арасындағы ығысу бұрыштары; 
  г) фазалардың және бүкіл тізбектің қуаты; 
  д) масштабтағы векторлық диаграмманы салу; 

Нұсқаулар кестесі. 

 нұсқа №  сурет № U Ном, B 
1 78 220 
2 79 380 
3 80 660 
4 81 220 
5 82 380 
6 83 660 
7 84 220 
8 85 380 
9 86 660 
10 87 220 
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№ 4 № 5 № 6

№ 7 № 8 № 9

№ 10
№ 8 практикалық жұмыс

Үшбұрышпен қосылған 3 фазалық тізбектің симметриялы режимін 
есептеу

Жұмыстың мақсаты: асимметриялық режимде жұмыс істейтін үш фазалы 
тізбекті есептеу, векторлық диаграммаларды құруды үйрену.
Жұмыс барысы: берілген схема үшін анықтаңыз:       
а) фазалық токтар;
б) сызықтық токтар;
в) I және U арасындағы ығысу бұрыштары;
г) фазалардың және бүкіл тізбектің қуаты;
д) масштабтағы векторлық диаграмманы салу;

Опциялар кестесі.

нұсқа № сурет № U Ном, B
1 78 220
2 79 380
3 80 660
4 81 220
5 82 380
6 83 660
7 84 220
8 85 380
9 86 660
10 87 220

№ 1 № 2 № 3 

№ 4 № 5 № 6 

№ 7 № 8 № 9 

№ 10 

2.3.3 Тұрақты және айнымалы токтың электр машиналары 

Тұрақты ток машинасы құрылымдық жағынан бекітілген бөліктен-
статордан және айналмалы бөліктен - ротордан тұрады. Статордың ішкі 
бетіне орамалары бар магниттік полюстер бекітілген төсек бар (сурет. 2.21). 

Сурет 2.21 - Тұрақты ток машинасының статоры 
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Машинаның роторы көбінесе якорь деп аталады. Ол біліктен, 
цилиндрлік өзектен, орамадан және коллектордан тұрады (сурет. 2.22). 

Сурет 2.22 - Тұрақты ток машинасының зәкірі 

Магниттік полюстер мен якорь өзегі электрлік Болаттың жеке 
парақтарынан алынады. Гистерезис пен құйынды токтардың жоғалуын 
азайту үшін парақтар оқшауланған қағазбен немесе лакпен жабылған. 
Коллектор күрделі пішінді мыс тақталарынан алынады (сурет. 2.23). 
Пластиналар бір-бірінен арнайы ыстыққа төзімді тығыздағышпен 
оқшауланған. Коллектор мен қозғалтқыш білігінің арасында бірдей оқшаулау 
бар. Коллекторлық пластиналар жиынтығы, цилиндр-коллектор [1,11] 
құрайды. 

Сурет 2.23 - Тұрақты ток машинасының коллекторы 

Сығылған мыс және көмір Ұнтағынан жасалған ток өткізбейтін 
щеткалар коллектордың сыртқы бетіне жақын орналасқан. 
Щетка металл қыстырғышқа салынып, серіппелермен коллекторға 
басылады (сурет. 2.2). 
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Машинаның роторы көбінесе якорь деп аталады. Ол біліктен,
цилиндрлік өзектен, орамадан және коллектордан тұрады (сурет. 2.22).

Сурет 2.22 - Тұрақты ток машинасының зәкірі

Магниттік полюстер мен якорь өзегі электрлік Болаттың жеке 
парақтарынан алынады. Гистерезис пен құйынды токтардың жоғалуын 
азайту үшін парақтар оқшауланған қағазбен немесе лакпен жабылған. 
Коллектор күрделі пішінді мыс тақталарынан алынады (сурет. 2.23).
Пластиналар бір-бірінен арнайы ыстыққа төзімді тығыздағышпен
оқшауланған. Коллектор мен қозғалтқыш білігінің арасында бірдей оқшаулау 
бар. Коллекторлық пластиналар жиынтығы, цилиндр-коллектор [1,11] 
құрайды.

Сурет 2.23 - Тұрақты ток машинасының коллекторы

Сығылған мыс және көмір Ұнтағынан жасалған ток өткізбейтін 
щеткалар коллектордың сыртқы бетіне жақын орналасқан.
Щетка металл қыстырғышқа салынып, серіппелермен коллекторға 
басылады (сурет. 2.2).

Сурет 2.24 - Щетка құрылғысы 

Екі бекітілген N және S полюстері магнит ағынын жасайды. Полюстер 
арасындағы кеңістікте цилиндр түрінде Болат өзек орналастырылған 
(сурет. 2.25). 

Сурет 2.25 - Тұрақты ток машинасының жұмыс принципіне 

Цилиндрдің сыртқы бетіне ядродан оқшауланған abcd мыс сымының 
бұрылысы орналастырылған. Оның ұштары 1 және 2 щеткалары салынған екі 
сақинаға бекітілген. Щеткаларға zн жүктемесі қосылған. Егер сіз N 
жиілігімен өзекшені суретте көрсетілген бағытта бұрсаңыз, онда abcd 
бұрылысы магниттік күш сызықтарын кесіп өтеді, оның ұштарында ЭМӨ 
пайда болады. Егер Zn жүктемесі айналымға қосылған болса, онда ток ағып 
кетеді. Токтың бағыты "оң қол" ережесімен анықталады. Суреттен токтың 
бағыты b нүктелерінен а және d нүктелерінен с-қа дейін болатындығын 
көруге болады, сәйкесінше сыртқы тізбекте ток 1 щеткадан 2 щеткаға өтеді. 
Ток сыртқы тізбекке шығарылатын 1-щетканы (+), ал ток машинаға 
қайтарылатын 2-щетканы ( - ) белгілейміз. Бұрылыс 180° бұрылған кезде AB 
және cd өткізгіштері өзгереді, 1 және 2 щеткаларындағы потенциал белгісі 
өзгереді және сыртқы тізбектегі ток кері бағытқа өзгереді. 

Осылайша, сыртқы тізбекте айнымалы синусоидальды ток ағады 
(сурет. 2.26). 
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Сурет 2.26 - Токтың өзгеру графигі 

Айнымалы токты түзету үшін машинада коллекторды қолдану керек 
(сурет. 2.27). 

Сурет 2.27 - Ток түзеткішінің схемасы 

       Қарапайым жағдайда, бұл екі жарты сақина және abcd 
бұрылыстарының ұштары оларға дәнекерленген. Жартылай сақиналар бір-
бірінен және біліктен оқшауланған. Abcd катушкасында айналу кезінде 
айнымалы ЭМӨ пайда болады, бірақ әр щетканың астында тек бір белгінің 
ЭМӨ болады: жоғарғы щеткада әрқашан ( + ), ал төменгі жағында әрқашан (
- ) болады. Сыртқы тізбектегі ток қисығы басқа пішінге ие болады (сурет.
2.28). 

Сурет 2.28 - Екі жарты сақинамен түзетілген ток кестесі 

Графиктен төменгі жарты толқын жоғарғы толқынмен ауыстырылғанын 
көруге болады. Егер сіз бір бұрылысты емес, екеуін қолдансаңыз және 
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Сурет 2.26 - Токтың өзгеру графигі

Айнымалы токты түзету үшін машинада коллекторды қолдану керек 
(сурет. 2.27).

Сурет 2.27 - Ток түзеткішінің схемасы

Қарапайым жағдайда, бұл екі жарты сақина және abcd
бұрылыстарының ұштары оларға дәнекерленген. Жартылай сақиналар бір-
бірінен және біліктен оқшауланған. Abcd катушкасында айналу кезінде
айнымалы ЭМӨ пайда болады, бірақ әр щетканың астында тек бір белгінің 
ЭМӨ болады: жоғарғы щеткада әрқашан ( + ), ал төменгі жағында әрқашан (
- ) болады. Сыртқы тізбектегі ток қисығы басқа пішінге ие болады (сурет.
2.28).

Сурет 2.28 - Екі жарты сақинамен түзетілген ток кестесі

Графиктен төменгі жарты толқын жоғарғы толқынмен ауыстырылғанын 
көруге болады. Егер сіз бір бұрылысты емес, екеуін қолдансаңыз және 

олардың ұштарын қазір 4 болатын коллекторлық тақталарға қоссаңыз, онда 
түзетілген токтың қисығы басқаша болады. 

Бірнеше бұрылыстар болған кезде түзетілген кернеу қисығы тегістеледі 
(сурет. 2.29). 

Сурет 2.29 - Коллектордың токты түзету кестесі 

Электр машиналары айнымалы және тұрақты ток машиналарына 
бөлінеді: электр қозғалтқыштары мен генераторлар. Генератор-бұл 
механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын машина. 

Электр қозғалтқышы-электр энергиясын механикалық энергияға 
айналдыратын машина. Айнымалы ток қозғалтқыштары-асинхронды және 
синхронды машиналар. Кез келген машина генератор ретінде де, қозғалтқыш 
ретінде де қолданыла алады. Түрлендірілетін энергия бағытын өзгерту үшін 
машинаның бұл қасиеті машинаның қайтымдылығы деп аталады. 

2.3.4 Асинхронды электр қозғалтқышының құрылғысы 

Асинхронды машина ұғымы оның роторының статордың магнит 
өрісінің жылдамдығынан өзгеше айналу жылдамдығына ие болуымен 
байланысты. 

Мұндағы " А " әрпі теріске шығару рөлін атқарады, яғни ротордың 
айналу жылдамдығы статордың магнит өрісінің айналу жылдамдығына 
сәйкес келмейді. 

Бұл қарапайым дизайнды жасаушы, бірақ жұмыста ыңғайлы және 
сенімді машина-орыс инженері Михаил Осивович Доливо-Добровольский. 
Алғаш рет 1889 жылы жасалған асинхронды қозғалтқыш бүгінгі күнге дейін 
айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ. 

Асинхронды қозғалтқыштың дизайны сол авторға тиесілі үш фазалы 
айнымалы ток жүйесін құруға негізделген. 

Қозғалтқыш статорының үш фазалы орамасына берілетін айнымалы ток 
онда айналмалы магнит өрісін жасайды. 

Асинхронды қозғалтқыштың негізгі құрылымдық элементтері-
бекітілген статор және жылжымалы ротор (сурет. 2.30). Статор мен ротор 0,1 
мм-ден 1,5 мм-ге дейінгі ауа саңылауымен бөлінеді. Ағынды токтардың 
жоғалуын азайту үшін статор пакеті электрлік Болаттың штампталған 
парақтарынан алынады. Статордың ішкі жағында орам сымдары салынған 
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ойықтар бар. Пакетке жинамас бұрын статор парақтары оларды тазарту 
кезінде алынған лак немесе масштаб қабатымен оқшауланады. 

Сурет 2.30 - Индукциялық қозғалтқыштың дизайны 

Статор ойықтарына орам салынады, ол қарапайым жағдайда кеңістікте 
120 градусқа жылжытылған үш фазалық катушкалардан тұрады. 

 Индукциялық қозғалтқыштың роторы-электрлік Болаттың 
штампталған парақтарынан жасалған цилиндр. Ротордың бетінде орамаға 
арналған бойлық ойықтар бар. Ротордың негізгі парақтары арнайы 
оқшауланбайды, өйткені көп жағдайда масштабтан оқшаулау жеткілікті. 

Ораманың түріне байланысты әдеттегі қозғалтқыштардың роторлары 
қысқа тұйықталған және фазалық болып бөлінеді. 

Қысқа тұйықталған ротордың орамасы-ойықтарға бекітілген мыс 
шыбықтар. Екі жағынан бұл шыбықтар мыс сақиналармен жабылған. 
Өзектерді сақиналарға қосу дәнекерлеу немесе дәнекерлеу арқылы жүзеге 
асырылады (сурет. 2.31). Бұл орам "торлы тор немесе доңғалақ дөңгелегі" 
орамасы деп аталады. 

Көбінесе короткозамкнутую обмотку орындайды балқытылған, 
алюминиймен және құюмен қысыммен. Бұл жағдайда желдеткіштің 
пышақтары өзектер мен сақиналармен бірге құйылады. 

Сурет 2.31 - Қысқа тұйықталған ротор 
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ойықтар бар. Пакетке жинамас бұрын статор парақтары оларды тазарту 
кезінде алынған лак немесе масштаб қабатымен оқшауланады.

Сурет 2.30 - Индукциялық қозғалтқыштың дизайны

Статор ойықтарына орам салынады, ол қарапайым жағдайда кеңістікте 
120 градусқа жылжытылған үш фазалық катушкалардан тұрады.

Индукциялық қозғалтқыштың роторы-электрлік Болаттың
штампталған парақтарынан жасалған цилиндр. Ротордың бетінде орамаға 
арналған бойлық ойықтар бар. Ротордың негізгі парақтары арнайы
оқшауланбайды, өйткені көп жағдайда масштабтан оқшаулау жеткілікті.

Ораманың түріне байланысты әдеттегі қозғалтқыштардың роторлары
қысқа тұйықталған және фазалық болып бөлінеді.

Қысқа тұйықталған ротордың орамасы-ойықтарға бекітілген мыс 
шыбықтар. Екі жағынан бұл шыбықтар мыс сақиналармен жабылған.
Өзектерді сақиналарға қосу дәнекерлеу немесе дәнекерлеу арқылы жүзеге
асырылады (сурет. 2.31). Бұл орам "торлы тор немесе доңғалақ дөңгелегі"
орамасы деп аталады.

Көбінесе короткозамкнутую обмотку орындайды балқытылған,
алюминиймен және құюмен қысыммен. Бұл жағдайда желдеткіштің 
пышақтары өзектер мен сақиналармен бірге құйылады.

Сурет 2.31 - Қысқа тұйықталған ротор

Жоғары қуатты қозғалтқыштардың роторда фазалық орамасы бар. 
Оның дизайны статор орамасына ұқсас, яғни өткізгіштер бір-бірімен 
байланысып, 3 фазалық жүйені құрайды. Бұл ораманың ұштары байланыс 
сақиналарына шығарылады. Осы сақиналар мен ток өткізетін щеткалардың 
көмегімен ротордың орамасына қосымша кедергілер қосылады. Фазалық 
роторлы қозғалтқыштар ең жақсы іске қосу және реттеу қасиеттеріне ие. 
Бірақ қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштарды пайдалану оңай және 
сенімді, фазалық роторлы қозғалтқыштарға қарағанда арзан [5, 7, 10].  

2.3.5 Машинаның айналмалы магнит өрісінің пайда болу принципі 

Үш фазалы қозғалтқыштың статорында кеңістікте бір-біріне қатысты 
120 градусқа жылжитын 3 орам (фаза) орналасқан. Фазалық орамаларға 
берілетін токтар уақыт өте келе кезеңнің 1/3 бөлігіне ауысады (сурет. 2.32). 

Сурет 2.32 - Үш фазалы орамадағы токтар 

Үш фазалы токтың өзгеру графигін қолдана отырып, оған бірнеше 
уақыт белгілерін қоямыз; tl, t2, t3,...tn. Графиктердің бірі уақыт осін кесіп өткен 
кезде белгілер ең ыңғайлы болады. 

Енді статор орамаларының электромагниттік күйін әр қабылданған, 
уақыт моменттерінде қарастырыңыз. 

Алдымен T1 нүктесін қарастырыңыз. А фазасындағы Ток нөлге тең, с 
фазасында ол оң болады - ( + ), ал В фазасында теріс ( · ) (сурет. 2.33, а). 
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Сурет 2.33 - Үш фазалы статор орамасының электромагниттік күйлері 

Әрбір фазалық ораманың жабық формасы болғандықтан, в-У фазалық 
орамасының соңында қарама - қарсы белгі болады, яғни У-( + ), ал C - Z 
орамасының z - (·) соңы болады. 

Ток өткізгіштің айналасында әрдайым магнит өрісі пайда болатыны 
белгілі. Оның бағыты дұрыс бұранда ("буравчика") қағидасымен 
айқындалады. 

С және У өткізгіштерінің айналасында күштік магниттік сызық 
сызыңыз, сәйкесінше В және Z (суреттегі сызық сызықтарын қараңыз. 2.33 a). 

Енді T2 уақытын қарастырайық. Бұл уақытта в фазасында ток 
болмайды. А фазасының а өткізгішінде ол ( + ) белгісі болады, ал C-Z 
фазасындағы өткізгіште (·) белгісі болады. Енді белгілерді қойыңыз: 
өткізгіште x - ( * ), ал өткізгіште Z - (+). 

T2 кезінде магнит өрісінің күш сызықтарын сызыңыз (сурет. 2.33, б). Ф 
векторы бұрылыс жасағанын ескеріңіз. 

Сол сияқты, біз T3,...tn кезінде статордың фазалық орамаларындағы 
электромагниттік күйді талдаймыз (сурет. 2.33, б, в, г, д). 

2.33 суреттерінен орамалардағы магнит өрісі және оның ф ағыны 
айналмалы айналуды жүзеге асыратыны анық көрінеді. 

Статордың магнит өрісінің жылдамдығы келесі формуламен 
анықталады: 

(2.17) 

мұндағы f-қоректендіру желісінің ток жиілігі, Гц; 
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Сурет 2.33 - Үш фазалы статор орамасының электромагниттік күйлері

Әрбір фазалық ораманың жабық формасы болғандықтан, в-У фазалық
орамасының соңында қарама - қарсы белгі болады, яғни У-( + ), ал C - Z 
орамасының z - (·) соңы болады.

Ток өткізгіштің айналасында әрдайым магнит өрісі пайда болатыны
белгілі. Оның бағыты дұрыс бұранда ("буравчика") қағидасымен
айқындалады.

С және У өткізгіштерінің айналасында күштік магниттік сызық
сызыңыз, сәйкесінше В және Z (суреттегі сызық сызықтарын қараңыз. 2.33 a).

Енді T2 уақытын қарастырайық. Бұл уақытта в фазасында ток 
болмайды. А фазасының а өткізгішінде ол ( + ) белгісі болады, ал C-Z
фазасындағы өткізгіште (·) белгісі болады. Енді белгілерді қойыңыз: 
өткізгіште x - ( * ), ал өткізгіште Z - (+).

T2 кезінде магнит өрісінің күш сызықтарын сызыңыз (сурет. 2.33, б). Ф 
векторы бұрылыс жасағанын ескеріңіз.

Сол сияқты, біз T3,...tn кезінде статордың фазалық орамаларындағы 
электромагниттік күйді талдаймыз (сурет. 2.33, б, в, г, д).

2.33 суреттерінен орамалардағы магнит өрісі және оның ф ағыны 
айналмалы айналуды жүзеге асыратыны анық көрінеді.

Статордың магнит өрісінің жылдамдығы келесі формуламен
анықталады:

(2.17)

мұндағы f-қоректендіру желісінің ток жиілігі, Гц; 

p-полюстер жұптарының саны.

Егер f=50 Гц қабылданса, онда полюстердің жұптарының әртүрлі 
сандары үшін (P=1, 2, 3, 4) n1=3000, 1500, 1000, 750 айн/мин. 

2.3.6 Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі 

Статордың айналмалы магнит өрісі ротор орамасының өткізгіштерін 
кесіп өтіп, оларда ЭМӨ тудырады. Айналмалы орам жабық болғандықтан, 
оның өткізгіштерінде токтар пайда болады. Статор өрісімен әрекеттесетін әр 
өткізгіштің тогы электромагниттік күш-fem жасайды. Ораманың барлық 
өткізгіштерінің күштерінің жиынтығы М электромагниттік моментін 
жасайды, бұл роторды айналмалы өріс бағытында айналдырады. 

Ротордың жылдамдығы N2 әрқашан N1 синхронды жиілігінен аз болады, 
яғни ротор әрқашан статор өрісінен артта қалады. Мұны келесідей 
түсіндірейік. Ротор N2 жиілігімен N1 айналмалы статор өрісінің жиілігіне тең 
болсын. Бұл жағдайда өріс айналмалы ораманың өткізгіштерін кесіп өтпейді. 
Сондықтан оларда ЭМӨ пайда болмайды және токтар болмайды, яғни момент 
М = 0 болады. Осылайша, индукциялық қозғалтқыштың роторы статор 
өрісімен синхронды түрде айнала алмайды. N2 статор өрісі мен N1 роторының 
жиіліктері арасындағы айырмашылық ∆n сырғу жиілігі деп аталады. 

Δn (2.18) 
Сырғу жиілігінің статордың магнит өрісінің жиілігіне қатынасы 

сырғанау деп аталады немесе ротордың статордың айналмалы магнит 
өрісінен артта қалуын сипаттайтын шама: 

         (2.19) 

Жалпы жағдайда асинхронды қозғалтқыштағы сырғу нөлден бірлікке 
дейін өзгеруі мүмкін. Алайда, номиналды сырғу Ѕн әдетте 0,01-ден 0,1% - ға 
дейін. Өрнекті түрлендіре отырып, ротордың айналу жиілігінің өрнегін 
аламыз: 

 (2.20) 

Асинхронды қозғалтқыш роторының орамасы статор орамасымен 
электрлік байланысты емес. Осыған байланысты қозғалтқыш 
трансформаторға ұқсас, онда статор орамасы бастапқы орам, ал ротор 
орамасы екінші реттік болады. Айырмашылығы-трансформатор 
орамаларындағы ЭМӨ уақыт өзгермейтін магнит ағынымен, ал қозғалтқыш 
орамаларындағы ЭМӨ тұрақты, бірақ кеңістікте айналатын ағынмен жүреді. 
Екі жағдайда да әсер бірдей болады. Трансформатордың қайталама 
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орамасынан айырмашылығы, қозғалтқыш роторының орамасы онымен бірге 
айналады. 

Ротор орамасының ЭМӨ, өз кезегінде, ротордың жылдамдығына 
байланысты. Мұны асинхронды қозғалтқышта жүретін процестерді талдау 
арқылы тексеру қиын емес. 

Статордың магнит өрісінің синхронды жылдамдығы роторға қатысты 
∆n сырғу жиілігімен қозғалады. Ол E2 роторының орамасына әкеледі, оның 
жиілігі f2 s сырғанауымен байланысты: 

(2.21) 

F1=RP1/60, f2=rp1s/60 екенін ескере отырып. 
Номиналды сырғу шамасын 0,01-0,1 ретті қабылдай отырып, ротор 

орамасындағы ЭМӨ өзгеру жиілігін есептеуге болады, ол 0,5-5 Гц (F1=50 Гц). 
https://tsput.ru/res/fizika/1/VOROPAEV_2 

2.2. Түстану негіздері 

Электроника-бұл электрлік және магниттік құбылыстарды зерттейтін 
ғылым мен техниканың саласы және оларды ақпаратты алу, түрлендіру, беру 
және тұтыну үшін практикалық қолдану. 

2.4.1 Жартылай өткізгіш және фотоэлектрондық аспаптар 

Жартылай өткізгіштер-бұл электр өткізгіштікте өткізгіштер мен 
диэлектриктер арасындағы аралық позицияны алатын заттардың қасиеттерін 
пайдалануға негізделген құрылғылар. Жартылай өткізгіштердің электрлік 
қасиеттері сыртқы жағдайларға байланысты: температура, жарық, сыртқы 
өрістер және т. б. Жартылай өткізгіштердің тән ерекшелігі-температураның 
жоғарылауымен және қоспаларды енгізумен олардың электр өткізгіштігінің 
жоғарылауы. 

Жартылай өткізгіш құрылғыларды жасау үшін қолданылатын заттар 
ретінде германий Ge, кремний Si (периодтық кестенің төртінші тобының 
элементтері) және галлий Арсениді GaAs кеңінен қолданылады. Олардың 
монокристалды құрылымы және гауһар тәрізді кристалл торы бар: әр атом 
тұрақты тетраэдрдің шыңдарында орналасқан төрт атоммен қоршалған. 
Атомдар валенттілік электрондарының әсерінен тор түйіндерінде ұсталады. 

Екі көрші Атом арасындағы байланыс екі валентті электрон арқылы 
жүзеге асырылады – әр атомнан біреуі. Атомдар арасындағы мұндай 
байланыс ковалентті деп аталады. 

Сыртқы қабықтағы жоғарыда аталған заттардың әр атомында төрт 
валентті электрон бар. Сондықтан әр атом өзіне жақын төрт атоммен төрт 
коваленттік байланыс түзеді. Нәтижесінде әр атомның сыртқы орбитальында 
сегіз Электрон болады және толығымен толтырылады. 
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орамасынан айырмашылығы, қозғалтқыш роторының орамасы онымен бірге 
айналады.

Ротор орамасының ЭМӨ, өз кезегінде, ротордың жылдамдығына 
байланысты. Мұны асинхронды қозғалтқышта жүретін процестерді талдау
арқылы тексеру қиын емес.

Статордың магнит өрісінің синхронды жылдамдығы роторға қатысты
∆n сырғу жиілігімен қозғалады. Ол E2 роторының орамасына әкеледі, оның 
жиілігі f2 s сырғанауымен байланысты:

(2.21)

F1=RP1/60, f2=rp1s/60 екенін ескере отырып.
Номиналды сырғу шамасын 0,01-0,1 ретті қабылдай отырып, ротор 

орамасындағы ЭМӨ өзгеру жиілігін есептеуге болады, ол 0,5-5 Гц (F1=50 Гц).
https://tsput.ru/res/fizika/1/VOROPAEV_2

2.2. Түстану негіздері

Электроника-бұл электрлік және магниттік құбылыстарды зерттейтін
ғылым мен техниканың саласы және оларды ақпаратты алу, түрлендіру, беру
және тұтыну үшін практикалық қолдану.

2.4.1 Жартылай өткізгіш және фотоэлектрондық аспаптар

Жартылай өткізгіштер-бұл электр өткізгіштікте өткізгіштер мен
диэлектриктер арасындағы аралық позицияны алатын заттардың қасиеттерін 
пайдалануға негізделген құрылғылар. Жартылай өткізгіштердің электрлік 
қасиеттері сыртқы жағдайларға байланысты: температура, жарық, сыртқы
өрістер және т. б. Жартылай өткізгіштердің тән ерекшелігі-температураның 
жоғарылауымен және қоспаларды енгізумен олардың электр өткізгіштігінің 
жоғарылауы.

Жартылай өткізгіш құрылғыларды жасау үшін қолданылатын заттар 
ретінде германий Ge, кремний Si (периодтық кестенің төртінші тобының 
элементтері) және галлий Арсениді GaAs кеңінен қолданылады. Олардың
монокристалды құрылымы және гауһар тәрізді кристалл торы бар: әр атом 
тұрақты тетраэдрдің шыңдарында орналасқан төрт атоммен қоршалған.
Атомдар валенттілік электрондарының әсерінен тор түйіндерінде ұсталады.

Екі көрші Атом арасындағы байланыс екі валентті электрон арқылы 
жүзеге асырылады – әр атомнан біреуі. Атомдар арасындағы мұндай 
байланыс ковалентті деп аталады.

Сыртқы қабықтағы жоғарыда аталған заттардың әр атомында төрт 
валентті электрон бар. Сондықтан әр атом өзіне жақын төрт атоммен төрт
коваленттік байланыс түзеді. Нәтижесінде әр атомның сыртқы орбитальында 
сегіз Электрон болады және толығымен толтырылады.

Сыртқы орбитаның әр электроны заттың қалған атомдарымен 
коваленттік байланыс арқылы байланысқан Кристалл тор өте жақсы. Мұндай 
кристалда барлық валенттілік электрондары бір-бірімен тығыз байланысты 
және зарядтардың берілуіне қатыса алатын бос электрондар жоқ. 

Абсолютті нөлдік температурада (-273°c) барлық химиялық таза 
бейтарап жартылай өткізгіштер осындай кристалды торға ие. Мұндай 
жағдайларда жартылай өткізгіштер идеалды оқшаулағыштардың қасиеттеріне 
ие (сурет.2.34). 

Сурет 2.34 - Жартылай өткізгіштер атомдарының коваленттік 
байланысының мәні 

Жартылай өткізгіш диод дегеніміз-бір p-n өткелі бар екі терминалы бар 
құрылғы (екі полюсті элемент). Іс жүзінде германий, кремний және арсенид-
галлий жартылай өткізгіш диодтар кеңінен қолданылады. Жартылай өткізгіш 
диодтардың негізгі түрлері, белгілері және негізгі сипаттамалары туралы 
мәліметтер кестеде келтірілген. 2.2. 

Жартылай өткізгіш диодтардың электронды шамдарға қарағанда 
бірқатар артықшылықтары бар: кішкентай жалпы өлшемдері, салмағы аз, 
тиімділігі жоғары, электронды көздің болмауы, ұзақ қызмет ету мерзімі, 
жоғары сенімділік. Жартылай өткізгіш диодтарды белгілеу жүйесінің негізі 
әріптік-сандық код болып табылады. 
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Кесте 2.2 - Жартылай өткізгіш диодтардың негізгі типтері, белгілері және 
негізгі сипаттамалары туралы деректер 
Атауы Әріптік код Белгісі Негізгі сипаттамасы 

Диодтың жалпы 
белгіленуі 
Бір жақты зенер 
диоды 
Екі жақты зенер 
диоды 
Варикап 
Жарықдиодты 
Фотодиод Оптрон 
диод 

VD 
КҚ 
ГД 
VD 
КС VD КС 
VD 
КВ 
VD 
КЛ 
АЛ 
VD 
АОД 

Жартылай өткізгіш диодтардың маңызды қасиеті-бір жақты өткізгіштік-
электр сигналдарын түзету, шектеу және түрлендіру құрылғыларында кеңінен 
қолданылады. Кері кернеудің әсерінен p-n өтпелі тосқауыл 
сыйымдылығының өзгеруі варикапа деп аталатын құрылғыларда 
қолданылады. Кернеуді тұрақтандыру үшін құрылғыларда p-n ауысуының 
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Кесте 2.2 - Жартылай өткізгіш диодтардың негізгі типтері, белгілері және 
негізгі сипаттамалары туралы деректер
Атауы Әріптік код Белгісі Негізгі сипаттамасы

Диодтың жалпы
белгіленуі
Бір жақты зенер 
диоды
Екі жақты зенер 
диоды
Варикап
Жарықдиодты
Фотодиод Оптрон 
диод

VD
КҚ
ГД
VD
КС VD КС
VD
КВ
VD
КЛ
АЛ
VD
АОД

Жартылай өткізгіш диодтардың маңызды қасиеті-бір жақты өткізгіштік-
электр сигналдарын түзету, шектеу және түрлендіру құрылғыларында кеңінен
қолданылады. Кері кернеудің әсерінен p-n өтпелі тосқауыл
сыйымдылығының өзгеруі варикапа деп аталатын құрылғыларда 
қолданылады. Кернеуді тұрақтандыру үшін құрылғыларда p-n ауысуының

қайтымды электрлік бұзылу құбылысы қолданылады. Бұл құрылғылар зенер 
диодтары деп аталады.  

Фоторезистор-бұл белсенді кедергісі жарыққа байланысты p-p-өтпесі 
жоқ жартылай өткізгіш құрылғы. Оның кедергісі оған қолданылатын 
кернеудің полярлығына да, оның шамасына да байланысты емес. 
Фоторезистордың белгіленуі мен типтік сипаттамасы суретте көрсетілген. 2.5, 
А және б. Бұл суреттегі Жарық люкстерде көрсетілген, 1 лк = = 0,147 
мкВт/см2. Жарықтың жоғарылауымен фоторезистордың кедергісі төмендейді, 
ал қараңғы қарсылықтың минимумға қатынасы 106-дан асуы мүмкін. 

Фоторезисторлардың кедергісі температураға, әсіресе жарықтың төмен 
деңгейіне байланысты. Фоторезисторлар - және белгілеу өте инерциялық 
құрылғылар, қараңғыдан ашық жарыққа ауысу кезінде қарсылықты орнату 
уақыты бірнеше миллисекундты құрайды, ал жарықтан қараңғылыққа – 
бірнеше секундқа дейін. Сонымен қатар, олар "жарық жадына" ие және 
жарықтандыруды алып тастағанда олар қарсылықтың нақты бастапқы мәніне 
оралмайды [6, 9, 11]. 

Сурет 2.35 - Фоторезистор. Кедергінің жарықтан тәуелділігі 

Фоторезисторлар негізінен кадмий сульфидінің негізінде жасалады. 
Фоторезисторлардың келтірілген параметрлері кадмий сульфидіне 
негізделген элементтерге сәйкес келеді. Кадмий селенидіне негізделген 
фоторезисторлар қысқа уақытқа ие және қараңғы қарсылықтың минимумға 
үлкен қатынасы бар. Алайда, қарсылықтың температуралық коэффициенті 
олардың оптикалық фонға тәуелділігі үлкен және айқын. Сульфид немесе 
кадмий селенидіне негізделген фоторезисторлар 400-ден 800 нм-ге дейінгі 
спектрлік диапазонда максималды сезімталдыққа ие (бұл көрінетін жарық 
диапазоны). Бір фоторезисторы қолданылуы мүмкін барлық спектральном 
диапазонында, және басқа да бар узкую спектральную сезімталдығы. 
Инфрақызыл сәулелерге жоғары сезімталдықтағы фоторезисторлар қорғасын 
сульфиді немесе индий антимониді негізінде жасалады. 

Фоторезисторлардың сезімталдығын вакуумдық Фото көбейткіштердің 
сезімталдығымен салыстыруға болады. Сондықтан оларды жарықтың аз 
мөлшерін өлшеу үшін қолдануға болады. Фоторезисторларды қолданудың 
тағы бір саласы – оларды басқарылатын кедергілер ретінде пайдалану. 
Фоторезисторлардың рұқсат етілген шашырау қуаты бірнеше Ваттқа жетуі 
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мүмкін болғандықтан, олардың көмегімен реле орамасын қосымша 
күшейтусіз тікелей қосуға болады.  

Фотодиодтар 
P-n ауысуын жарықтандыру кезінде кері диод тогы артады. Бұл әсерді

фотометриялық өлшеулер үшін қолдануға болады. Осы мақсатта фотодиод 
корпусында мөлдір терезе жасалады. - Сур. 2.36 фотодиодтың схемалық 
белгіленуі, оның эквивалентті схемасы және сипаттамалардың отбасы 
көрсетілген. Фотодиодтар қысқа тұйықталу тогының болуымен сипатталады, 
ол оның жарықтандырылуына пропорционалды, сондықтан 
фоторезисторлардан айырмашылығы, фотодиодты қосымша қуат көзінсіз 
пайдалануға болады. Фотодиодтардың сезімталдығы әдетте шамамен 0,1 
мкА/лк құрайды. Фотодиодқа құлыптау кернеуін беру кезінде фототүсірілім 
іс жүзінде өзгермейді. Фотодиодтың бұл жұмыс режимі жоғары 
жылдамдықты алу қажет болған кезде қолайлы, өйткені құлыптау кернеуінің 
жоғарылауымен меншікті сыйымдылық азаяды. 

Сурет 2.36 - Фотодиод: a – белгілеу; б – баламалы схема; в – вольтампер 
сипаттамалары; г-адамның көзімен салыстырғанда кремний (Si) және 

германий (Ge) фотодиодтарының сезгіштігінің жарықтың толқын 
ұзындығына тәуелділігі 

Жарықтандырудың жоғарылауымен кремний фотодиодының бос 
кернеуі шамамен 0,5 в дейін артады. Суреттердегі сипаттамалардан көрініп 
тұрғандай. 2.36, жүктеме кезінде фотодиодтағы кернеу өте аз төмендейді, ал 
жүктеме тогының мәні берілген жарық үшін қысқа тұйықталу тогынан аз 
болады. Осының арқасында фотодиодтар электр энергиясын алуға жарамды.  
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мүмкін болғандықтан, олардың көмегімен реле орамасын қосымша
күшейтусіз тікелей қосуға болады. 

Фотодиодтар
P-n ауысуын жарықтандыру кезінде кері диод тогы артады. Бұл әсерді 

фотометриялық өлшеулер үшін қолдануға болады. Осы мақсатта фотодиод
корпусында мөлдір терезе жасалады. - Сур. 2.36 фотодиодтың схемалық
белгіленуі, оның эквивалентті схемасы және сипаттамалардың отбасы 
көрсетілген. Фотодиодтар қысқа тұйықталу тогының болуымен сипатталады,
ол оның жарықтандырылуына пропорционалды, сондықтан
фоторезисторлардан айырмашылығы, фотодиодты қосымша қуат көзінсіз
пайдалануға болады. Фотодиодтардың сезімталдығы әдетте шамамен 0,1 
мкА/лк құрайды. Фотодиодқа құлыптау кернеуін беру кезінде фототүсірілім 
іс жүзінде өзгермейді. Фотодиодтың бұл жұмыс режимі жоғары
жылдамдықты алу қажет болған кезде қолайлы, өйткені құлыптау кернеуінің
жоғарылауымен меншікті сыйымдылық азаяды.

Сурет 2.36 - Фотодиод: a – белгілеу; б – баламалы схема; в – вольтампер 
сипаттамалары; г-адамның көзімен салыстырғанда кремний (Si) және 

германий (Ge) фотодиодтарының сезгіштігінің жарықтың толқын 
ұзындығына тәуелділігі

Жарықтандырудың жоғарылауымен кремний фотодиодының бос 
кернеуі шамамен 0,5 в дейін артады. Суреттердегі сипаттамалардан көрініп
тұрғандай. 2.36, жүктеме кезінде фотодиодтағы кернеу өте аз төмендейді, ал
жүктеме тогының мәні берілген жарық үшін қысқа тұйықталу тогынан аз 
болады. Осының арқасында фотодиодтар электр энергиясын алуға жарамды. 

Кремний фотодиодтарының спектрлік сезімталдық аймағы 0,6 және 1 
мкм аралығында болады. Адам көзі мен фотодиодтардың салыстырмалы 
спектрлік сезімталдығының графиктері суретте көрсетілген. 2.36, ж. 

Фотодиодтар фоторезисторларға қарағанда едәуір аз уақытты құрайды. 
Кәдімгі фотодиодтар үшін шекаралық жиілік шамамен 10 МГц құрайды. 
Талшықты-оптикалық байланыс жүйелеріне арналған фотодиодтар бірнеше 
ГГц жиілігіне дейін жұмыс істей алады. 

Фототрансисторлар 
Фототранзисторда (сурет. 2.37) коллектор–база өткелі фотодиод болып 

табылады. 

Сурет 2.37 - Фототранзистор: а-белгілеу; б - эквивалентті схема; в-
құрамдас фототранзистордың эквивалентті схемасы 

Фототрансистордың жұмыс принципі оның эквивалентті схемасынан 
айқын көрінеді. Фотодиод тогы-бұл транзистордың негізгі тогы, ол оның 
коллекторлық тогын басқарады. Фототрансистор базасының шығысын 
схемаға қосу немесе оны өшірмеу керек деген сұрақтың шешімі таңдалған 
өлшеу схемасына байланысты болады. Негізгі электрод мүлдем 
шығарылмаған фототрансисторларды кейде қос фотодиод деп атайды. 
Фототрансисторларда фотоөткізгішті көбірек күшейту үшін олар кейде 
құрама (сурет. 2.37, в). Бірі эквивалентті схемасын фототранзистора әрине, 
оны облысы спектрлі сезімталдық секілді, мен үшін тиісті фотодиодтардың. 
Фототрансистордың шекаралық жиілігі фотодиодқа қарағанда едәуір төмен. 
Оның мәні шамамен 300 кГц, ал құрама фототрансисторларда шамамен 30 
кГц құрайды. 

2.5 Тау-кен жұмыстары кезеңдерінде ақпараттық технологияларды 
қолдану 

Ақпараттық технологиялар тау-кен өндірісінің кез-келген кезеңінде 
туындайтын әртүрлі мәселелерді шешуге, ең алдымен басқару шешімдерін 
қабылдаумен байланысты кәсіпорындардың барлық қызметкерлеріне 
ақпараттық қызмет көрсетуге арналған. Мұнда ақпарат әдетте тұрақты немесе 
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арнайы басқару есептері түрінде ұсынылады және кәсіпорынның өткені, 
бүгіні және болашағы туралы ақпаратты қамтиды. Кеңсені автоматтандыру 
Компьютерлік желілер мен басқа да заманауи ақпарат беру және жұмыс 
құралдары негізінде өндіріс ішінде де, сыртқы ортада да байланыс 
процестерін ұйымдастыруды және қолдауды қамтиды. Ақпараттық 
технологиялар Компьютерлік графика, процестерді модельдеу және 
инженерлік есептеулер түрінде жобалауда кеңінен қолданылады. 

Ақпараттық технологиялар кейбір күнделікті, үнемі қайталанатын 
операцияларды автоматтандыру үшін біліктілігі төмен қызметкерлердің 
орындаушылық деңгейінде де қолданылады. Басқару дегеніміз-берілген 
бағдарлама бойынша объектінің жұмысын ұйымдастыратын объектіге 
мақсатты әсер ету процесі. Материалдық тауарларды өндіруді, бөлуді, 
алмасуды және тұтынуды және ұйымдастырушылық-экономикалық басқару 
мәселелерін шешуді қамтамасыз ететін ақпарат Басқару деп аталады. Басқару 
қызметінде Ақпарат энергетикалық, материалдық, еңбек, қаржылық 
ресурстармен қатар маңызды ресурстардың бірі болып табылады. Тау-кен 
ісінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың қазіргі заманғы жүйесі 
қамтамасыз етудің мынадай негізгі кіші жүйелері бар кешен болып табылады: 

* ақпараттық қамтамасыз ету-ақпаратты жіктеу жүйесі, деректерді
өңдеудің технологиялық схемасы, нормативтік анықтамалық ақпарат, құжат 
айналымы жүйесі, құжаттаманың әртүрлі түрлерін жасау;  

* ұйымдастырушылық қолдау-басқару жүйесінің жұмысын, кәсіпорын
құрылымдары арасында байланыстың болуын реттейтін шаралар мен іс-
шаралар жиынтығы;  

• техникалық қамтамасыз ету – ЭЕМ мен байланыс құралдарын
қамтитын, жүйеде пайдаланылатын техникалық құралдар кешені; * 
Математикалық қамтамасыз ету-есептерді шешу әдістерінің, қағидаларының, 
математикалық модельдері мен алгоритмдерінің жиынтығы;  

* бағдарламалық жасақтама-кәсіпорын қызметінің барлық кезеңдерінде
қажетті бағдарламалар жиынтығы. 

Қазіргі уақытта әртүрлі ақпаратты өңдеудің ақпараттық 
технологияларын қамтамасыз ететін көптеген бағдарламалық өнімдер бар. 
Оларға мәтіндік процессорлар, кестелік процессорлар, мәліметтер базасын 
басқару жүйелері, автоматты дизайн жүйелері, электрондық пошта және т. б. 
Ақпараттық ішкі жүйелерді көптеген аспектілер бойынша жіктеуге болады. 
Инженерлік Ақпараттық жүйелер арасында келесілер ерекшеленеді: • 
деректерді өңдеу жүйелері (СОД); • автоматтандырылған жобалау жүйелері 
(АЖЖ); • автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ); * ақпараттық-іздеу 
жүйелері (ЖЗШ). СОД басқару шешімдерін қабылдайтын Объектіні басқару 
органының мамандарына ақпараттық қызмет көрсетеді. Ұсынылған ақпарат 
негізінде қабылданған шешім СОД-ны айналып өтіп, басқарылатын объектіге 
жіберіледі. Сіз СОД-ны 12-ші жүйе ретінде түсіндіре аласыз, ол кіріс ақпарат 
ағынын Шығыс ақпарат ағынына айналдырады. 

Егер сода басқару шешімдерін таңдауға қабілетті болса, онда ол 
автоматтандырылған басқару жүйесіне айналады. АБЖ шешімдерін қабылдау 
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арнайы басқару есептері түрінде ұсынылады және кәсіпорынның өткені,
бүгіні және болашағы туралы ақпаратты қамтиды. Кеңсені автоматтандыру
Компьютерлік желілер мен басқа да заманауи ақпарат беру және жұмыс 
құралдары негізінде өндіріс ішінде де, сыртқы ортада да байланыс
процестерін ұйымдастыруды және қолдауды қамтиды. Ақпараттық 
технологиялар Компьютерлік графика, процестерді модельдеу және 
инженерлік есептеулер түрінде жобалауда кеңінен қолданылады.

Ақпараттық технологиялар кейбір күнделікті, үнемі қайталанатын
операцияларды автоматтандыру үшін біліктілігі төмен қызметкерлердің
орындаушылық деңгейінде де қолданылады. Басқару дегеніміз-берілген 
бағдарлама бойынша объектінің жұмысын ұйымдастыратын объектіге 
мақсатты әсер ету процесі. Материалдық тауарларды өндіруді, бөлуді, 
алмасуды және тұтынуды және ұйымдастырушылық-экономикалық басқару
мәселелерін шешуді қамтамасыз ететін ақпарат Басқару деп аталады. Басқару
қызметінде Ақпарат энергетикалық, материалдық, еңбек, қаржылық 
ресурстармен қатар маңызды ресурстардың бірі болып табылады. Тау-кен 
ісінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың қазіргі заманғы жүйесі
қамтамасыз етудің мынадай негізгі кіші жүйелері бар кешен болып табылады: 

* ақпараттық қамтамасыз ету-ақпаратты жіктеу жүйесі, деректерді 
өңдеудің технологиялық схемасы, нормативтік анықтамалық ақпарат, құжат
айналымы жүйесі, құжаттаманың әртүрлі түрлерін жасау; 

* ұйымдастырушылық қолдау-басқару жүйесінің жұмысын, кәсіпорын 
құрылымдары арасында байланыстың болуын реттейтін шаралар мен іс-
шаралар жиынтығы; 

• техникалық қамтамасыз ету – ЭЕМ мен байланыс құралдарын 
қамтитын, жүйеде пайдаланылатын техникалық құралдар кешені; * 
Математикалық қамтамасыз ету-есептерді шешу әдістерінің, қағидаларының, 
математикалық модельдері мен алгоритмдерінің жиынтығы; 

* бағдарламалық жасақтама-кәсіпорын қызметінің барлық кезеңдерінде 
қажетті бағдарламалар жиынтығы.

Қазіргі уақытта әртүрлі ақпаратты өңдеудің ақпараттық 
технологияларын қамтамасыз ететін көптеген бағдарламалық өнімдер бар.
Оларға мәтіндік процессорлар, кестелік процессорлар, мәліметтер базасын 
басқару жүйелері, автоматты дизайн жүйелері, электрондық пошта және т. б.
Ақпараттық ішкі жүйелерді көптеген аспектілер бойынша жіктеуге болады. 
Инженерлік Ақпараттық жүйелер арасында келесілер ерекшеленеді: • 
деректерді өңдеу жүйелері (СОД); • автоматтандырылған жобалау жүйелері
(АЖЖ); • автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ); * ақпараттық-іздеу 
жүйелері (ЖЗШ). СОД басқару шешімдерін қабылдайтын Объектіні басқару
органының мамандарына ақпараттық қызмет көрсетеді. Ұсынылған ақпарат 
негізінде қабылданған шешім СОД-ны айналып өтіп, басқарылатын объектіге 
жіберіледі. Сіз СОД-ны 12-ші жүйе ретінде түсіндіре аласыз, ол кіріс ақпарат
ағынын Шығыс ақпарат ағынына айналдырады.

Егер сода басқару шешімдерін таңдауға қабілетті болса, онда ол
автоматтандырылған басқару жүйесіне айналады. АБЖ шешімдерін қабылдау

Экономикалық-математикалық әдістер негізінде немесе маманның басқару 
шешімін қабылдау әрекеттерін модельдеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 
Басқару шешімін қалыптастыратын АБЖ қолданбалы бағдарламалары, 
әдетте, оңтайлы шешімдерді таңдау үшін экономикалық-математикалық 
әдістерді қолданады. Оңтайландыру мәселесі үшін бастапқы деректер 
деректерді өңдеу жүйесі режимінде есептеледі. Маманның шешім 
қабылдауын модельдеу жасанды интеллект және білім негіздері 
принциптеріне негізделген сараптамалық жүйелерде жүзеге асырылады. Тау-
кен өндірісінде ақпараттық технологияларды қолдану жобалаудың, 
құрылыстың, пайдаланудың кез келген кезеңінде қажет және техникалық 
және ақпараттық, математикалық, бағдарламалық және ұйымдастыру-
құқықтық қамтамасыз етуді іріктеу мен қалыптастыруға негізделген. 
Техникалық қамтамасыз етуді іріктеу ақпаратты уақтылы жинауды, тіркеуді, 
беруді, сақтауды, толтыруды және өңдеуді қамтамасыз ететіндей болуы тиіс. 
Ақпараттық қолдау көптеген ақпараттық массивтермен, мәліметтер 
жиынтығымен немесе мәліметтер базасымен ұсынылған жүйенің бірыңғай 
ақпараттық қорын құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек. 
Жүйелердің математикалық қамтамасыз етілуін қалыптастыру бастапқы 
есептер функциясын шешудің әдістері мен алгоритмдерін жинақтауды 
қамтиды. Жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын қалыптастыру кезінде 
пайдаланушының бағдарламалары мен нұсқаулықтарының кешенін құруға 
және тиімді бағдарламалық өнімдерді таңдауға ерекше назар аударылады. 
Автоматтандырылған жобалау (АЖЖ) жүйелері халық шаруашылығы 
салаларының түрлі кешендерін, оның ішінде тау-кен ісінде бұрыннан кеңінен 
қолданылып келеді. Қазіргі әлемде сызбаларды орындаудың максималды 
дәлдігін қамтамасыз ететін және көптеген күнделікті операцияларда уақытты 
үнемдейтін АЖЖ қолданбай дизайнның жоғары деңгейіне жету мүмкін емес. 
АЖЖ көмегімен жасалған нәтижелерді келесі операцияларды орындау үшін 
технологиялық тізбек арқылы беруге болады. Көптеген графикалық 
редакторлар мен геометриялық модельдеу бағдарламалары (AutoCad, 
SolidWorks, Компас және т.б.), сондай-ақ үш өлшемді графика өндірісі 
бағдарламалары (3dstudio Max, Maya) бар. Автоматтандырылған жобалау 
жүйелерінің арасында көшбасшы AutoCad жүйесі деп санауға болады. Әр 
түрлі процестерді модельдеу үшін "Зенит", "лира-Windows", "StructureCAD" 
және т.б. бағдарламалық–есептеу кешендері (СКҚ) құрылды, 13 әр түрлі 
қызметті жүзеге асыру үшін мәтіндік құжаттарды жасауға және өңдеуге 
арналған мәтіндік процессорлар қолданылады. Дайындалған мәтіндік 
құжаттар басып шығарылуы, сондай-ақ компьютерлік желі арқылы берілуі 
мүмкін. Кестелік процессорлар кесте түрінде ұсынылған мәліметтерге 
көптеген операцияларды жүргізуге мүмкіндік береді. Пайдаланушы кестелік 
деректерді енгізуге, оларды өңдеуге, қажетті есептеулерді жүргізуге, 
автоматты түрде қорытынды жасауға, ақпаратты баспа түрінде және басқа 
жүйелерге импортталатын файлдар түрінде шығаруға, кестелік деректерді, 
соның ішінде Графиктер мен диаграммалар түрінде сапалы түрде ресімдеуге, 
инженерлік, қаржылық, статистикалық есептеулер жүргізуге, математикалық 
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модельдеуді жүргізуге және т. б. Деректер базасын басқару жүйелері басқару 
жүйесі мен компанияның өндірістік қызметі туралы әртүрлі ақпаратты 
қамтитын мәліметтер базасын құруға және сақтауға арналған. Электрондық 
пошта пайдаланушыға желідегі серіктестеріне хабарлама алуға, сақтауға және 
жіберуге мүмкіндік береді. Пайдаланушыға электрондық пошта арқылы 
ұсынылатын мүмкіндіктер әртүрлі және қолданылатын бағдарламалық 
жасақтамаға байланысты. Осылайша, жоғарыда аталған барлық ақпараттық 
технологиялар тау-кен ісінде қолданылған деп қорытынды жасауға болады. 
https://dpanorama.ru/management/what-is-direct-voltage-what-is-the-difference-
between-a-direct-diode-and-a-reverse-diode/ 

 
2.5.1 Ақпараттық технологиялардың түрлері мен модельдері 
 
Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясы қажетті кіріс деректері 

бар және алгоритмдер мен оларды өңдеудің басқа да стандартты 
процедуралары белгілі жақсы құрылымдалған есептерді шешуге арналған. 
Бұл технология операциялық (орындаушылық) қызмет деңгейінде 
қолданылады (суретті қараңыз. 2.38) басқарушылық еңбектің кейбір ретті 
тұрақты қайталанатын операцияларын автоматтандыру мақсатында біліктілігі 
жоғары емес персоналға қолданылмайды. Сондықтан, осы деңгейде 
ақпараттық технологиялар мен жүйелерді енгізу персоналдың өнімділігін 
едәуір арттырады, оны күнделікті операциялардан босатады, тіпті 
жұмысшылар санын азайту қажеттілігіне әкелуі мүмкін. 

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

жасау; 
 ағымдағы сұраулардың барлық түрлеріне жауап алу және оларды 

қағаз құжаттар немесе есептер түрінде рәсімдеу. 
Бұл технологияны басқалардан ерекшелейтін деректерді өңдеумен 

байланысты бірнеше ерекшеліктер бар: 
 деректерді өңдеу бойынша компанияға қажетті міндеттерді орындау. 

Әр компанияға заңда компанияда бақылауды қамтамасыз ету және қолдау 
құралы ретінде пайдалануға болатын өз қызметі туралы мәліметтер болуы 
және сақталуы керек. Сондықтан кез-келген компанияда деректерді өңдеудің 
ақпараттық жүйесі болуы керек және тиісті ақпараттық технология жасалуы 
керек; 

 алгоритмді жасауға болатын тек жақсы құрылымдалған есептерді 
шешу; 

 стандартты өңдеу процедураларын орындау. Қолданыстағы 
стандарттар деректерді өңдеудің типтік процедураларын анықтайды және 
оларды барлық типтегі ұйымдардың сақтауын белгілейді; 

 адамның ең аз қатысуымен автоматты режимде жұмыстың негізгі 
көлемін орындау; 
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модельдеуді жүргізуге және т. б. Деректер базасын басқару жүйелері басқару 
жүйесі мен компанияның өндірістік қызметі туралы әртүрлі ақпаратты
қамтитын мәліметтер базасын құруға және сақтауға арналған. Электрондық
пошта пайдаланушыға желідегі серіктестеріне хабарлама алуға, сақтауға және 
жіберуге мүмкіндік береді. Пайдаланушыға электрондық пошта арқылы
ұсынылатын мүмкіндіктер әртүрлі және қолданылатын бағдарламалық 
жасақтамаға байланысты. Осылайша, жоғарыда аталған барлық ақпараттық
технологиялар тау-кен ісінде қолданылған деп қорытынды жасауға болады.
https://dpanorama.ru/management/what-is-direct-voltage-what-is-the-difference-
between-a-direct-diode-and-a-reverse-diode/

2.5.1 Ақпараттық технологиялардың түрлері мен модельдері

Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясы қажетті кіріс деректері
бар және алгоритмдер мен оларды өңдеудің басқа да стандартты
процедуралары белгілі жақсы құрылымдалған есептерді шешуге арналған.
Бұл технология операциялық (орындаушылық) қызмет деңгейінде
қолданылады (суретті қараңыз. 2.38) басқарушылық еңбектің кейбір ретті 
тұрақты қайталанатын операцияларын автоматтандыру мақсатында біліктілігі
жоғары емес персоналға қолданылмайды. Сондықтан, осы деңгейде
ақпараттық технологиялар мен жүйелерді енгізу персоналдың өнімділігін 
едәуір арттырады, оны күнделікті операциялардан босатады, тіпті 
жұмысшылар санын азайту қажеттілігіне әкелуі мүмкін.

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

жасау;
 ағымдағы сұраулардың барлық түрлеріне жауап алу және оларды

қағаз құжаттар немесе есептер түрінде рәсімдеу.
Бұл технологияны басқалардан ерекшелейтін деректерді өңдеумен

байланысты бірнеше ерекшеліктер бар:
 деректерді өңдеу бойынша компанияға қажетті міндеттерді орындау.

Әр компанияға заңда компанияда бақылауды қамтамасыз ету және қолдау 
құралы ретінде пайдалануға болатын өз қызметі туралы мәліметтер болуы 
және сақталуы керек. Сондықтан кез-келген компанияда деректерді өңдеудің 
ақпараттық жүйесі болуы керек және тиісті ақпараттық технология жасалуы 
керек;

 алгоритмді жасауға болатын тек жақсы құрылымдалған есептерді 
шешу;

 стандартты өңдеу процедураларын орындау. Қолданыстағы
стандарттар деректерді өңдеудің типтік процедураларын анықтайды және 
оларды барлық типтегі ұйымдардың сақтауын белгілейді;

 адамның ең аз қатысуымен автоматты режимде жұмыстың негізгі 
көлемін орындау;

 егжей-тегжейлі деректерді пайдалану. Компанияның қызметі туралы
жазбалар егжей-тегжейлі (егжей-тегжейлі) сипатқа ие, бұл аудит жүргізуге 
мүмкіндік береді. Тексеру барысында компанияның қызметі кезеңнің 
басынан аяғына дейін және басынан аяғына дейін хронологиялық түрде 
тексеріледі; 

 оқиғалар хронологиясына назар аударыңыз;
 басқа деңгейдегі мамандар тарапынан проблемаларды шешуде ең аз

көмек талап етіледі. 
Негізгі компоненттер (мазмұны, %) 
Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясының негізгі 

компоненттерін ұсынамыз (сурет. 2.38) және біз олардың сипаттамаларын 
береміз. 

Деректерді жинау. Компания өнім немесе қызмет шығаратындықтан, 
оның әр әрекеті тиісті деректер жазбаларымен бірге жүреді. Әдетте, сыртқы 
ортаға әсер ететін компанияның әрекеттері, әсіресе компания жасаған 
операциялар ретінде ерекшеленеді [10, 15, 16]. 

Сурет 2.38 - Деректерді өңдеудің ақпараттық технологиясының негізгі 
компоненттері 

Деректерді өңдеу. Компанияның қызметін көрсететін кіріс 
мәліметтерінен ақпарат жасау үшін келесі типтік операциялар қолданылады: 

 жіктеу немесе топтастыру. Бастапқы деректер әдетте бір немесе
бірнеше таңбадан тұратын код түрінде болады. Нысандардың белгілі бір 
белгілерін білдіретін бұл кодтар жазбаларды анықтау және топтау үшін 
қолданылады. 

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

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

Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының басты 
ерекшелігі-адам мен компьютердің өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың 
сапалы жаңа әдісі. Бұл технологияның негізгі мақсаты болып табылатын 
шешімді әзірлеу итерациялық процестің нәтижесінде пайда болады (сурет. 
2.39) қатысады.: 

 есептеуіш буын және басқару объектісі рөліндегі шешімдерді қолдау
жүйесі; 

 адам кіріс деректерін беретін және компьютерде есептеу нәтижесін
бағалайтын басқару буыны ретінде. 

Сурет 2.39 - Итерациялық процесс ретінде шешім қабылдауды 
қолдаудың ақпараттық технологиясы 

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

Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының осы 
ерекшелігінен басқа, оның бірқатар ерекше сипаттамаларын көрсетуге 
болады: 

 нашар құрылымдалған (формализацияланған) міндеттерді шешуге
бағдарлану; 

 компьютерлік деректерге қол жеткізу мен өңдеудің дәстүрлі
әдістерінің математикалық модельдер мүмкіндіктерімен және оларға 
негізделген есептерді шешу әдістерімен үйлесуі; 

 кәсіби емес компьютер пайдаланушысына назар аудару;
 қолданыстағы техникалық және бағдарламалық жасақтаманың

сипаттамаларына, сондай-ақ пайдаланушының талаптарына бейімделу 
мүмкіндігін беретін жоғары бейімделу. 

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

Шешімдерді қолдау жүйесінің құрамына үш негізгі компонент кіреді: 
мәліметтер базасы, модельдер базасы және мәліметтер базасын басқару 
жүйесінен (ДҚБЖ), модельдер базасын басқару жүйесінен (ДББЖ) және 
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немесе компания жүргізген операцияға байланысты және әр айдың, 
тоқсанның немесе жылдың соңында мерзімді түрде.

Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының басты
ерекшелігі-адам мен компьютердің өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың 
сапалы жаңа әдісі. Бұл технологияның негізгі мақсаты болып табылатын
шешімді әзірлеу итерациялық процестің нәтижесінде пайда болады (сурет. 
2.39) қатысады.:

 есептеуіш буын және басқару объектісі рөліндегі шешімдерді қолдау 
жүйесі;

 адам кіріс деректерін беретін және компьютерде есептеу нәтижесін
бағалайтын басқару буыны ретінде.

Сурет 2.39 - Итерациялық процесс ретінде шешім қабылдауды
қолдаудың ақпараттық технологиясы

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

Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық технологиясының осы 
ерекшелігінен басқа, оның бірқатар ерекше сипаттамаларын көрсетуге 
болады:

 нашар құрылымдалған (формализацияланған) міндеттерді шешуге
бағдарлану;

 компьютерлік деректерге қол жеткізу мен өңдеудің дәстүрлі
әдістерінің математикалық модельдер мүмкіндіктерімен және оларға
негізделген есептерді шешу әдістерімен үйлесуі;

 кәсіби емес компьютер пайдаланушысына назар аудару;
 қолданыстағы техникалық және бағдарламалық жасақтаманың 

сипаттамаларына, сондай-ақ пайдаланушының талаптарына бейімделу 
мүмкіндігін беретін жоғары бейімделу.

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

Шешімдерді қолдау жүйесінің құрамына үш негізгі компонент кіреді:
мәліметтер базасы, модельдер базасы және мәліметтер базасын басқару 
жүйесінен (ДҚБЖ), модельдер базасын басқару жүйесінен (ДББЖ) және 

пайдаланушы мен компьютер арасындағы интерфейсті басқару жүйесінен 
тұратын бағдарламалық Ішкі жүйе. 

Деректер базасы. Шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық 
технологиясында маңызды рөл атқарады. Математикалық модельдерді 
қолдана отырып есептеу үшін деректерді пайдаланушы тікелей пайдалана 
алады. Деректер көздерін және олардың ерекшеліктерін қарастырыңыз. 

1. Деректердің бір бөлігі операциялық деңгейдің ақпараттық жүйесінен
келеді. Оларды тиімді пайдалану үшін бұл деректерді алдын-ала өңдеу керек. 
Бұл үшін екі мүмкіндік бар: 

 компанияның операциялары туралы мәліметтерді өңдеу үшін
шешімдерді қолдау жүйесінің бөлігі болып табылатын мәліметтер базасын 
басқару жүйесін пайдаланыңыз; 

 бұл үшін арнайы мәліметтер базасын құру арқылы шешім
қабылдауды қолдау жүйесінен тыс өңдеуді жасаңыз. Бұл опция көптеген 
коммерциялық операцияларды жүргізетін фирмалар үшін қолайлы. 
Компанияның операциялары туралы өңделген деректер сенімділікті және қол 
жетімділікті арттыру үшін шешім қабылдау жүйесінен тыс сақталатын 
файлдарды құрайды. 

2. Компанияның операциялары туралы мәліметтерден басқа, шешім
қабылдауды қолдау жүйесінің жұмыс істеуі үшін басқа да ішкі мәліметтер 
қажет, мысалы, қызметкерлердің қозғалысы туралы мәліметтер, Инженерлік 
мәліметтер және т.б., олар уақтылы жиналуы, енгізілуі және сақталуы керек. 

3. Әсіресе басқарудың жоғарғы деңгейлерінде шешім қабылдауды
қолдау үшін сыртқы көздерден алынған мәліметтер маңызды. Қажетті сыртқы 
деректердің ішінде бәсекелестер, ұлттық және әлемдік экономика туралы 
деректерді көрсету керек. Ішкі деректерден айырмашылығы, сыртқы деректер 
әдетте оларды жинауға мамандандырылған ұйымнан алынады. 

4. Қазіргі уақытта деректер базасына тағы бір деректер көзін -
жазбаларды, хаттарды, келісімшарттарды, бұйрықтарды және т.б. қамтитын 
құжаттарды енгізу туралы мәселе кеңінен зерттелуде. 

Деректерді басқару жүйесі келесі мүмкіндіктерге ие болуы керек: 
 біріктіру және сүзу процедураларын қолдану арқылы әртүрлі

көздерден алынған мәліметтер жиынтығын құру; 
 қандай да бір деректер көзін жылдам қосу немесе алып тастау;
 пайдаланушы тұрғысынан деректердің логикалық құрылымын құру;
 пайдаланушының жұмыс баламаларын эксперименттік тексеру үшін

бейресми деректерді пайдалану және басқару; 
 бұл Дерекқордың компания ішінде жұмыс істейтін басқа

операциялық дерекқорлардан толық логикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету. 
Модельдер базасы. Модельдерді құрудың мақсаты-белгілі бір объектіні 

немесе процесті сипаттау және оңтайландыру. Модельдерді қолдану 
шешімдерді қолдау жүйелерінде талдау жүргізуді қамтамасыз етеді. Мәселені 
математикалық түсіндіруге негізделген модельдер белгілі бір алгоритмдерді 
қолдана отырып, дұрыс шешім қабылдау үшін пайдалы ақпаратты табуға 
көмектеседі.  
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2.6 Турбомашин теориясының негіздері 

Шахталық практикада қазбаларды желдету, сутөкпе және сығылған 
ауаны алу үшін қалақты жұмыс дөңгелектері бар турбомашиналар – 
машиналар пайдаланылады. Бұл машиналардағы жұмыс ортасы сұйық және 
газ тәрізді заттар деп түсініледі. 

Доңғалақтың айналу осіне қатысты сұйықтықтың дизайны мен 
қозғалыс сипатына сәйкес орталықтан тепкіш және осьтік турбомашиналар 
бөлінеді. 

Ортадан тепкіш одноступенчатая турбомашина (сур. 2.40) 1 пышақтары 
бар 2 жұмыс доңғалағынан және 3 ағынымен, 4 біліктен, 5 мойынтіректерден, 
6 спиральдан, 7 кіріс құбырынан, 8 қысым құбырынан және 9 диффузордан 
тұрады, ол тек желдеткіштерге қолданылады. 

Сурет 2.40 - Сұйықтық кіретін орталықтан тепкіш бір сатылы 
турбоагрегат: 

а-бір жақты; б-екі жақты 

Доңғалақ көрсеткі көрсеткен бағытта айналғанда, пышақтардың 
әсерінен интерстициальды каналдарда орналасқан сұйықтық қозғалысқа 
келеді. Доңғалақтың кіреберісінен одан шығуға дейін пышақтар бойымен 
қозғалу арқылы сұйықтық ағыны толық энергияның – потенциалдық және 
кинетикалық энергияның (статикалық және жылдамдық қысымының) 
қосындысын алады, содан кейін спиральды шүмекке түседі. Біртіндеп 
кеңейетін спиральды бұралуда ағынның кинетикалық энергиясы ішінара 
потенциалға - статикалық қысымға (қысымға) айналады, ол диффузорда одан 
әрі артады. Сұйықтық ағыны жұмыс доңғалағына үздіксіз енеді, өйткені 
доңғалақтың ортасында турбомашина жұмыс істеп тұрған кезде сирету 
үздіксіз жасалады. Сұйықтықты пышақтарға тигізбеу үшін ағын қажет. 
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2.6 Турбомашин теориясының негіздері

Шахталық практикада қазбаларды желдету, сутөкпе және сығылған
ауаны алу үшін қалақты жұмыс дөңгелектері бар турбомашиналар –
машиналар пайдаланылады. Бұл машиналардағы жұмыс ортасы сұйық және
газ тәрізді заттар деп түсініледі.

Доңғалақтың айналу осіне қатысты сұйықтықтың дизайны мен
қозғалыс сипатына сәйкес орталықтан тепкіш және осьтік турбомашиналар 
бөлінеді.

Ортадан тепкіш одноступенчатая турбомашина (сур. 2.40) 1 пышақтары 
бар 2 жұмыс доңғалағынан және 3 ағынымен, 4 біліктен, 5 мойынтіректерден,
6 спиральдан, 7 кіріс құбырынан, 8 қысым құбырынан және 9 диффузордан
тұрады, ол тек желдеткіштерге қолданылады.

Сурет 2.40 - Сұйықтық кіретін орталықтан тепкіш бір сатылы 
турбоагрегат:

а-бір жақты; б-екі жақты

Доңғалақ көрсеткі көрсеткен бағытта айналғанда, пышақтардың 
әсерінен интерстициальды каналдарда орналасқан сұйықтық қозғалысқа
келеді. Доңғалақтың кіреберісінен одан шығуға дейін пышақтар бойымен
қозғалу арқылы сұйықтық ағыны толық энергияның – потенциалдық және 
кинетикалық энергияның (статикалық және жылдамдық қысымының)
қосындысын алады, содан кейін спиральды шүмекке түседі. Біртіндеп
кеңейетін спиральды бұралуда ағынның кинетикалық энергиясы ішінара
потенциалға - статикалық қысымға (қысымға) айналады, ол диффузорда одан 
әрі артады. Сұйықтық ағыны жұмыс доңғалағына үздіксіз енеді, өйткені 
доңғалақтың ортасында Турбо машина жұмыс істеп тұрған кезде сирету 
үздіксіз жасалады. Сұйықтықты пышақтарға тигізбеу үшін ағын қажет.

Сурет 2.41 - Орталықтан тепкіш турбомашинаның жұмыс дөңгелектерін 
тізбектей жалғау 

Сипатталған турбомашинада сұйықтықтың бір жақты кірісі бар бір 
доңғалақ бар (сурет. 2.40, а). Берілісті (өнімділікті) арттыру үшін 
сұйықтықтың екі жақты кірісі бар доңғалақтар қолданылады (сурет. 2.40, б). 
Бір білікке бекітілген бірнеше жұмыс дөңгелектері бар көп сатылы (көп 
доңғалақты) турбомашиналар да қолданылады.  

Берілісті (өнімділікті) арттыру үшін дөңгелектерді параллель қосатын 
турбомашиналар қолданылады, онда сұйықтық әр доңғалаққа сорылады, 
содан кейін диффузор арқылы жалпы құбырға беріледі. Қысымды (қысымды) 
арттыру үшін сұйықтық барлық 1 жұмыс дөңгелектерінен өтетін бірнеше 
доңғалақтардың сериялық байланысы бар турбомашиналар қолданылады 
(сурет. 2.41) және олардың арасында орналасқан айналмалы емес қалақшалы 
бұрмалар 2, мұнда жылдамдық арыны ішінара статикалық қысымға айналады. 

Сурет 2.42 - Осьтік турбомашина 

Осьтік турбомашина (сурет. 2.42) 2 қалақтары бар 1 жең, Білік 3, 
коллекторы бар 4 корпус, алдыңғы ағытқыш (кока) 6, түзеткіш аппарат 7, 
диффузор 8 және подшипниктер түріндегі жұмыс дөңгелегінен тұрады. Жеңге 
қатысты пышақтар кейбір бұрыштарда бекітілген. Доңғалақ жебе көрсеткен 
бағытта айналғанда, пышақтардың сұйықтыққа әсер етуіне байланысты 
сұйықтықтың қозғалысы үшін қажетті қысым артады. Доңғалақтың 
кіреберісінде сирек кездеседі, ал доңғалақтың артында қысым болады. 
Дөңгелектің артында дөңгелектен бұралып шығатын ағынды осьтік бағытта 
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теңестіру үшін түзеткіш аппарат орнатылады. Осьтік турбомашинадағы 
диффузордың мақсаты орталықтан тепкіш машинадағыдай. 

Сипатталған осьтік турбомашина бір сатылы, яғни бір доңғалақты. 
Алайда, орталықтан тепкіш сияқты, ол көп сатылы болуы мүмкін, 
доңғалақтардың сериялық байланысы бар. Жұмыс доңғалақтарының 
арасында бекітілген шпательді бағыттаушы аппарат орнатылады, ал соңғы 
доңғалақтың артында – бірдей дизайндағы түзеткіш аппарат. 

Орталықтан тепкіш турбомашинада сұйықтық доңғалаққа ось бойымен 
кіреді, доңғалақтың айналу жазықтығына шығады, ал осьте ол тек 
доңғалақтың айналу осі бойымен қозғалады. 

Турбо машинасына қосылған қысым құбырында оның қозғалысы үшін 
қажет сұйықтық қысымының жоғарылауы айналмалы доңғалақ 
пышақтарының сұйықтық ағынына динамикалық әсерінен пайда болатын 
гидродинамикалық күштерге байланысты. 

Доңғалақтың пышағы пертероидты профильге ие, сәл иілген, 
жетілдірілген денесі бар, дөңгелек, ағынды және ұшты артқы жиегі бар. 
Доңғалақ-бұл бірлесіп жұмыс істейтін профильдердің торы. 

Турбомашинаның жұмысы сипатталады: 
Беру (өнімділік) Q – уақыт бірлігіне тасымалданатын турбомашина 

сұйықтығының мөлшері. Көлем бірліктерімен (м3/с, м3/мин, м3/сағ) немесе 
масса бірліктерімен өлшенеді. Сорғыларға қатысты термин қабылданады, 
желдеткіштерге-өнімділік. 

Турбомашина шығаратын және турбомашинадағы сұйықтықпен 
алынған толық меншікті (1 кг-ға) энергияның артуын білдіретін қысым Н. 
Қысым сұйықтық бағанының метрімен, қысым Паскальмен өлшенеді (1 Па - 1 
Н/м2).  

Турбомашина тудыратын қысым (Па): 
 

  (2.22) 
   
 
мұндағы Р-айдалатын ортаның тығыздығы, кг/м3;  
g = 9,81 м/с2 – еркін құлаудың үдеуі. 
 

Сорғыларға қатысты қысым термині H-мен белгіленеді, ал 
желдеткіштер мен центрифугалық компрессорларға қысым сәйкесінше H 
және p деп белгіленеді. 

 
2.6.1 Жергілікті және жалпы желдету желдеткіштері 
 
Тау-кен саласының басты проблемаларының бірі-шахталарда жұмыс 

істейтін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тау жыныстарының 
құлауы және көмір-метан қоспасының жарылуы-шахта қазбаларында жоғары 
жарақаттану мен өлімнің ең көп таралған себептері. Сонымен қатар, 
сарапшылардың пікірінше, тау жыныстарының құлауы бүкіл әлемде 
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теңестіру үшін түзеткіш аппарат орнатылады. Осьтік турбомашинадағы
диффузордың мақсаты орталықтан тепкіш машинадағыдай.

Сипатталған осьтік турбомашина бір сатылы, яғни бір доңғалақты. 
Алайда, орталықтан тепкіш сияқты, ол көп сатылы болуы мүмкін,
доңғалақтардың сериялық байланысы бар. Жұмыс доңғалақтарының 
арасында бекітілген шпательді бағыттаушы аппарат орнатылады, ал соңғы 
доңғалақтың артында – бірдей дизайндағы түзеткіш аппарат.

Орталықтан тепкіш турбомашинада сұйықтық доңғалаққа ось бойымен
кіреді, доңғалақтың айналу жазықтығына шығады, ал осьте ол тек 
доңғалақтың айналу осі бойымен қозғалады.

Турбо машинасына қосылған қысым құбырында оның қозғалысы үшін 
қажет сұйықтық қысымының жоғарылауы айналмалы доңғалақ
пышақтарының сұйықтық ағынына динамикалық әсерінен пайда болатын
гидродинамикалық күштерге байланысты.

Доңғалақтың пышағы пертероидты профильге ие, сәл иілген, 
жетілдірілген денесі бар, дөңгелек, ағынды және ұшты артқы жиегі бар. 
Доңғалақ-бұл бірлесіп жұмыс істейтін профильдердің торы.

Турбомашинаның жұмысы сипатталады:
Беру (өнімділік) Q – уақыт бірлігіне тасымалданатын турбомашина 

сұйықтығының мөлшері. Көлем бірліктерімен (м3/с, м3/мин, м3/сағ) немесе 
масса бірліктерімен өлшенеді. Сорғыларға қатысты термин қабылданады,
желдеткіштерге-өнімділік.

Турбомашина шығаратын және турбомашинадағы сұйықтықпен 
алынған толық меншікті (1 кг-ға) энергияның артуын білдіретін қысым Н. 
Қысым сұйықтық бағанының метрімен, қысым Паскальмен өлшенеді (1 Па - 1 
Н/м2). 

Турбомашина тудыратын қысым (Па):

(2.22)

мұндағы Р-айдалатын ортаның тығыздығы, кг/м3; 
g = 9,81 м/с2 – еркін құлаудың үдеуі.

Сорғыларға қатысты қысым термині H-мен белгіленеді, ал 
желдеткіштер мен центрифугалық компрессорларға қысым сәйкесінше H 
және p деп белгіленеді.

2.6.1 Жергілікті және жалпы желдету желдеткіштері

Тау-кен саласының басты проблемаларының бірі-шахталарда жұмыс
істейтін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тау жыныстарының 
құлауы және көмір-метан қоспасының жарылуы-шахта қазбаларында жоғары 
жарақаттану мен өлімнің ең көп таралған себептері. Сонымен қатар,
сарапшылардың пікірінше, тау жыныстарының құлауы бүкіл әлемде 

жарақаттың 50% - ын береді және болжау қиын геофизикалық фактор болып 
табылады. Сонымен бірге, метанның жарылуы-бұл көбінесе өндірістегі 
технологиялық және ұйымдастырушылық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
байланысты мәселе (сурет.2.43). 

Сурет 2.43 - Метанның жарылуы 

Шахтаның атмосферасында тау жыныстарын қазу нәтижесінде жарылу 
және өрт қаупі бар газ және шаң қоспаларының құрамы жиналады. Негізінен 
бұл метан, сондай-ақ кеніш және тақтатас шаңы. Бұл ретте шахтаның 
атмосферасына көмірден метанның бөліну жылдамдығы өндіру (немесе 
үңгілеу) жылдамдығына байланысты. Ауадағы метанның жарылғыш 
концентрациясы 3-5% құрайды. Көмір-метан қоспасын 1-2% қауіпсіз 
концентрацияға дейін сұйылту үшін ағынды ауа жеткіліксіз болған кезде 
шахта атмосферасы қауіпті болады. Кеніш ауасында метанның шоғырлануы 
2% - дан жоғары болғанда, шахтадағы жұмыстар дереу тоқтатылады, адамдар 
кенжарлардан шығарылады, электр энергиясы ажыратылады. 

Газ қоспасының жарылуының алдын алудың және болдырмаудың 
негізгі тәсілі - метан мен кеніш шаңы жиналатын аймақтарды ауа ағынымен 
қарқынды желдету немесе шахта атмосферасына газ бөлуді жасанды түрде 
азайту. Сондықтан қазіргі заманғы тау-кен кәсіпорны мәжбүрлі желдетусіз 
мүмкін емес (сурет.2.44). 

Сурет 2.44 - Икемді шахталық ауа өткізгішке қосылған желдеткіш 
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Қазіргі заманғы шахталық желдеткіштер-бұл өзіндік техникалық және 
дизайн ерекшеліктері бар желдету жабдықтарының тәуелсіз тобы. Шахта 
желдеткіштері мен басқа салаларда қолданылатын желдеткіштердің басты 
айырмашылығы-жоғары қысым параметрлері бар үлкен өнімділік. Бұл 
желдеткіштердің өнімділігі 500-600 м3/с дейін жетуі мүмкін, шахта 
желдеткіштері тудыратын қысым айырмашылығының мәні 0,5-10,0 кПа-мен 
шектеледі. 

Өз мақсатына сәйкес шахта желдеткіштері шартты түрде үш топқа 
бөлінеді: 

1. Бүкіл шахтаның немесе оның көп бөлігінің желдету желісіне қызмет 
көрсететін бас желдеткіштер; 

2. Шахтаның желдету желісінің едәуір бөлігіне қызмет көрсететін 
немесе негізгі желдеткіштермен бірге жұмыс істейтін қосалқы желдеткіштер; 

3. Жеке кенжарды, қазбаны немесе жұмыс орнын ауамен қамтамасыз 
ететін жергілікті желдету желдеткіштері (ЖМ). 

Негізгі желдеткіштер, әдетте, шахтаның барлық сыртқы қажеттіліктерін 
қамтамасыз етеді, бірақ олар ауа ағынының шахтаның желдету желісіне 
кіретін қазбалар арқылы өтуіне кепілдік береді. Сонымен қатар, кез-келген 
шахтада газ-шаң қоспасы жиналатын көптеген өлі кеңістіктер бар. Бұл 
проблемалы аймақтарға ауа жергілікті желдету желдеткіштері (VMP) деп 
аталатын арнайы желдеткіштердің көмегімен жеткізілуі мүмкін. Бұл 
жабдықтың функциялары мен пайдалану жағдайларының ерекшеліктеріне 
байланысты нақты талаптары бар. 

Біріншіден, жергілікті желдету желдеткіштері ықшам болуы керек, 
өйткені олар көлденең қимасы өте шектеулі болатын қазбаларға 
орналастырылады. Оларды орналастыруға арналған арнайы камералар 
өнімділігі 10 м3/с және одан жоғары ірі желдеткіштер үшін ғана жасалады. 

Екіншіден, жергілікті желдету желдеткіштері ауаны беретін (немесе 
соратын) құбырға қосылу мүмкіндігіне ие болуы керек. 

Үшіншіден, жабдық орнатылған шахталарда метан бөлінеді. Бұл 
жергілікті желдету желдеткіштерінің тағы бір ерекшелігін анықтайды: олар 
жарылысқа қарсы болуы керек. 

Төртіншіден, өндіріс ұзындығының ұлғаюымен құбырдың ұзындығы да 
артады, бұл ондағы ағып кетудің жоғарылауына әкеледі. Мұның бәрі 
желдеткіштің өнімділігін арттыру қажеттілігіне әкеледі. Бұл жергілікті 
желдету желдеткіші де реттелуі керек дегенді білдіреді (сурет.2.45). 

Жергілікті желдетудің шахталық желдеткіштерінің ең көп таралған 
заманауи модельдері-ВМЭ сериялы желдеткіштер (ВМЭ-5, ВМЭ-6, ВМЭ-8, 
ВМЭ-12). 
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Қазіргі заманғы шахталық желдеткіштер-бұл өзіндік техникалық және 
дизайн ерекшеліктері бар желдету жабдықтарының тәуелсіз тобы. Шахта 
желдеткіштері мен басқа салаларда қолданылатын желдеткіштердің басты 
айырмашылығы-жоғары қысым параметрлері бар үлкен өнімділік. Бұл 
желдеткіштердің өнімділігі 500-600 м3/с дейін жетуі мүмкін, шахта
желдеткіштері тудыратын қысым айырмашылығының мәні 0,5-10,0 кПа-мен 
шектеледі.

Өз мақсатына сәйкес шахта желдеткіштері шартты түрде үш топқа 
бөлінеді:

1. Бүкіл шахтаның немесе оның көп бөлігінің желдету желісіне қызмет
көрсететін бас желдеткіштер;

2. Шахтаның желдету желісінің едәуір бөлігіне қызмет көрсететін 
немесе негізгі желдеткіштермен бірге жұмыс істейтін қосалқы желдеткіштер;

3. Жеке кенжарды, қазбаны немесе жұмыс орнын ауамен қамтамасыз
ететін жергілікті желдету желдеткіштері (ЖМ).

Негізгі желдеткіштер, әдетте, шахтаның барлық сыртқы қажеттіліктерін 
қамтамасыз етеді, бірақ олар ауа ағынының шахтаның желдету желісіне 
кіретін қазбалар арқылы өтуіне кепілдік береді. Сонымен қатар, кез-келген 
шахтада газ-шаң қоспасы жиналатын көптеген өлі кеңістіктер бар. Бұл
проблемалы аймақтарға ауа жергілікті желдету желдеткіштері (VMP) деп 
аталатын арнайы желдеткіштердің көмегімен жеткізілуі мүмкін. Бұл
жабдықтың функциялары мен пайдалану жағдайларының ерекшеліктеріне
байланысты нақты талаптары бар.

Біріншіден, жергілікті желдету желдеткіштері ықшам болуы керек,
өйткені олар көлденең қимасы өте шектеулі болатын қазбаларға 
орналастырылады. Оларды орналастыруға арналған арнайы камералар
өнімділігі 10 м3/с және одан жоғары ірі желдеткіштер үшін ғана жасалады.

Екіншіден, жергілікті желдету желдеткіштері ауаны беретін (немесе
соратын) құбырға қосылу мүмкіндігіне ие болуы керек.

Үшіншіден, жабдық орнатылған шахталарда метан бөлінеді. Бұл
жергілікті желдету желдеткіштерінің тағы бір ерекшелігін анықтайды: олар 
жарылысқа қарсы болуы керек.

Төртіншіден, өндіріс ұзындығының ұлғаюымен құбырдың ұзындығы да
артады, бұл ондағы ағып кетудің жоғарылауына әкеледі. Мұның бәрі
желдеткіштің өнімділігін арттыру қажеттілігіне әкеледі. Бұл жергілікті 
желдету желдеткіші де реттелуі керек дегенді білдіреді (сурет.2.45).

Жергілікті желдетудің шахталық желдеткіштерінің ең көп таралған
заманауи модельдері-ВМЭ сериялы желдеткіштер (ВМЭ-5, ВМЭ-6, ВМЭ-8, 
ВМЭ-12).

Сурет 2.45 - ВМЭ-6, ВМЭ-8 шахталық желдеткіштері 

Бұл жарылысқа төзімді алынбалы қозғалтқышы бар осьтік бір сатылы 
жергілікті желдеткіш желдеткіштер. Осы желдеткіштер сериясында 
кіреберістен доңғалаққа дейінгі жолдағы кіріс коллекторының көлденең 
қимасы ағынның көлденең қимасын ұлғайту арқылы біртіндеп азаяды, бұл 
Шығыс ағынының осьтік жылдамдығын екі есе арттыруға және осылайша 
энергияның негізгі бөлігін жылдамдық қысымына айналдыруға мүмкіндік 
береді. Бұл желдеткіштің сақиналы каналындағы ағынның жоғалуын 
азайтады және оның тиімділігін арттырады (сурет.2.46). 

1-корпус, 2-жұмыс дөңгелегі, 3-слайд, 4-кіріс құбыры, 5-Шығыс
құбыры, 6-коллектор, 7-шуды өшіргіш 

Сурет 2.46 - ВМЭ сериялы шахталық желдеткіштердің схемасы 

Осы сериядағы желдеткіштер ауаның тығыздығы 1,3 кг/м3 дейін, 
температурасы -20-дан +35 С дейін , шаңдылығы 50 мг/м3 дейін және 
салыстырмалы ылғалдылығы 95% дейін (25°С температурада) көмір және кен 
шахталарындағы тұйық тау-кен қазбаларын желдетуге арналған (кесте.2.3). 
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Кесте 2.3 - Желдеткіштер модельдердің техникалық сипаттамалары 
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ВМЭ-5 500 3,65 2000 15,0 3000 264,5 
ВМЭ-6 630 7,0 2500 25,0 3000 365,0 
ВМЭ-8 800 10,0 3150 50,0 3000 650,0 
ВМЭ-12 1200 21,0 2600 110,0 1500 2080 

 
Шахта желдеткіштерінің аталған модельдері бірқатар 

артықшылықтарға ие: 
 қалыпты температурадан асқан кезде желдеткішті өшіру 

мүмкіндігі; 
 шағын қазбаларды желдету кезінде қолдану мүмкіндігі; 
 желдеткіштердің дизайны құбырдағы қысымды арттыру үшін екі 

желдеткішті қатарға қосуға мүмкіндік береді; 
 желдеткіштер шуды өшіргішпен жабдықталуы мүмкін; 
 желдеткіштің дизайнында желдеткіштің жұмыс аймағын 

кеңейтетін және оның помпажға кіруіне жол бермейтін жарылысқа қарсы 
құрылғы қолданылады. 

Бүгінгі таңда бірде-бір көмір шахтасы немесе тау-кен өндірісі жергілікті 
желдетуді желдетусіз аяқталмайды. Құрылғылардың осы түрін қолдану тау-
кен қазбаларының тұйық бөліктерінде газ-шаң қоспаларының жарылу қаупін 
едәуір төмендетеді. Сондықтан шахтаның желдету желісінде желдеткіштерді 
дұрыс таңдау және дұрыс орнату – бұл тау-кен кәсіпшілігінің маңызды 
өндірістік-экономикалық құрамдас бөлігі ғана емес, ең алдымен-шахтада 
жұмыс істейтін адамдардың қауіпсіздігі, денсаулығы мен өмірінің кепілі. 

Негізгі желдетудің шахталық желдеткіштері, әдетте, екі бірдей 
желдеткіш агрегаты (жұмыс және резервтік) және ауа ағынын реверсиялауға 
және жұмыс істеушіден резервтік желдеткішке ауысуға арналған құралдар 
жиынтығы бар желдеткіш қондырғылардың құрамында жұмыс істейді (сурет. 
2.47). 
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Кесте 2.3 - Желдеткіштер модельдердің техникалық сипаттамалары
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ВМЭ-5 500 3,65 2000 15,0 3000 264,5
ВМЭ-6 630 7,0 2500 25,0 3000 365,0
ВМЭ-8 800 10,0 3150 50,0 3000 650,0
ВМЭ-12 1200 21,0 2600 110,0 1500 2080

Шахта желдеткіштерінің аталған модельдері бірқатар
артықшылықтарға ие:

 қалыпты температурадан асқан кезде желдеткішті өшіру 
мүмкіндігі;

 шағын қазбаларды желдету кезінде қолдану мүмкіндігі;
 желдеткіштердің дизайны құбырдағы қысымды арттыру үшін екі 

желдеткішті қатарға қосуға мүмкіндік береді;
 желдеткіштер шуды өшіргішпен жабдықталуы мүмкін;
 желдеткіштің дизайнында желдеткіштің жұмыс аймағын

кеңейтетін және оның помпажға кіруіне жол бермейтін жарылысқа қарсы 
құрылғы қолданылады.

Бүгінгі таңда бірде-бір көмір шахтасы немесе тау-кен өндірісі жергілікті 
желдетуді желдетусіз аяқталмайды. Құрылғылардың осы түрін қолдану тау-
кен қазбаларының тұйық бөліктерінде газ-шаң қоспаларының жарылу қаупін
едәуір төмендетеді. Сондықтан шахтаның желдету желісінде желдеткіштерді
дұрыс таңдау және дұрыс орнату – бұл тау-кен кәсіпшілігінің маңызды 
өндірістік-экономикалық құрамдас бөлігі ғана емес, ең алдымен-шахтада 
жұмыс істейтін адамдардың қауіпсіздігі, денсаулығы мен өмірінің кепілі.

Негізгі желдетудің шахталық желдеткіштері, әдетте, екі бірдей 
желдеткіш агрегаты (жұмыс және резервтік) және ауа ағынын реверсиялауға 
және жұмыс істеушіден резервтік желдеткішке ауысуға арналған құралдар
жиынтығы бар желдеткіш қондырғылардың құрамында жұмыс істейді (сурет. 
2.47).

Сурет 2.47- Ықшам желдеткіш қондырғының схемасы 

Қондырғы жетекті электр қозғалтқыштары бар жұмыс және резервтік 
желдеткіштерден, екі кіріс және шығыс қораптар түріндегі қосалқы 
жабдықтардан және ауа ағынын ауыстырып қосқыштардан, жалпы жеткізуші 
және атмосфералық арналардан, негізгі жетектің электр жабдықтарынан және 
басқару жүйесінен, механикалық және электр жабдықтарын орналастыруға 
арналған ғимараттар мен іргетастардан тұрады. Ағынның қосқыштары екі 
позицияға ие және жұмыс желдеткішінен резервтік желдеткішке ауысу үшін 
қолданылады. Ауа ағынын реверсиялау жетек қозғалтқышының айналу 
бағытын өзгерту және түзету аппараттарының қалақтарын бұру арқылы 
жүзеге асырылады. 

Желдеткіш пен электр қозғалтқышының жалпы негізі желдеткіш 
роторы мен электр қозғалтқышының роторы білігінің қисаюы мен жылжуын, 
орталықтандырудың бұзылуын және сәйкесінше екі бөлек іргетастың өзара 
ығысуына байланысты муфталардың тозуын болдырмайды. Мойынтіректерге 
бір жеңіл дөңгелектен түсетін жүктемесі бар қысқа және қатты ротор білігі. 

Желдеткіштің бір сатылы құрылымы, оның роторы тек бір жұмыс 
дөңгелегінде үнемі жүктелген элементтер-жұмыс пышақтары бар, ал түзеткіш 
аппараттың корпусында дәнекерленген тіректерде және сәтсіздік көзі ретінде 
қызмет ететін жетектер жоқ. Салыстырмалы түрде қысқа және қатаң беріліс 
білігі (кіріс қорапшасын қолдану арқылы) резонанстық тербеліс жиілігінен 
үлкен құрылымға ие және қозғалтқыш пен желдеткіш мойынтіректеріне 
қалыпты салмақ түсіреді. Желдеткіш қажет болған жағдайда желдеткіштің 
помпажын және ықтимал бұзылуын жоятын, сондай-ақ бірнеше желдеткіштің 
бір желіге параллель жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін жарылысқа қарсы 
құрылғымен жабдықталуы мүмкін. Жұмыс режимдерін реттеудің екі нұсқасы: 
жетек қозғалтқышының айналу жиілігін өзгерту немесе ротор тоқтаған кезде 
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доңғалақ пышақтарын орнату бұрышын өзгерту. В типті желдеткіштердің 
максималды статикалық тиімділігі 87% құрайды ..Су түріндегі 
желдеткіштердің 80% орнына 89%. Реттелетін жетек іске қосу кезінде электр 
қозғалтқышы мен желдеткіштің құрастыру қондырғыларының шамадан тыс 
жүктелуін жояды. Ауа ағынын реверсиялау және жұмыс желдеткішінен 
резервтікке ауысу кезінде қайта реттелетін құрылғылардың (екі ауыстырып-
қосқыштың) ең аз саны. 

Қызмет көрсету, монтаждау және жөндеу ыңғайлылығы, өйткені ең 
ауыр тораптың (ротордың) салмағы 7500 кг-нан аспайды және қуатты көтеру 
құралдарын қолдануды талап етпейді. 

Желдеткіш арқылы өтетін ауаның өнімділігі немесе сағаттық көлемі 
арнайы анемометр көмегімен өлшенеді (сурет. 2.47.1).  

Анемометрде желдеткіш тесікке өтетін ауамен қозғалатын осьте 
айналатын қанаттар немесе шыныаяқтар бар. Анемометрдің қанаттары 
отыратын Ось айналуды өлшеу кезінде ауамен өтетін жолдың метрлерінің 
санын көрсететін жебесі бар механизмге (айналу есептегіші түрінде) береді.  

Ауа жылдамдығы анемометр көрсеткіштерін өлшеу жалғасқан 
секундтар санына бөлу арқылы анықталады, өйткені жылдамдық-секундына 
өтетін жол. Өлшеуді ½ - ден 1 минутқа дейін кемінде екі рет жүргізеді және 
анемометрдің екі көрсеткішінен орташа санды алады. Өлшеу кезінде әрбір 
анемометрге қоса берілетін паспортпен күресу қажет; зертханада анемометрді 
тексеру кезінде паспортта оның көрсеткіштерінің дұрыстығы белгіленеді 
және ауытқулар болған жағдайда ол қай бағытта қате жібергені және 
қаншалықты екені көрсетіледі. 

Анемометрмен өлшеу мынадай түрде жүргізіледі: анемометрді қолда 
ұстау немесе оны таяққа бекіту арқылы оны шахтаға, ауа өткізгішке абайлап 
енгізеді немесе ауа жылдамдығы өлшенетін желдеткіш тесікке 
орналастырады. Анемометрді ауа ағынына дәл орнатып, саусақтың 
қысымымен немесе жіптің көмегімен қолды ұстап тұрған тежегіш тұтқаны 
шығарады (тұтқаны анемометрдің корпусына орналастырады) және 
секундомерді бір уақытта іске қосады немесе сағаттардағы екінші қолдың 
орнын байқайды.  

½ Немесе 1 минуттан кейін анемометрдің жебесі тоқтатылып, оның 
көрсеткіштерін жазып, қайта өлшеу жүргізіледі. Кейбір анемометрлер 
секундомерлерге қосылып, бір уақытта жалпы тұтқамен іске қосылады. ½ 
Есептеулердің барысын түсіндіру үшін келесі мысалды алайық: сору білігінің 
өнімділігін анықтау қажет. Анемометрмен өлшеулер мынаны көрсетті: 1 – ші 
өлшеу-30 сек.– 88 м; 2 – ші өлшеу-сондай-ақ 30 сек. – 92 м. Орташа 90 м 
алып, 30 секундқа бөліңіз. біз ауа жылдамдығын 3 м/сек табамыз. 
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доңғалақ пышақтарын орнату бұрышын өзгерту. В типті желдеткіштердің 
максималды статикалық тиімділігі 87% құрайды ..Су түріндегі
желдеткіштердің 80% орнына 89%. Реттелетін жетек іске қосу кезінде электр 
қозғалтқышы мен желдеткіштің құрастыру қондырғыларының шамадан тыс
жүктелуін жояды. Ауа ағынын реверсиялау және жұмыс желдеткішінен 
резервтікке ауысу кезінде қайта реттелетін құрылғылардың (екі ауыстырып-
қосқыштың) ең аз саны.

Қызмет көрсету, монтаждау және жөндеу ыңғайлылығы, өйткені ең
ауыр тораптың (ротордың) салмағы 7500 кг-нан аспайды және қуатты көтеру
құралдарын қолдануды талап етпейді.

Желдеткіш арқылы өтетін ауаның өнімділігі немесе сағаттық көлемі
арнайы анемометр көмегімен өлшенеді (сурет. 2.47.1). 

Анемометрде желдеткіш тесікке өтетін ауамен қозғалатын осьте 
айналатын қанаттар немесе шыныаяқтар бар. Анемометрдің қанаттары 
отыратын Ось айналуды өлшеу кезінде ауамен өтетін жолдың метрлерінің 
санын көрсететін жебесі бар механизмге (айналу есептегіші түрінде) береді. 

Ауа жылдамдығы анемометр көрсеткіштерін өлшеу жалғасқан
секундтар санына бөлу арқылы анықталады, өйткені жылдамдық-секундына 
өтетін жол. Өлшеуді ½ - ден 1 минутқа дейін кемінде екі рет жүргізеді және 
анемометрдің екі көрсеткішінен орташа санды алады. Өлшеу кезінде әрбір
анемометрге қоса берілетін паспортпен күресу қажет; зертханада анемометрді
тексеру кезінде паспортта оның көрсеткіштерінің дұрыстығы белгіленеді 
және ауытқулар болған жағдайда ол қай бағытта қате жібергені және
қаншалықты екені көрсетіледі.

Анемометрмен өлшеу мынадай түрде жүргізіледі: анемометрді қолда
ұстау немесе оны таяққа бекіту арқылы оны шахтаға, ауа өткізгішке абайлап
енгізеді немесе ауа жылдамдығы өлшенетін желдеткіш тесікке 
орналастырады. Анемометрді ауа ағынына дәл орнатып, саусақтың
қысымымен немесе жіптің көмегімен қолды ұстап тұрған тежегіш тұтқаны 
шығарады (тұтқаны анемометрдің корпусына орналастырады) және 
секундомерді бір уақытта іске қосады немесе сағаттардағы екінші қолдың 
орнын байқайды. 

½ Немесе 1 минуттан кейін анемометрдің жебесі тоқтатылып, оның 
көрсеткіштерін жазып, қайта өлшеу жүргізіледі. Кейбір анемометрлер 
секундомерлерге қосылып, бір уақытта жалпы тұтқамен іске қосылады. ½
Есептеулердің барысын түсіндіру үшін келесі мысалды алайық: сору білігінің 
өнімділігін анықтау қажет. Анемометрмен өлшеулер мынаны көрсетті: 1 – ші
өлшеу-30 сек.– 88 м; 2 – ші өлшеу-сондай-ақ 30 сек. – 92 м. Орташа 90 м 
алып, 30 секундқа бөліңіз. біз ауа жылдамдығын 3 м/сек табамыз.

      а) б) 
Сурет 2.47.1 - а) шыныаяқ анемометрі, б) қанатты анемометр. 

Шахталық желдету желісі арқылы қозғалу жолында ауа қысымының 
қажетті айырмашылығын қалай қамтамасыз етуге байланысты айдау, сору 
және аралас желдету әдістері ажыратылады. Желдетудің айдау әдісі-
шахтадағы қысымның төмендеуі желдеткіштің ауа қысымын ауа беретін 
магистральда көтеру арқылы жасалады (сурет. 2.47. 2). 

Сурет 2.47.2 - Желдетудің айдау әдісі 

Ауа беретін оқпанда (Сағада) Р1 қысымы атмосфералық қысымнан 
жоғары, ал ауа беретін оқпанда Р0, ол атмосфералық қысымға тең болып 
қалады. Осылайша, шахтаның қазбаларында қысым айырмашылығы пайда 
болады, ол шахтаның депрессиясын білдіреді, ол формула бойынша 
анықталады: 

h = P1 - P0 
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Айдау тәсілінің артықшылықтары: – бір желдету қондырғысын 
қолдану; – бір желдеткішке электр энергиясын беру сенімділігі; – желдету 
қондырғысы арқылы таза ауа өтеді; - құлаған жыныстар арқылы ауа сорудың 
болмауы. Айдау тәсілінің кемшіліктері: – ауа беруші оқпанның жанында 
герметикалық шахта үстіндегі ғимаратты орнату қажеттілігі; – ауа шығынын 
және депрессияны реттеудің үлкен ауқымы бар қуатты бас желдеткішті 
орнату қажеттілігі; - газ шахталарында желдеткіштің авариялық тоқтауы 
кезінде қазбаларды газдау және жарылыс қаупі бар ортаның пайда болу 
мүмкіндігі. 28 желдетудің сору әдісі ауаның қозғалысы үшін қажетті 
қысымның төмендеуі ауаны шығаратын магистральдың аузындағы 
желдеткішпен ауаны сирету арқылы жасалатындығына негізделген (сурет. 
2.47.3). 

 
Сурет 2.47.3 - Сору желдету әдісі 

 
Желдеткіштің механикалық жұмысына байланысты баррельдің 

сағасындағы ауа қысымы қалыпты атмосфералық қысымнан төмен Р2 мәніне 
дейін төмендейді. Бұл жағдайда шахтаның депрессиясы келесі формула 
бойынша анықталады: 

 
h = P0 - P2 

 
Сору әдісінің артықшылықтары: – тау – кен қазбаларының кез – келген 

нүктесіндегі ауа қысымы қалыпты барометрліктен төмен болғандықтан, 
желдеткіш тоқтаған жағдайда, күндізгі жерден ауа шахтадағы атмосфералық 
қысым мен ауа қысымының арасындағы айырмашылықтың әсерінен тау-кен 
қазбаларына түседі, бұл әсіресе газ шахталары үшін өте маңызды, өйткені 
мұндай жағдайларда қазбалардағы қысым жоғарылайды, бұл қазбаларды 
Газдану процесінің баяулауына әкеледі; - бір орталық желдету қондырғысын 
да, шахта алаңының қапталына орнатылған бірнеше қондырғыны да қолдану 
мүмкіндігі; - бір орталық желдету қазбалардағы ауаны бөлу және ағынды 
реверсиялау.  

Сору тәсілінің кемшіліктері: – тазарту кенжарларындағы ауаның 
ластануын және желдету қарқындылығының төмендеуін тудыратын құлау, 
жарықтар мен құлау аймақтары арқылы ауа бетінен сору; – желдеткіш 
каналын кеніш шаңынан жүйелі түрде тексеру және тазарту қажеттілігі; - 
жалпы шығыс ағынындағы метанның құрамын жүйелі түрде бақылау 
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Айдау тәсілінің артықшылықтары: – бір желдету қондырғысын 
қолдану; – бір желдеткішке электр энергиясын беру сенімділігі; – желдету
қондырғысы арқылы таза ауа өтеді; - құлаған жыныстар арқылы ауа сорудың
болмауы. Айдау тәсілінің кемшіліктері: – ауа беруші оқпанның жанында 
герметикалық шахта үстіндегі ғимаратты орнату қажеттілігі; – ауа шығынын 
және депрессияны реттеудің үлкен ауқымы бар қуатты бас желдеткішті
орнату қажеттілігі; - газ шахталарында желдеткіштің авариялық тоқтауы
кезінде қазбаларды газдау және жарылыс қаупі бар ортаның пайда болу 
мүмкіндігі. 28 желдетудің сору әдісі ауаның қозғалысы үшін қажетті 
қысымның төмендеуі ауаны шығаратын магистральдың аузындағы
желдеткішпен ауаны сирету арқылы жасалатындығына негізделген (сурет.
2.47.3).

Сурет 2.47.3 - Сору желдету әдісі

Желдеткіштің механикалық жұмысына байланысты баррельдің
сағасындағы ауа қысымы қалыпты атмосфералық қысымнан төмен Р2 мәніне 
дейін төмендейді. Бұл жағдайда шахтаның депрессиясы келесі формула 
бойынша анықталады:

h = P0 - P2

Сору әдісінің артықшылықтары: – тау – кен қазбаларының кез – келген
нүктесіндегі ауа қысымы қалыпты барометрліктен төмен болғандықтан, 
желдеткіш тоқтаған жағдайда, күндізгі жерден ауа шахтадағы атмосфералық 
қысым мен ауа қысымының арасындағы айырмашылықтың әсерінен тау-кен 
қазбаларына түседі, бұл әсіресе газ шахталары үшін өте маңызды, өйткені 
мұндай жағдайларда қазбалардағы қысым жоғарылайды, бұл қазбаларды 
Газдану процесінің баяулауына әкеледі; - бір орталық желдету қондырғысын 
да, шахта алаңының қапталына орнатылған бірнеше қондырғыны да қолдану 
мүмкіндігі; - бір орталық желдету қазбалардағы ауаны бөлу және ағынды 
реверсиялау. 

Сору тәсілінің кемшіліктері: – тазарту кенжарларындағы ауаның
ластануын және желдету қарқындылығының төмендеуін тудыратын құлау, 
жарықтар мен құлау аймақтары арқылы ауа бетінен сору; – желдеткіш 
каналын кеніш шаңынан жүйелі түрде тексеру және тазарту қажеттілігі; -
жалпы шығыс ағынындағы метанның құрамын жүйелі түрде бақылау

қажеттілігі, өйткені желдету қондырғысы арқылы ауа ағыны өткен кезде 
метанның жарылу ықтималдығы артады. Өздігінен жануы бойынша қауіпті 
қабаттарда өрттердің туындауына себеп болуы мүмкін, осыған байланысты 
желдетудің сору тәсілі өздігінен жануға бейім емес (>200 м тереңдікте) және 
құлау, құлау, жарықтар және т. б. аймақтары арқылы бетімен 
аэродинамикалық байланысы жоқ көмір қабаттарын әзірлеу кезінде 
қолданылады.

Желдетудің біріктірілген (сору-сору) әдісі шахтаның бір бөлігінде 
айдау желдеткіші артық ауа қысымын, ал екінші бөлігінде сору желдеткіші – 
сиретуді тудырады (сурет. 2.47.4).  

Сурет 2.47.4 - Айдау-сору желдету әдісі 

Айдау және сору желдеткіштері тудыратын шахтаның депрессиясы 
формула бойынша анықталады: 

h = P1 - P2 

Аралас тәсілдің артықшылықтары: – шахта қазбалары мен күндізгі бет 
арасындағы қысым айырмасының азаюына байланысты беткеймен 
аэродинамикалық байланысты азайту; - жалпы шахталық депрессияны екі 
желдеткішке бөлу. Аралас тәсілдің кемшіліктері: - бірнеше желдеткіш 
қондырғылардың болуы; - желдетуді басқарудың қиындығы. Бұл әдіс 
шахталарда тау-кен қазбаларының едәуір ұзындығында және өздігінен 
жанатын көмір мен кендерді игеруде қолданылады.

ЖЖЖ іске қосу кезінде иілгіш құбырдың үзілуін болдырмау үшін 
құрамдастырылған құбырды жергілікті желдету желдеткішін іске қосу кезінде 
құбыржолдағы қысымның және ауа шығысының бірқалыпты өсуін 
қамтамасыз ететін арнайы іске қосуды реттеу құрылғысымен бірге ғана 
қолдануға жол беріледі. Тұйық қазбаны сенімді желдету үшін ЖЖЖ іске қосу 
кезінде қысымның және ауа шығысының бірқалыпты өсуін қамтамасыз ететін 
аппаратура мүмкіндігінше жеңіл болуы және салыстырмалы түрде біліктілігі 
төмен адамдардың қызмет көрсетуіне жол беруі тиіс. Дроссельдік 
құрылғылардың бірқатар схемалары белгілі, мысалы: шибер, көбелек (немесе 
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жапырақшалы) дроссель, жапырақшалы диафрагма, Қос тор, жалюзи торы, 
жылжымалы конус. Бұл схемалардың әрқайсысы қарсылықтың өзгеруінің 
белгілі бір тегістігімен, толық ашылған кезде аэродинамикалық кедергінің 
мөлшерімен, жалпы өлшемдерімен, өндіріс күрделілігімен сипатталады. Ең 
қолайлы-клапан бар дроссель құрылғысының схемасы (сурет. 2.47.5).  

 

 
 
Сурет 4.47.5 - Желдеткішті іске қосу кезінде иілгіш желдету 

құбырларын механикалық зақымданудан қорғауға арналған құрылғының 
принципті схемасы: А-бастапқы жағдайы; б – аралық жағдайы; в – соңғы 
жағдайы (жапқыш толық ашылған). 

 
Желдеткіш тоқтаған кезде икемді камерадағы қысым корпусқа 

қарағанда үлкен болады және ауа камерадан корпусқа ағыла бастайды. 
Нәтижесінде, ауырлық күшінің әсерінен клапан төмендейді, яғни.бастапқы 
күйіне "жабық". Осылайша, құрылғының жұмысын басқарады қозғалыстағы 
жылғы ЖЖЖ ауа ағыны. Құрылғының негізгі элементтері-3 корпус, онда 4 
топсаға 1 дроссель 2, икемді камера 6, жоғарғы негіз 5 және икемді тарту 8 
бекітілген. Камераның төменгі түбінде және корпустың жоғарғы 
қабырғасында дроссель саңылауы 7. Тартқыш бір ұшымен ауа ағынына өткір 
бұрышпен, ал екінші ұшымен икемді камераның негізіне бекітілген. Іс 
жүзінде құрылғының схемасы біршама күрделі және бірқатар қарапайым 
құрылғыларды қамтиды, бұл бүкіл құрылғының тиімділігі мен сенімділігін 
қамтамасыз ететін кейбір технологиялық операцияларды жүргізуге мүмкіндік 
береді. 

Іске қосуды реттейтін құрылғы ауыспалы иілгіш келте құбыр арқылы 
желдеткіштің артындағы жергілікті желдету қондырғысына орнатылуы тиіс. 
Орнату аяқталғаннан кейін құрылғы реттелуі керек. 

Құрылғының жұмысын автоматты түрде басқару принципі икемді 
камераны толтыру үшін жұмыс істейтін желдеткіш жасаған қысымды 
пайдалану болып табылады, ол ауамен толтырылған кезде клапанды баяу 
көтереді, ал ауа ағынына икемді құбырға оның тұтастығына қауіпті қысым 
мен ауа ағынының өсу қарқынынсыз жол ашады. 
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жапырақшалы) дроссель, жапырақшалы диафрагма, Қос тор, жалюзи торы, 
жылжымалы конус. Бұл схемалардың әрқайсысы қарсылықтың өзгеруінің 
белгілі бір тегістігімен, толық ашылған кезде аэродинамикалық кедергінің 
мөлшерімен, жалпы өлшемдерімен, өндіріс күрделілігімен сипатталады. Ең
қолайлы-клапан бар дроссель құрылғысының схемасы (сурет. 2.47.5). 

Сурет 4.47.5 - Желдеткішті іске қосу кезінде иілгіш желдету
құбырларын механикалық зақымданудан қорғауға арналған құрылғының 
принципті схемасы: А-бастапқы жағдайы; б – аралық жағдайы; в – соңғы
жағдайы (жапқыш толық ашылған).

Желдеткіш тоқтаған кезде икемді камерадағы қысым корпусқа
қарағанда үлкен болады және ауа камерадан корпусқа ағыла бастайды.
Нәтижесінде, ауырлық күшінің әсерінен клапан төмендейді, яғни.бастапқы
күйіне "жабық". Осылайша, құрылғының жұмысын басқарады қозғалыстағы
жылғы ЖЖЖ ауа ағыны. Құрылғының негізгі элементтері-3 корпус, онда 4 
топсаға 1 дроссель 2, икемді камера 6, жоғарғы негіз 5 және икемді тарту 8 
бекітілген. Камераның төменгі түбінде және корпустың жоғарғы 
қабырғасында дроссель саңылауы 7. Тартқыш бір ұшымен ауа ағынына өткір
бұрышпен, ал екінші ұшымен икемді камераның негізіне бекітілген. Іс 
жүзінде құрылғының схемасы біршама күрделі және бірқатар қарапайым
құрылғыларды қамтиды, бұл бүкіл құрылғының тиімділігі мен сенімділігін
қамтамасыз ететін кейбір технологиялық операцияларды жүргізуге мүмкіндік 
береді.

Іске қосуды реттейтін құрылғы ауыспалы иілгіш келте құбыр арқылы 
желдеткіштің артындағы жергілікті желдету қондырғысына орнатылуы тиіс. 
Орнату аяқталғаннан кейін құрылғы реттелуі керек.

Құрылғының жұмысын автоматты түрде басқару принципі икемді 
камераны толтыру үшін жұмыс істейтін желдеткіш жасаған қысымды
пайдалану болып табылады, ол ауамен толтырылған кезде клапанды баяу
көтереді, ал ауа ағынына икемді құбырға оның тұтастығына қауіпті қысым 
мен ауа ағынының өсу қарқынынсыз жол ашады.

№9 практикалық жұмыс  
Желдеткіш қондырғының  өнімділігін есептеңіз 

Жұмыстың мақсаты: желдеткіш қондырғының өнімділігін есептеу. 
Жұмыс барысы: бастапқы мәліметтерге сәйкес желдеткіш 

қондырғысын есептеңіз. 
Кәсіби құзыреттер: Студент белгіленген параметрлер бойынша 

желдеткіш қондырғыларды таңдай алады. 
Газ режимі бойынша бірінші санаттағы шахтаға арналған желдеткіш 

қондырғысын есептеңіз. Желдеткіштің қажетті өнімділігі Q=300 м3 / с, 
минималды қысым жақсы.min=130 dapa, максималды қысым жақсы.max = 250 
даПа. Бульдозердің қызмет ету мерзімі-6 жыл. 

Есеп айырысулар. 
1. Ең тиімді орнатуды таңдау
Q нүктелерін қолданыңыз; жақсы.min және Q; жақсы.желдету

қондырғыларын өнеркәсіптік пайдалану салаларының жиынтық кестелеріне
max бабы (сурет) 2.48)және берілген жағдайларда шахтаның желдетілуін 40 
және 50 су желдету қондырғылары қамтамасыз ете алады. 

Сурет 2.48 - Осьтік желдеткіштерді өнеркәсіптік пайдалану 
салаларының жиынтық кестесі 

Қондырғылардың аэродинамикалық сипаттамалары бойынша Ну 
кезінде к.п. д. анықтаймыз.өнер. мин және жақсы.max және қозғалтқыш қуаты.  

Суды орнату үшін-40: ŋ min=0,63; ŋ max=0,76; N=1000 кВт. 
Суды орнату үшін-50: ŋ min=0,67; ŋ max=0,78; N=1000 кВт. 
Орташа к. п. д. қондырғыларды пайдалану кезеңінде тиісінше ŋср = 

0,695 және ŋср = 0,72. 
Шамамен 40 суды орнату үшін біз 1000 кВт (1180 кВ·А) қуаттылығы 

14-41-16 СДН Электр қозғалтқышын қабылдаймыз; N=375 айн/мин; ŋd=0,94;
cos φ=0,9 және суды орнату үшін – 50 – 1000 кВт (1190 кВ·А) қуаты бар
СДН17-31-20 электр қозғалтқышы; n=300об/мин; ŋd=0,93; cos φ=0,9.

Желдеткіш су қондырғысының орташа жылдық электр энергиясының 
шығыны-40 мынадай формула бойынша анықталады:: 
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(2.23) 

Сол сияқты, суды орнату үшін-50: 

(2.24) 

Суды орнатуға арналған формулалар бойынша жылына орта есеппен 
электр энергиясының құны-40: 

(2.25) 

Суды орнату кезінде-50: 

(2.26) 

Желдеткіш Қондырғы бойынша орташа жылдық шығындар мына 
формула бойынша анықталады: суды орнату үшін – 40: 

, (2.27) 

Суды орнату үшін-50: 

(2.28) 

Ең үнемді желдеткіш қондырғының негізделген таңдауы бойынша 
қорытынды жасаңыз. 

2.7 Компрессорлық қондырғы теориясының негіздері 

Газды сығуға арналған машиналарда қысымның жоғарылауы газ 
орналасқан кеңістіктің көлемін азайту арқылы (поршень мен бұранданы 
қамтитын көлемді компрессорлар) немесе газ ағынына жұмыс 
доңғалақтарының динамикалық әсерінен (орталықтан тепкіш компрессорлар) 
энергия ағынын хабарлау арқылы жүзеге асырылады. 

2.49 суретте бір жақты және екі жақты әрекет ететін поршенді 
компрессорлардың схемаларын көрсетеді. Қазіргі компрессорларда иінді 
біліктің орнына иінді қолданылады. Цилиндрдің артқы қақпағы жоқ бір 
жақты компрессорда қозғалыс механизмі қарапайым, онда крейцкопф пен 
өзек жоқ. 
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(2.23)

Сол сияқты, суды орнату үшін-50:

(2.24)

Суды орнатуға арналған формулалар бойынша жылына орта есеппен
электр энергиясының құны-40:

(2.25)

Суды орнату кезінде-50:

(2.26)

Желдеткіш Қондырғы бойынша орташа жылдық шығындар мына
формула бойынша анықталады: суды орнату үшін – 40:

, (2.27)

Суды орнату үшін-50:

(2.28)

Ең үнемді желдеткіш қондырғының негізделген таңдауы бойынша 
қорытынды жасаңыз.

2.7 Компрессорлық қондырғы теориясының негіздері

Газды сығуға арналған машиналарда қысымның жоғарылауы газ
орналасқан кеңістіктің көлемін азайту арқылы (поршень мен бұранданы
қамтитын көлемді компрессорлар) немесе газ ағынына жұмыс 
доңғалақтарының динамикалық әсерінен (орталықтан тепкіш компрессорлар) 
энергия ағынын хабарлау арқылы жүзеге асырылады.

2.49 суретте бір жақты және екі жақты әрекет ететін поршенді
компрессорлардың схемаларын көрсетеді. Қазіргі компрессорларда иінді 
біліктің орнына иінді қолданылады. Цилиндрдің артқы қақпағы жоқ бір 
жақты компрессорда қозғалыс механизмі қарапайым, онда крейцкопф пен 
өзек жоқ.

Бір жақты компрессорда (сурет. 2.49, а) атмосферадан цилиндрге ауа 
сору поршень солдан оңға қарай созылған кезде сору клапаны арқылы жүреді. 
Поршень оңнан солға қарай жүргенде, Бұл клапан жабылып, ауа қысылып, 
айдау клапаны арқылы ауа өткізгіш желіге шығарылады. Екі жақты 
компрессорда бұл процестер поршеньнің екі жағында жүреді (сурет. 2.49 б). 

Сипатталған компрессорлар бір сатылы деп аталады, олардағы ауаны 
бастапқы қысымнан соңғы қысымға дейін қысу поршеньнің бір соққысында 
бірден жасалады. Көп сатылы компрессорларда ауаның бастапқы қысымнан 
белгілі бір аралық қысымға дейін қысылуы бірінші сатыда жүзеге асырылады, 
содан кейін келесі сатыларда ол қажетті соңғы қысымға дейін қысылады 
(сурет. 2.49). 

Сурет 2.49 - Поршеньді компрессорлардың схемалары: а – бір жақты 
әрекет; б-екі жақты әрекет; 1-цилиндр; 2-поршень; 3, 4 – сору және айдау 

клапандары; 5-Білік; 6-иінді білік; 7-шатун; 8-крейцкопф; 9-өзек 

Термодинамикадан белгілі компрессорларда болатын процестерді р 
қысымы мен V көлемінің координаталық осьтерінде, сондай-ақ Т абсолютті 
температурасы мен s энтропиясының осьтерінде көрсетуге болады.P - V 
осьтерінде сурет салу кезінде компрессорда жұмсалған жұмыс T - s-жылу 
осьтерінде бейнеленген кезде дөңгелек процесс сызығымен шектелген аймақ 
ретінде анықталуы мүмкін. 

Төменде поршеньді компрессорларға қатысты р - V координаттары 
қолданылады, ал центрифугаларға p - V және T - s координаттары 
қолданылады. 

Поршеньді компрессордың теориялық процесін келесі жағдайларда 
жүзеге асыруға болады: 1) шығарғаннан кейін компрессордың цилиндрінде 
Сығылған ауа қалмайды; 2) сору кезіндегі қысым мен ауа температурасы 
өзгермейді және компрессордың айналасындағы атмосферадағыдай қалады; 
3) сығылған ауаның қысымы мен температурасы оны шығару кезінде
өзгермейді және қысым құбырындағы ауа қысымы мен температурасы
бірдей.

Теориялық процестің диаграммасына сәйкес қысымның координаталық 
осьтерінде бір сатылы бір сатылы компрессорда p (мұнда және одан әрі 
белгілер қабылданады: p - абсолютті қысым, RI - артық қысым) және V көлемі 
(сурет. 2.50) P1 қысымы кезінде v1 ауа компрессорына сору процесі 1 - 2 
сызығымен, оны қысу процесі 2 - 3 қисығымен, P2 қысымы кезінде V2 
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сығылған ауаны қысым құбырына шығару процесі 3 - 4 сызығымен, 
цилиндрдегі қысымды р2 - ден р1 - ге дейін теңестіру процесі 4 - 1 сызығымен 
бейнеленген. Екі жақты әрекеттің компрессорындағы процестер бір-біріне 
қатысты 180° бұрышқа бұрылған екі диаграммамен бейнеленген (сурет. 2.50). 

Сурет 2.50 - Бір сатылы поршеньді бір жақты жұмыс істейтін 
компрессордағы теориялық процестің диаграммасы 

Компрессорға жұмсалған LK-нің толық жұмысы 1-2-3-4-1 дөңгелек 
процестің ауданы болып табылады және сору , қысу және шығару 
процестерінің қосындысына тең , яғни.

. (2.29) 

Жұмыс ауқымы қабылданған қысым мен көлем масштабының негізінде 
анықталады. 1 МПа (1 000 000 Н/м2) 2 см - ге, ал 1 м3-5 см-ге сәйкес келеді 
делік, содан кейін 1 000 000 н·М (Дж) 10 см2-ге сәйкес келеді. 

Бір сатылы бір сатылы поршень компрессорындағы теориялық 
процестің диаграммасы 2.50 суретте көрсетілген.. Сығымдау процесі 
изотермиялық (2 - 3), адиабаттық (2 - 3') және политропты (2 - 3") болуы 
мүмкін. 

Көп сатылы компрессор 
Жоғары қысымды газдарды алу үшін көп сатылы компрессорлар 

қолданылады. Оларда газды сығымдау әр цилиндрде қысылғаннан кейін 
аралық салқындатылған бірнеше сериялы қосылған цилиндрлерде 
политронды түрде жүзеге асырылады. 

Үш сатыдан тұратын көп сатылы компрессордың схемалық 
диаграммасы суретте көрсетілген. 2.51. Мұнда 1-цилиндр; 2 – поршень; 3 – 
байланыстырушы өзек; 4 – иінді білік; 5 – мойынтірек; 6 – сору клапаны; 7 – 
айдау клапаны; 8, 9-аралық салқындатқыштар. 10,11 бағыттағыштары 
бағытында салқындатқыш судың кіруі және шығуы жүзеге асырылады. 
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сығылған ауаны қысым құбырына шығару процесі 3 - 4 сызығымен,
цилиндрдегі қысымды р2 - ден р1 - ге дейін теңестіру процесі 4 - 1 сызығымен
бейнеленген. Екі жақты әрекеттің компрессорындағы процестер бір-біріне 
қатысты 180° бұрышқа бұрылған екі диаграммамен бейнеленген (сурет. 2.50).

Сурет 2.50 - Бір сатылы поршеньді бір жақты жұмыс істейтін 
компрессордағы теориялық процестің диаграммасы

Компрессорға жұмсалған LK-нің толық жұмысы 1-2-3-4-1 дөңгелек
процестің ауданы болып табылады және сору , қысу және шығару
процестерінің қосындысына тең , яғни.

. (2.29)

Жұмыс ауқымы қабылданған қысым мен көлем масштабының негізінде
анықталады. 1 МПа (1 000 000 Н/м2) 2 см - ге, ал 1 м3-5 см-ге сәйкес келеді
делік, содан кейін 1 000 000 н·М (Дж) 10 см2-ге сәйкес келеді.

Бір сатылы бір сатылы поршень компрессорындағы теориялық
процестің диаграммасы 2.50 суретте көрсетілген.. Сығымдау процесі 
изотермиялық (2 - 3), адиабаттық (2 - 3') және политропты (2 - 3") болуы 
мүмкін.

Көп сатылы компрессор
Жоғары қысымды газдарды алу үшін көп сатылы компрессорлар 

қолданылады. Оларда газды сығымдау әр цилиндрде қысылғаннан кейін
аралық салқындатылған бірнеше сериялы қосылған цилиндрлерде
политронды түрде жүзеге асырылады.

Үш сатыдан тұратын көп сатылы компрессордың схемалық 
диаграммасы суретте көрсетілген. 2.51. Мұнда 1-цилиндр; 2 – поршень; 3 –
байланыстырушы өзек; 4 – иінді білік; 5 – мойынтірек; 6 – сору клапаны; 7 –
айдау клапаны; 8, 9-аралық салқындатқыштар. 10,11 бағыттағыштары
бағытында салқындатқыш судың кіруі және шығуы жүзеге асырылады.

Сурет 2.51 - Көп сатылы компрессордың схемасы 

Көп сатылы компрессордың жұмыс принципі келесідей. Бірінші 
сатыдағы 6 клапан арқылы газ сорылады. Қысылғаннан кейін 8 
салқындатқыш арқылы газ компрессордың екінші сатысына жіберіледі. 
Сонымен қатар, екінші сатыдағы газдың сіңуі бірінші сатыдағы қысу 
қысымымен жүреді. Үшінші сатыдағы газды сіңіру екінші сатыдағы қысу 
қысымымен 9 аралық салқындатқыш арқылы жүзеге асырылады. Үшінші 
сатыдағы айдау клапаны арқылы резервуарға газ жіберіледі. 

PV координаттарындағы үш сатылы компрессордағы қысу 
процестерінің диаграммасы суретте көрсетілген. 2.52. Процестерді 
қарастырыңыз: 0-1 сызығы компрессордың бірінші сатысындағы газды сору 
процесін бейнелейді (термодинамикалық процесс емес, өйткені тек 
термодинамикалық параметрлерді өзгертпестен газдың қозғалысы жүреді); 1-
2 сызығы бірінші сатыдағы политропты сығымдау процесін көрсетеді; 2–А 
сызығы 8 аралық салқындатқышқа газды айдау процесін көрсетеді; А–3 
сызығы компрессордың екінші сатысындағы сору процесін көрсетеді; 3-4 
сызығы екінші сатыдағы политропты сығымдау процесін көрсетеді; 4–b 
сызығы 9 аралық салқындатқышқа айдау процесін көрсетеді; b сызығы -5 
компрессордың үшінші сатысындағы сору процесін көрсетеді; 5-6 жолда 
үшінші сатыдағы политропты сығымдау процесі бейнеленген; 6–С жолында 
резервуарға газды айдау процесі бейнеленген. 
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Сурет 2.52 - Рп координаттарындағы үш сатылы компрессордағы қысу 
процестерінің диаграммасы 

2-3 және 4-5 сегменттері 8 және 9 салқындатқыштардағы салқындатудан
тұрақты қысым кезінде процесте газ көлемінің төмендеуін бейнелейді.
Салқындату бірінші сатыдағы газдың сіңу температурасына тең бір
температураға дейін жүзеге асырылады. Сондықтан 1, 3, 5 нүктелеріндегі
температура бірдей болады және олар арқылы изотерманы салуға болады (1-7
сызық).
Әр қадам үшін қысым қатынасы әдетте бірдей және белгілі бір x мәніне тең
болады:

Бастапқы температура мен политроптың көрсеткіштері тең болған жағдайда, 
соңғы температура да тең болады. Айта 

Себебі р2= р3 және р4 = р5, онда 

X мәні үшін компрессордың z кезеңдерінде формуланы аламыз 

Аралық салқындату арқылы қадамдық сығымдау компрессордың 
жұмыс процесін ең үнемді изотермиялық сығуға жақындатады, ал қысу 
сатыларының саны неғұрлым көп болса, сығымдау процесі изотермиялық 
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Сурет 2.52 - Рп координаттарындағы үш сатылы компрессордағы қысу 
процестерінің диаграммасы

2-3 және 4-5 сегменттері 8 және 9 салқындатқыштардағы салқындатудан 
тұрақты қысым кезінде процесте газ көлемінің төмендеуін бейнелейді.
Салқындату бірінші сатыдағы газдың сіңу температурасына тең бір 
температураға дейін жүзеге асырылады. Сондықтан 1, 3, 5 нүктелеріндегі 
температура бірдей болады және олар арқылы изотерманы салуға болады (1-7 
сызық).
Әр қадам үшін қысым қатынасы әдетте бірдей және белгілі бір x мәніне тең
болады:

Бастапқы температура мен политроптың көрсеткіштері тең болған жағдайда, 
соңғы температура да тең болады. Айта

Себебі р2= р3 және р4 = р5, онда

X мәні үшін компрессордың z кезеңдерінде формуланы аламыз

Аралық салқындату арқылы қадамдық сығымдау компрессордың
жұмыс процесін ең үнемді изотермиялық сығуға жақындатады, ал қысу 
сатыларының саны неғұрлым көп болса, сығымдау процесі изотермиялық

процеске жақындайды. Әр сатыға кіре берістегі газ температурасының теңдігі 
және қысым қатынастарының теңдігі кезінде барлық сатылардағы қысу 
жұмыстарының шығындары бірдей болады 
Мұнда 

PN координаттарындағы барлық сатыларда политропты сығымдау кезінде үш 
сатылы компрессордың жетегіндегі жұмыс пл арқылы анықталуы мүмкін. (0-
1 – 2-3-4-5-6–с–0). 
Егер бір сатылы компрессорда ре қысымына дейін политрогенді сығымдау 
процесі жүргізілсе, онда оған жұмсалған жұмыс пл. (0– 1-8–с–0) болады. 
Демек, жұмысты үнемдеу санға тең болады. (2-3-4-5-6-8-2). 

Тау механикасы - В. Н. Хаджиков, С. А. Бутаков., Мəскеу, "Недра" 
баспасы, 1982 ж. 

2.7.1 Поршеньді компрессорларды пайдалану және бұрандалы және 
пластиналы турбокомпрессорлардың техникалық сипаттамалары 

Компрессорлық қондырғылардың дұрыс жұмыс істеуі, олардың 
қалыпты және үздіксіз жұмыс істеуі техникалық қызмет көрсету сапасына 
байланысты. Компрессорлық қондырғылардың жұмыс режимін бұзу, оларға 
техникалық қызмет көрсету (мысалы, мерзімдердің бұзылуы, үйкелетін 
бөліктердің уақтылы және сапасыз майлануы, салқындату режимдерінің 
бұзылуы) жөндеу үшін компрессорды тоқтату қажеттілігін тудырады. 
Пайдалану және қауіпсіздік ережелерін бұзу жеке бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларының бұзылуына әкелуі мүмкін және өрт, жарылыс және 
нәтижесінде адам өліміне әкелуі мүмкін. Машинист компрессорды іске қосу, 
қауіпсіз пайдалану және тоқтату жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтауға 
міндетті. 

Компрессордағы газды сығу процесі қатты қабықпен (цилиндрмен) 
шектелген көлемде жүзеге асырылады. Қысым жүйесіне газдың шығуы 
тоқтаған кезде компрессор қысқа мерзімде қысымды цилиндрлер мен 
қозғалыс механизмінің бөлшектерінің беріктігінен асатын мәндерге дейін 
дамыта алады. Сондықтан компрессордың іске қосылуы, жүктемесі және оны 
тоқтату процестері әсіресе маңызды, бұл қызмет көрсететін персоналдың 
назарын қажет етеді, қажетті уақытта тиісті клапандарды тез жауып тастай 
алады, ал қысым қалыпты жағдайда ауытқып кетсе, компрессорды тоқтатып, 
оны бос қалдырыңыз және түсіріңіз. 

Компрессорларға қызмет көрсету жөніндегі қолданыстағы жұмыс 
нұсқаулықтарында машинистің іс-қимылын бақылайтын және жүргізілетін 
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операциялардың реттілігін бақылайтын екінші машинистің қатысуымен ғана 
компрессорды іске қосуға және тоқтатуға рұқсат беретін ереже белгіленеді. 

Поршеньді компрессорларды пайдалану кезінде поршень мен 
компрессор қабырғасы арасындағы, сондай-ақ поршень мен цилиндр қақпағы 
("Өлі" кеңістік) арасындағы кішігірім саңылауларға байланысты кез-келген 
қатты заттардың немесе сұйықтықтың түсуі қауіпті соққыларға, соққыларға, 
цилиндр тобының бөлшектерінің бұзылуына және т. б.… 

Ұшырылымға дайындау. Компрессорлық қондырғыны жұмысқа 
дайындау компрессордың, тоңазытқыштардың, ылғал май бөлгіштердің, 
құбырлардың, бекіту арматурасының, автоматты бақылау және басқару 
аспаптарының және т. б. жарамды жай-күйін тексеруден тұрады. Іске қосу 
алдында компрессордың майлау жүйелерінде майдың болуын тексереді 
(қажет болған жағдайда оны май көрсеткішінің жоғарғы белгісіне дейін 
қосады). Содан кейін майлау жүйелерінің дұрыс жұмыс істейтініне көз 
жеткізу керек. Үй-жайдағы төмен температура кезінде циркуляциялық майлау 
жүйесіндегі майды тоңазытқыштарды айналып өтуге жіберу, ал май жинағыш 
қызған жағдайда оны қосу қажет. Сорғыларды жұмысқа қосқаннан кейін 
(сорғыларға жеке жетек болған жағдайда) барлық нүктелерге майдың 
берілуін тексереді және компрессор білігін екі-үш айналымға айналдырады 
[1,3]. 

Содан кейін суды цилиндрлерді салқындату үшін аралық және майлы 
тоңазытқыштарға жіберіңіз, салқындатқыш судың берілуін тексеріңіз. Газ 
желілеріндегі тиек және іске қосуды реттейтін арматураның жай-күйіне 
тексеру жүргізіледі: компрессорды айдамалау коллекторымен қосатын 
ысырмаларды жабады және тоңазытқыштар мен ылғал май бөлгіштердің 
байпасты және үрлеу вентильдерін ашады. 

Компрессор мен қосалқы жабдыққа сыртқы тексеру жүргізеді, 
бекітпелерді, бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдарының 
болуын және жалғануын тексереді. Компрессордың іске қосылуы басқаларға 
қауіп төндірмейтініне көз жеткізу керек. 

Компрессорды дайындаумен қатар, жетек қозғалтқышы іске қосуға 
дайындалады. 

Компрессорды іске қосу. Компрессордың және барлық қосалқы 
жабдықтың толық жарамдылығына көз жеткізіп, ауысым бастығының немесе 
жауапты кезекшінің рұқсатын алып, компрессорды босқа іске қосады: оның 
жұмысын тыңдайды, көлемдік мөлшерлеудің майлау жүйесіндегі майдың 
берілуін және майлау айналым жүйесіндегі майдың қысымын бақылау 
көздері бойынша тексереді. Егер компрессор ұзақ үзілістен кейін іске 
қосылса, онда 30 минуттан кейін ол тоқтап қалады, бағыттағыштардың, 
негізгі мойынтіректердің және байланыстырушы шыбықтың басының 
температуралық жағдайын тексереді. 

Компрессордың толық жұмыс істейтініне көз жеткізгеннен кейін ол 
жүктеледі және жүйеге қосылады. Жүктеу I кезеңнен бастап дәйекті түрде 
жүзеге асырылады. Ол үшін барлық аппараттардың үрлеу вентильдерін жабу, 
байпасты вентильдерді жабу, сору клапандарының пластиналарын түсіру 
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операциялардың реттілігін бақылайтын екінші машинистің қатысуымен ғана 
компрессорды іске қосуға және тоқтатуға рұқсат беретін ереже белгіленеді.

Поршеньді компрессорларды пайдалану кезінде поршень мен
компрессор қабырғасы арасындағы, сондай-ақ поршень мен цилиндр қақпағы 
("Өлі" кеңістік) арасындағы кішігірім саңылауларға байланысты кез-келген
қатты заттардың немесе сұйықтықтың түсуі қауіпті соққыларға, соққыларға,
цилиндр тобының бөлшектерінің бұзылуына және т. б.…

Ұшырылымға дайындау. Компрессорлық қондырғыны жұмысқа 
дайындау компрессордың, тоңазытқыштардың, ылғал май бөлгіштердің,
құбырлардың, бекіту арматурасының, автоматты бақылау және басқару 
аспаптарының және т. б. жарамды жай-күйін тексеруден тұрады. Іске қосу 
алдында компрессордың майлау жүйелерінде майдың болуын тексереді 
(қажет болған жағдайда оны май көрсеткішінің жоғарғы белгісіне дейін 
қосады). Содан кейін майлау жүйелерінің дұрыс жұмыс істейтініне көз
жеткізу керек. Үй-жайдағы төмен температура кезінде циркуляциялық майлау
жүйесіндегі майды тоңазытқыштарды айналып өтуге жіберу, ал май жинағыш 
қызған жағдайда оны қосу қажет. Сорғыларды жұмысқа қосқаннан кейін
(сорғыларға жеке жетек болған жағдайда) барлық нүктелерге майдың
берілуін тексереді және компрессор білігін екі-үш айналымға айналдырады
[1,3].

Содан кейін суды цилиндрлерді салқындату үшін аралық және майлы
тоңазытқыштарға жіберіңіз, салқындатқыш судың берілуін тексеріңіз. Газ 
желілеріндегі тиек және іске қосуды реттейтін арматураның жай-күйіне 
тексеру жүргізіледі: компрессорды айдамалау коллекторымен қосатын 
ысырмаларды жабады және тоңазытқыштар мен ылғал май бөлгіштердің
байпасты және үрлеу вентильдерін ашады.

Компрессор мен қосалқы жабдыққа сыртқы тексеру жүргізеді,
бекітпелерді, бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдарының
болуын және жалғануын тексереді. Компрессордың іске қосылуы басқаларға 
қауіп төндірмейтініне көз жеткізу керек.

Компрессорды дайындаумен қатар, жетек қозғалтқышы іске қосуға
дайындалады.

Компрессорды іске қосу. Компрессордың және барлық қосалқы
жабдықтың толық жарамдылығына көз жеткізіп, ауысым бастығының немесе 
жауапты кезекшінің рұқсатын алып, компрессорды босқа іске қосады: оның
жұмысын тыңдайды, көлемдік мөлшерлеудің майлау жүйесіндегі майдың
берілуін және майлау айналым жүйесіндегі майдың қысымын бақылау
көздері бойынша тексереді. Егер компрессор ұзақ үзілістен кейін іске 
қосылса, онда 30 минуттан кейін ол тоқтап қалады, бағыттағыштардың,
негізгі мойынтіректердің және байланыстырушы шыбықтың басының
температуралық жағдайын тексереді.

Компрессордың толық жұмыс істейтініне көз жеткізгеннен кейін ол 
жүктеледі және жүйеге қосылады. Жүктеу I кезеңнен бастап дәйекті түрде
жүзеге асырылады. Ол үшін барлық аппараттардың үрлеу вентильдерін жабу,
байпасты вентильдерді жабу, сору клапандарының пластиналарын түсіру 

немесе қосымша өлі кеңістікті ажырату қажет. Компрессордың айдау 
қысымы айдау коллекторындағы қысым деңгейіне жеткен кезде айдау вентилі 
дереу ашылады. Егер компрессор аралық газ таңдауымен іске қосылса, 
алдымен төмен қысымды қатар, содан кейін жоғары қысымды қатар 
жүктеледі. 

Компрессорға техникалық қызмет көрсету. Іске қосылғаннан кейін 
қызмет көрсетуші персонал бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері мен 
машинаны тексеру нәтижелерін басшылыққа ала отырып, компрессордың 
қалыпты жұмыс режимін сақтауы тиіс. 

Компрессордың майлау жүйелерінің жұмыс режимін мұқият 
қадағалаңыз, өйткені оның бұзылуы компрессордың тез істен шығуына 
немесе апатқа әкелуі мүмкін. 

Компрессорлардың қалыпты жұмысы үшін цилиндрлер мен газды 
аралық тоңазытқыштарда салқындату маңызды. Машинист жеткізуші 
құбырдағы судың қысымын бақылайды, барлық салқындатқыш нүктелерге 
ағызу құбырлары арқылы судың берілуін тексереді және судың 
температурасы 35-40° С-тан аспайтындай етіп реттейді. Цилиндрлер мен 
тоңазытқыштардың су көйлектерін мезгіл-мезгіл тазалаңыз. 

Жұмыс кезінде сатының сору және айдау кезіндегі газдың сатыаралық 
қысымы мен температурасын бақылайды, олардың мәндері рұқсат етілген 
шамалардан аспауы тиіс. Қызмет көрсетуші персонал қысым мен 
температураның номиналдыдан ауытқуын тудыратын ақаулықтардың 
себептерін және осы ақаулықтарды жою тәсілдерін білуге міндетті. 
Клапандардың жұмысын қатаң қадағалаңыз: ақаулы клапан газдың 
температурасы мен қысымының өзгеруі арқылы анықталады және дереу 
жаңасына ауыстырылады. Бұл жағдайда цилиндрдің қуыстарын сынған 
серіппелер немесе клапан плиталары қалмауы үшін тексеріңіз: фрагменттер 
цилиндр айнасының немесе сақиналары бар поршеньді қалыптастыруы 
мүмкін. Клапандарды немесе олардың бөлшектерін ауыстырған кезде 
клапанның тығыздығын қамтамасыз ету керек. Сору клапандарын айдау 
орнына қоюға және керісінше қоюға тыйым салынады. 

Компрессорлық қондырғының артық қысымдағы барлық құрастыру 
бірліктерінің герметикалығын үнемі бақылап отырыңыз. Тығыздықтың 
бұзылуы және газдың айтарлықтай ағуы анықталған жағдайда оларды жою 
үшін дереу шаралар қабылдау қажет. Қосылыстардың тығыздығын сыртқы 
тексеру жолымен, аспаптардың көрсеткіштері бойынша, нығыздау бұзылған 
жерлерде пайда болатын шуыл (ысылдау және ысқыру) бойынша және басқа 
да әдістермен бақылау керек. 

Компрессорда әр түрлі соққылар мен шұңқырлардың пайда болуын 
мұқият қадағалаңыз, олардың пайда болуын анықтаңыз және компрессордың 
одан әрі жұмыс істеу мүмкіндігі туралы мәселені шешіңіз. 

Ауысым сайын сақтандыру клапандарының, бақылау-өлшеу 
аспаптарының және автоматика аспаптарының жұмысын тексереді. 

Клапандар мен клапан қораптарын, сондай-ақ цилиндрлердің жұмыс 
қуыстарын күйіктен және кірден мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз; 
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байланыстырушы өзек болттарының, крейцкопфтардың және де тальдердің 
жағдайын тексеріңіз; газ құбырын, аралық тоңазытқыштарды, май 
бөлгіштерді, буферлік контейнерлерді тексеріңіз, тазалаңыз және жуыңыз. 

Циркуляциялық майлау жүйесінің май сүзгілері және май сорғысының 
қабылдау торы кестеде көзделген мерзімде, бірақ кемінде екі айда бір рет 
тазартылады [2, 9, 11, 24]. 

Ауа сүзгілері компрессорлық қондырғыны пайдалану жөніндегі 
Нұсқаулықта көзделген мерзімдерде тексеріледі. Сүзгідегі ауаның өтуіне 
кедергі 50 мм Судан аспауы тиіс. (егер нұсқаулықта басқа мән көрсетілмесе). 
Үлкен қарсылықпен сүзгі тазаланады. 

Компрессорлық қондырғының жабдықтарын үнемі тексеріп отырады, 
сыртқы беттерін шаң мен кірден сүртеді және тазартады. Мұнай мен судың 
ағып кетуіне жол берілмейді, әсіресе майдың іргетасқа түсуі. Анықталған 
ағып кетулер дереу жойылады. Сүрту материалдары ретінде тек мақта-мата 
және зығыр шүберектер пайдаланылады. 

Қызмет көрсетуші персонал ағымдағы тексеруді жүзеге асырады, 
компрессорды тыңдайды, туындаған ақаулықтардың жойылуын және 
жөндеудің уақтылы жүргізілуін бақылайды. 

Компрессорды тоқтату жүктемемен және бос жүріске ауыстырумен 
жүзеге асырылуы мүмкін. Автоматты үрлеу болмаған жағдайда барлық 
сатыларды үрлеу вентильдерін және байпасты вентильдерді ашады; сору 
және айдау вентильдерін жабады; майлауды (сорғыларға жеке жетекті 
қолданған жағдайда) және салқындататын суды беруді тоқтатады. 

Тоқтағаннан кейін машинист компрессорды қарап, сүртеді. 
Жарылыс қаупі бар және улы газдармен жұмыс істейтін компрессорды 

ұзақ мерзімге тоқтатар алдында азотпен немесе басқа инертті газбен үрлейді. 
Дайындаушы зауыттың нұсқаулығында көзделген жағдайларда, сондай-

ақ мынадай белгілер пайда болған кезде компрессорды дереу тоқтатады: 
- циркуляциялық майлау жүйесіндегі май қысымының төмендеуі 
рұқсат етілгеннен төмен; 
- цилиндрлер мен тығыздамаларға май беруді тоқтату; 
- су беруді тоқтату; 
-қандай да бір сатыда қысымның Елеулі немесе үздіксіз жоғарылауы; 
- температураның рұқсат етілген деңгейден жоғары көтерілуі; 
- тығыздағыштардың бұзылуы және газдың айтарлықтай ағуы; 
- компрессорда немесе қозғалтқышта соққылар, соққылар естіледі 

немесе апатқа әкелуі мүмкін ақаулар анықталды; 
- негізгі мойынтіректерді немесе компрессорлық қондырғының басқа 

бөліктерін қыздырудың үздіксіз артуы және олардың температурасының 
рұқсат етілгеннен жоғары өсуі; 

- қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі (жоғары температура 
орамалары); 

- компрессордан немесе электр қозғалтқыштан жану иісінің немесе 
түтіннің пайда болуы; 

- компрессор дірілінің айтарлықтай жоғарылауы. 
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байланыстырушы өзек болттарының, крейцкопфтардың және де тальдердің 
жағдайын тексеріңіз; газ құбырын, аралық тоңазытқыштарды, май
бөлгіштерді, буферлік контейнерлерді тексеріңіз, тазалаңыз және жуыңыз.

Циркуляциялық майлау жүйесінің май сүзгілері және май сорғысының
қабылдау торы кестеде көзделген мерзімде, бірақ кемінде екі айда бір рет 
тазартылады [2, 9, 11, 24].

Ауа сүзгілері компрессорлық қондырғыны пайдалану жөніндегі
Нұсқаулықта көзделген мерзімдерде тексеріледі. Сүзгідегі ауаның өтуіне
кедергі 50 мм Судан аспауы тиіс. (егер нұсқаулықта басқа мән көрсетілмесе).
Үлкен қарсылықпен сүзгі тазаланады.

Компрессорлық қондырғының жабдықтарын үнемі тексеріп отырады, 
сыртқы беттерін шаң мен кірден сүртеді және тазартады. Мұнай мен судың 
ағып кетуіне жол берілмейді, әсіресе майдың іргетасқа түсуі. Анықталған
ағып кетулер дереу жойылады. Сүрту материалдары ретінде тек мақта-мата 
және зығыр шүберектер пайдаланылады.

Қызмет көрсетуші персонал ағымдағы тексеруді жүзеге асырады, 
компрессорды тыңдайды, туындаған ақаулықтардың жойылуын және 
жөндеудің уақтылы жүргізілуін бақылайды.

Компрессорды тоқтату жүктемемен және бос жүріске ауыстырумен 
жүзеге асырылуы мүмкін. Автоматты үрлеу болмаған жағдайда барлық
сатыларды үрлеу вентильдерін және байпасты вентильдерді ашады; сору
және айдау вентильдерін жабады; майлауды (сорғыларға жеке жетекті
қолданған жағдайда) және салқындататын суды беруді тоқтатады.

Тоқтағаннан кейін машинист компрессорды қарап, сүртеді.
Жарылыс қаупі бар және улы газдармен жұмыс істейтін компрессорды 

ұзақ мерзімге тоқтатар алдында азотпен немесе басқа инертті газбен үрлейді.
Дайындаушы зауыттың нұсқаулығында көзделген жағдайларда, сондай-

ақ мынадай белгілер пайда болған кезде компрессорды дереу тоқтатады:
- циркуляциялық майлау жүйесіндегі май қысымының төмендеуі
рұқсат етілгеннен төмен;
- цилиндрлер мен тығыздамаларға май беруді тоқтату;
- су беруді тоқтату;
-қандай да бір сатыда қысымның Елеулі немесе үздіксіз жоғарылауы;
- температураның рұқсат етілген деңгейден жоғары көтерілуі;
- тығыздағыштардың бұзылуы және газдың айтарлықтай ағуы;
- компрессорда немесе қозғалтқышта соққылар, соққылар естіледі

немесе апатқа әкелуі мүмкін ақаулар анықталды;
- негізгі мойынтіректерді немесе компрессорлық қондырғының басқа 

бөліктерін қыздырудың үздіксіз артуы және олардың температурасының
рұқсат етілгеннен жоғары өсуі;

- қозғалтқыштың шамадан тыс жүктемесі (жоғары температура 
орамалары);

- компрессордан немесе электр қозғалтқыштан жану иісінің немесе 
түтіннің пайда болуы;

- компрессор дірілінің айтарлықтай жоғарылауы.

Авариялық тоқтағаннан кейін қысымды бүкіл жүйеден шығарады. 
Компрессор ақаулықтарды жойғаннан кейін ғана қайта іске қосылады. 
Машинист жол берілген авария үшін жауап береді және жөндеуге қатысады. 

https://gigabaza.ru/doc/89972.html 

№ 10 практикалық жұмыс  
Шахтаға арналған пневматикалық қондырғыны есептеу 

Жұмыстың мақсаты: шахтаға арналған пневматикалық қондырғыны 
есептеу. 

Жұмыс барысы: берілген тапсырмаға сәйкес пневматикалық 
қондырғының негізгі есептеулерін жасаңыз және қорытынды жасаңыз. 

Кәсіби құзыреттер: студент компрессордың қуатын анықтай алады. 
1. Компрессорлық станцияның өнімділігі тәуліктің ең көп жүктелген

кезеңінде тұтынушылардың Сығылған ауа шығыстарының және 
магистральдық ауа құбырындағы және тұтынушылардың қосылу 
орындарындағы тығыздықтан тыс ауа ағуының шығысының сомасы ретінде 
айқындалады. Көрсетілген кезең өндіру және дайындық учаскелерінің жұмыс 
кестелері бойынша тау-кен жұмыстарын ұйымдастыруға сәйкес белгіленеді. 
Есептеу тозуды, жұмыстың біркелкі еместігін және тұтынушылардың 
жүктеме дәрежесі мен дәрежесін ескереді. 

Компрессорлық станцияның өнімділігі: 

(2.30) 

мұнда кр = 1,05...1,1-ескерілмеген тұтынушыларға компрессорлық 
станцияның өнімділік резервінің коэффициенті; 

- тұтынушылар жұмысының бір уақыттағы орташа өлшенген
коэффициенті; i-бір типті тұтынушылар тобының нөмірі; 

z-бір типті тұтынушылар топтарының саны;
пп-бір типті тұтынушылар саны; Vп-осы топтың бір тұтынушысының

оның үздіксіз жұмысы кезіндегі ауаның номиналды шығыны, м3 / мин; 
ки=1,15...1,2-тұтынушылардың тозуына байланысты ауа шығынының 

ұлғаюын ескеретін коэффициент; 
кз-нақты жүктеме номиналдыдан ауытқыған кезде және реттеу кезінде 

тұтынушылардың ауа шығынының өзгеруін ескеретін тиеу коэффициенті; 
комбайндар мен олардың шығырлары, бұрғылау және шой балғалары үшін, 
жыныс Тиеу машиналары үшін - 0,25, жергілікті желдету желдеткіштері 
үшін-0,7, маневрлік шығырлар үшін-0,8;  

Vут=3 м3/мин-магистральдық құбырдың 1 км-дегі тығыздық арқылы 
рұқсат етілген ағып кетулер;  

l-шахта бойынша магистральдық ауа құбырының ұзындығы, км;
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Vпр = 0,4 м3/мин-бір тұтынушының ауа өткізгішке қосылған жеріндегі 
тығыздық арқылы рұқсат етілген ағып кетулер;  

ппр-тұтынушылардың қосылу орындарының саны. 
 

 
 

Сурет 2.53 - Сығылған ауа тұтынушылары жұмысының бір мезгілдік 
коэффициенті 

Орташа алғанда, 1 км ауа құбырындағы ауа ағуын магистральдық 
құбырда және тұтынушылар қосылатын жерлерде ағып кетуге Бөлмей, 4...5 
м3/мин қабылдауға болады. Тұтынушылардың бір уақыттағы жұмысының 
орташа өлшенген коэффициенті жұмыс істейтін тұтынушылардың орташа 
өлшенген коэффициентіне және тұтынушылардың жалпы санына байланысты 
анықталады n (сурет. 2.53). 

 
Қосу коэффициенті 
 

 

 

(2.31) 

 
Жеке тұтынушының кв қосу коэффициенті (оның жұмысының 

салыстырмалы машиналық уақыты): комбайндар, олардың шығырлары және 
жергілікті желдету желдеткіштері үшін – 1; Бұрғылау балғалары үшін – 0,65; 
бұрғылау жуу станоктары үшін – 0,5; жыныс Тиеу машиналары және шой 
балғалары үшін – 0,4; маневрлік шығырлар үшін – 0,05 тең деп қабылданады. 

2. Компрессорлардың санын таңдау мынадай түрде жүргізіледі: 
компрессорлық станцияның өнімділігі 200...500 м3/мин болған кезде 
поршеньді компрессорлар (маркасы мен техникалық сипаттамасын көрсету), 
500...1000 м3/мин болған кезде – ортадан тепкіш компрессорлар (маркасы мен 
техникалық сипаттамасын көрсету) қабылданады. 

Резервтік компрессорлардың саны: 1-2 жұмысшыға – 1 резервтік, 4-6 
жұмысшыға – резервтік, 3 жұмысшыға – 1 резервтік және орталықтан тепкіш 
компрессорлар үшін 2 резервтік. 
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Vпр = 0,4 м3/мин-бір тұтынушының ауа өткізгішке қосылған жеріндегі 
тығыздық арқылы рұқсат етілген ағып кетулер; 

ппр-тұтынушылардың қосылу орындарының саны.

Сурет 2.53 - Сығылған ауа тұтынушылары жұмысының бір мезгілдік 
коэффициенті

Орташа алғанда, 1 км ауа құбырындағы ауа ағуын магистральдық 
құбырда және тұтынушылар қосылатын жерлерде ағып кетуге Бөлмей, 4...5 
м3/мин қабылдауға болады. Тұтынушылардың бір уақыттағы жұмысының
орташа өлшенген коэффициенті жұмыс істейтін тұтынушылардың орташа
өлшенген коэффициентіне және тұтынушылардың жалпы санына байланысты
анықталады n (сурет. 2.53).

Қосу коэффициенті

(2.31)

Жеке тұтынушының кв қосу коэффициенті (оның жұмысының 
салыстырмалы машиналық уақыты): комбайндар, олардың шығырлары және 
жергілікті желдету желдеткіштері үшін – 1; Бұрғылау балғалары үшін – 0,65;
бұрғылау жуу станоктары үшін – 0,5; жыныс Тиеу машиналары және шой 
балғалары үшін – 0,4; маневрлік шығырлар үшін – 0,05 тең деп қабылданады.

2. Компрессорлардың санын таңдау мынадай түрде жүргізіледі:
компрессорлық станцияның өнімділігі 200...500 м3/мин болған кезде
поршеньді компрессорлар (маркасы мен техникалық сипаттамасын көрсету),
500...1000 м3/мин болған кезде – ортадан тепкіш компрессорлар (маркасы мен 
техникалық сипаттамасын көрсету) қабылданады.

Резервтік компрессорлардың саны: 1-2 жұмысшыға – 1 резервтік, 4-6 
жұмысшыға – резервтік, 3 жұмысшыға – 1 резервтік және орталықтан тепкіш 
компрессорлар үшін 2 резервтік.

2.8 Экскаваторды жұмысқа дайындау 

Экскаватордың жоғары өнімділігі, ұзақ және үздіксіз жұмысы келесі 
негізгі талаптарды орындау кезінде қамтамасыз етіледі: 

 пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен регламенттелген тұрақты
және мұқият қызмет көрсету; 

 экскаватор механизмдерін дұрыс басқару;
 Тозған бөлшектер мен тораптарды уақытылы ауыстыру.
Жұмыс кезінде өнімділік пен жұмыс сапасы негізінен жеке бөліктердің

тозуына, деформациясына немесе бұзылуына байланысты төмендейді. Бұл 
жағдайда бөлшектердің түйісуіндегі олқылықтар өзгереді, түйіндер мен 
агрегаттардың бекітілуі әлсірейді. 

2.8.1 Экскаваторды қарау тәртібі 
Экскаваторды жұмыс жағдайында ұстау үшін келесі іс-шараларды 

жүргізу қажет: 
 бөлшектер мен тораптарды кірден тазартуды, жекелеген

агрегаттарды жууды және сүртуді, реттеуді, үйкелетін беттерді майлауды, 
бұрандалы қосылыстардың тартылуын тексеруді, гидравликалық жүйені 
маймен, қозғалтқышпен және салқындатқыш сұйықтықпен уақтылы 
толтыруды қамтитын жүйелі қызмет көрсету; 

 бөлшектер мен тораптарды ауыстыру немесе жөндеу арқылы
пайда болған ақаулықтарды жою; 

 жоспарлы-алдын ала жөндеу.
Жұмыстың мақсатына, сипатына және көлеміне сәйкес ТҚК жұмыс

басталар алдында, үзілістерде және жұмыс аяқталғаннан кейін орындалатын 
ауысым сайынғы және машина жұмысының белгіленген сағаттарынан кейін 
орындалатын мерзімді болып бөлінеді. ТҚК және ағымдағы жөндеуді сол 
жерде пайдаланушы ұйымның қызмет көрсетуші персоналы орындайды. 
Ауысым сайын бұл міндетті болып табылады. Жұмыс басталар алдында 
ауысымның басында: 

 қозғалтқышқа, компрессорға (егер бар болса), сорғы
қондырғысына, гидромоторларға, таратқыштар мен сүзгілерге қызмет 
көрсетуді орындау; 

 гидрожүйе багындағы, редукторлардағы май деңгейін тексеру,
қажет болған жағдайда белгіленген деңгейге дейін толтыру; 

 тораптар мен бөлшектердің Бекітілу сенімділігін тексеру;
 майлау схемасына сәйкес топсалы қосылыстарды майлаңыз;
 батареяларды тексеріңіз және тазалаңыз;
 қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде бақылау аспаптарының

көрсеткіштерін, дыбыс сигналының, жарықтандырудың, доңғалақ 
тежегіштерінің, экскаваторды басқару органдарының жұмысын тексеру; бос 
жүрісте гидроцилиндрлердің жұмысын тексеру; 

 құбырлардың қосылыстарын тексеріңіз, жұмыс 
сұйықтықтарының сыртқы ағып кетуін болдырмаңыз; 
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 пайдалану нұсқаулығында қарастырылған басқа да қажетті 
тексеру жұмыстарын орындаңыз. 

Ауысым соңында: 
 құбырлардың қосылыстарында майдың ағып кетуін тексеру, 

оларды жою; 
 экскаваторды шаң мен кірден тазарту; 
 шөмішті жерге түсіріңіз, басқару тұтқаларын бейтарап күйге 

қойыңыз және қозғалтқышты өшіріңіз. 
Мерзімді техникалық қызмет көрсету жұмыстарының құрамына 

машинаның белгіленген жұмыс сағаты арқылы сақтандырғыш клапандардың 
күйге келтірілуін тексеру және қажет болған жағдайда оларды реттеу кіреді. 
Сақтандырғыш клапандарды баптау тәртібі пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықпен регламенттелген. Бұл жұмысты майдың қысымы мен шығынын 
бақылаудың тиісті техникалық құралдарын қолдана отырып, білікті мамандар 
орындауы керек. 

Гидравликалық жетектің сенімді жұмысының маңызды шарттарының 
бірі-сүзгілерді уақтылы тазарту және сүзгі элементтерін ауыстыру. Сүзгі 
элементтерін ауыстырған кезде оларды жұмыс сұйықтығына ылғалдандыру 
керек, содан кейін оны бүкіл сүзгі корпусымен толтырыңыз. Жылына екі рет 
маусымдық техникалық қызмет көрсету қажет, онда гидравликалық жүйеде 
жұмыс сұйықтығы тиісті қысқы немесе жазғы сорттармен толығымен 
ауыстырылады. Қолданылатын май құрамында асфальт пен механикалық 
бөлшектердің, судың, қышқылдар мен сілтілердің қоспалары болмауы керек. 
МЕМСТ-қа сәйкес жұмыс сұйықтықтарын жеткізу кезінде олардың 
құрамындағы қоспалар массасы бойынша 0,005% - дан аспауы керек. Шаң, 
кір, металл бөлшектері гидрожүйені бітеп, майды қарқынды тотықтырады. 
Тотығу нәтижесінде шайыр мен шлактар майдан тұнбаға түседі. Тотығу 
өнімдерінің бір бөлігі майда ериді және оның майлау қасиеттерін 
нашарлатады. Жұмыс сұйықтығы гидравликалық тораптар мен 
механизмдердің бөлшектері жасалған материалдармен үйлесімді болуы тиіс. 
Жұмыс сұйықтықтарының физикалық сипаттамалары өнім партиясының 
құжаттамасымен бірге беріледі. 

Сұйықтық құрамындағы газ бен ауа еріген түрінде немесе механикалық 
қоспа түрінде гидравликалық жетектің жұмысына теріс әсер етеді. 
Сұйықтықтағы ауа гидроагрегаттарда кавитацияның пайда болуына әкелуі 
мүмкін. Майда ауа көп болған кезде көбік пайда болуы мүмкін. Майдың 
құрамында аз мөлшерде су бар (шамамен 1%) көбік пайда болуына ықпал 
етеді. 

Жұмыс сұйықтығын ластанудан қорғау үшін оны бір контейнерден 
екіншісіне толтырмай жұмыс орнына жеткізу керек. Гидрожүйені жұмыс 
сұйықтығымен тек жұқа сүзгі арқылы сорғымен толтыру керек. Қысқы 
майлардың қату температурасы 20-да болуы керек...30 °C қоршаған ортаның 
күтілетін температурасынан төмен. 

Гидромолотты толтыру 



177

 пайдалану нұсқаулығында қарастырылған басқа да қажетті
тексеру жұмыстарын орындаңыз.

Ауысым соңында:
 құбырлардың қосылыстарында майдың ағып кетуін тексеру,

оларды жою;
 экскаваторды шаң мен кірден тазарту;
 шөмішті жерге түсіріңіз, басқару тұтқаларын бейтарап күйге 

қойыңыз және қозғалтқышты өшіріңіз.
Мерзімді техникалық қызмет көрсету жұмыстарының құрамына 

машинаның белгіленген жұмыс сағаты арқылы сақтандырғыш клапандардың 
күйге келтірілуін тексеру және қажет болған жағдайда оларды реттеу кіреді.
Сақтандырғыш клапандарды баптау тәртібі пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықпен регламенттелген. Бұл жұмысты майдың қысымы мен шығынын
бақылаудың тиісті техникалық құралдарын қолдана отырып, білікті мамандар
орындауы керек.

Гидравликалық жетектің сенімді жұмысының маңызды шарттарының
бірі-сүзгілерді уақтылы тазарту және сүзгі элементтерін ауыстыру. Сүзгі 
элементтерін ауыстырған кезде оларды жұмыс сұйықтығына ылғалдандыру
керек, содан кейін оны бүкіл сүзгі корпусымен толтырыңыз. Жылына екі рет
маусымдық техникалық қызмет көрсету қажет, онда гидравликалық жүйеде 
жұмыс сұйықтығы тиісті қысқы немесе жазғы сорттармен толығымен 
ауыстырылады. Қолданылатын май құрамында асфальт пен механикалық
бөлшектердің, судың, қышқылдар мен сілтілердің қоспалары болмауы керек.
МЕМСТ-қа сәйкес жұмыс сұйықтықтарын жеткізу кезінде олардың
құрамындағы қоспалар массасы бойынша 0,005% - дан аспауы керек. Шаң,
кір, металл бөлшектері гидрожүйені бітеп, майды қарқынды тотықтырады. 
Тотығу нәтижесінде шайыр мен шлактар майдан тұнбаға түседі. Тотығу
өнімдерінің бір бөлігі майда ериді және оның майлау қасиеттерін 
нашарлатады. Жұмыс сұйықтығы гидравликалық тораптар мен 
механизмдердің бөлшектері жасалған материалдармен үйлесімді болуы тиіс.
Жұмыс сұйықтықтарының физикалық сипаттамалары өнім партиясының 
құжаттамасымен бірге беріледі.

Сұйықтық құрамындағы газ бен ауа еріген түрінде немесе механикалық 
қоспа түрінде гидравликалық жетектің жұмысына теріс әсер етеді.
Сұйықтықтағы ауа гидроагрегаттарда кавитацияның пайда болуына әкелуі 
мүмкін. Майда ауа көп болған кезде көбік пайда болуы мүмкін. Майдың 
құрамында аз мөлшерде су бар (шамамен 1%) көбік пайда болуына ықпал
етеді.

Жұмыс сұйықтығын ластанудан қорғау үшін оны бір контейнерден 
екіншісіне толтырмай жұмыс орнына жеткізу керек. Гидрожүйені жұмыс 
сұйықтығымен тек жұқа сүзгі арқылы сорғымен толтыру керек. Қысқы
майлардың қату температурасы 20-да болуы керек...30 °C қоршаған ортаның
күтілетін температурасынан төмен.

Гидромолотты толтыру

Гидроцилиндрлерді пайдалану және қызмет көрсету кезінде сызаттар 
мен кенжарлардың, тоттың, ал Жылдың суық мезгілінде – мұз қабығының 
болуына жол берілмейтін штоктар бетінің жай-күйін қадағалау қажет. Егер 
штокқа май ағып кетсе, тозған тығыздағыштар мен кірді кетіргіштерді 
ауыстыру керек. Гидравликалық цилиндрлерді бөлшектеу - жинау, басқа 
гидроаппараттар сияқты, таза бөлмеде жүргізілуі керек. Тозған бөлшектерді 
ауыстырғаннан кейін және цилиндрлерді 20-ға қысыммен сығымдау 
керек...30% жұмыс уақытынан асып кетсе, сыртқы ағып кетулер мен ішкі 
ағып кетулердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Гидроцилиндрлер штуцерінің РВД 
қосылуына дейін герметикалық тасымалдау бітеуіштерімен жабылуы тиіс. 
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылған техникалық қызмет 
көрсету стандарттарын уақтылы және мұқият сақтау экскаватордың ұзақ 
қызмет ету мерзімін және оның жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді. 
https://os1.ru/article/7220-tehnicheskoe-obslujivanie-otechestvennyh-ekskavatorov 

2.8.2 Экскаваторды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

Жалпы мәліметтер. 
1. Кешкі және түнгі уақытта экскаватордың кенжардағы жұмыс фронты,

топырақты түсіру орны және кірме жолдар жақсы жарықтандырылуы тиіс. 
2. Қызмет көрсетуші персонал әр кезде жаңа тапсырманы орындау

тәртібі туралы, сондай-ақ қажетті сақтық шараларын сақтау туралы нақты 
нұсқаулар алуы тиіс. 

3. Қозғалтқышты іске қосу алдында экскаватор машинисі машинаны
мұқият қарап шығады және оның толық жарамдылығына көз жеткізеді. 
Ақаулы экскаваторда жұмыс істеуге тыйым салынады.  

4. Барлық айналатын бөлшектер (тісті дөңгелектер, тізбекті,
тегершіктер) қоршап қояды және сақтандырғыш қаптамамен қапталады. 
Қаптамалары алынған кезде механизмдерді іске қосуға рұқсат етілмейді. 

5. Қозғалтқыш пен механизмдерді іске қосу алдында машинист ескерту
сигналын береді. 

6. Қозғалтқышты іске қосу кезінде басқару иінтіректері бейтарап күйге
орнатылады, ал сорғылар өшіріледі (егер бұл конструкцияда көзделсе). 

7. Экскаваторда тазалықты сақтау керек, барлық қажетті жабдықтар мен
құралдарды оларға арналған жерде сақтау керек. 

Кенжардағы экскаватордың жұмысы.  
1. Жұмыс уақытында экскаваторда немесе оның әрекет ету радиусында

бөгде адамдардың болуына тыйым салынады. 
2. Айналмалы платформаның айналу орталығынан 1,2–1,5 есе

үлкейтілген максималды қазу радиусымен сипатталған шеңберді білдіретін 
аймақ қауіпті (артқы күрек пен драглайн үшін үлкен мән). 

3. Экскаваторлардың двигателі мен механизмдерінің жұмысы кезеңінде
қандай да бір бөліктерді бекітуге, оларды майлауға және тығыз және қауіпті 
жерлерде орналасқан тораптарды қарауға рұқсат етілмейді. 
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4. Шөміш көтерілген кезде тежегіштерді реттеуге және шынжыр үзілген 
жағдайда бұрылуды шектейтін аралық жағдайға бұрылу бағанының 
бекіткішін орнатпай аспалы экскаватормен жұмыс істеуге тыйым салынады. 

5. Жұмыс кезінде экскаватор көлденең алаңда тұруы керек, ол жұмыс 
басталғанға дейін тегістеледі. 

6. Биік кенжарды қазу кезінде кенжардың жоғарғы жағындағы үлкен 
тастар мен басқа заттар алынып тасталады, өйткені топырақ құлап, 
экскаваторға зақым келтіруі және апаттың себебі болуы мүмкін. Егер қандай 
да бір себептермен борпылдақ топырақ табиғи көлбеу бұрышта құлап 
кетпесе, онда бұл бұрыш жасанды түрде жасалуы керек. Жазатайым оқиғаны 
болдырмас үшін топырақты күрекпен қазып алуға болмайды, өйткені топырақ 
құлап кетуі мүмкін. "Күнқағары" бар кенжарда жұмыс істеуге тыйым 
салынады. 

7. Топырақты автомашиналарға тиеген кезде экскаватор шөмішін 
адамдардың үстіне және жүргізуші кабинасына тасуға тыйым салынады. 
Кабинаның үстінде сақтандырғыш брондалған қалқаны жоқ автомашинаны 
тиеу кезінде жүргізуші кабинадан шығып, қауіпсіз қашықтықта болуы тиіс. 

8. Жылжымалы құрамды оның тиеуге дайын екендігі туралы сигналдан 
кейін ғана тиеуге рұқсат етіледі. Жылжымалы құрам тиеу кезінде тек 
экскаватор машинисінің сигналы бойынша қозғалуы тиіс. Көлік 
құралдарының артық жүктелуіне және біркелкі жүктелмеуіне жол беруге 
болмайды. 

9. Жұмыс жабдықтарына зақым келтірмеу үшін шөміш толтырылған 
экскаватор платформасы шөмішті кенжардан шығарғаннан кейін ғана 
бұрылады. 

10. Кенжардағы жарылыс жұмыстары кезінде экскаваторды қауіпсіз 
қашықтыққа апарады және жарылыс орнына кабинаның артқы бөлігімен 
бұрылады, ал қызмет көрсетуші персонал баспанаға кетуге міндетті. 

11. Машинаны тоқтатпас бұрын, жебе экскаватордың осі бойымен 
орналастырылады, ал шөміш жерге түсіріледі. 

12. Шөміш машинистің рұқсатымен және рұқсатымен жерге түсіріліп 
тазаланады. 

13. Электр жарығы ақаулы және отын, май және су толық 
толтырылмаған түнгі ауысымда жұмыс істеуге тыйым салынады. 

14. Жұмыс істеп тұрған қозғалтқышты қараусыз қалдыруға тыйым 
салынады. 

15. Ауыстырылатын персонал экскаватордың жұмыс кезінде байқалған 
барлық ақаулары туралы ауысушыларға ескертуге міндетті. 

Экскаватордың қозғалысы кезінде. 
1. Жебе қозғалыс осі бойынша қатаң орнатылуы, ал шөміш жерден 1 м

аспайтын биіктікке түсірілуі тиіс. 
2. Шөміші толтырылған экскаватордың жүруіне тыйым салынады.
3. Шынжыр табанды экскаватор қозғалмалы дөңгелектермен алға

жылжиды; көтергіштер мен мұздақтарды жеңген кезде олар шыбықтың 
шынжыр табанды буындарына орнатылады. 
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4. Шөміш көтерілген кезде тежегіштерді реттеуге және шынжыр үзілген
жағдайда бұрылуды шектейтін аралық жағдайға бұрылу бағанының
бекіткішін орнатпай аспалы экскаватормен жұмыс істеуге тыйым салынады.

5. Жұмыс кезінде экскаватор көлденең алаңда тұруы керек, ол жұмыс 
басталғанға дейін тегістеледі. 

6. Биік кенжарды қазу кезінде кенжардың жоғарғы жағындағы үлкен
тастар мен басқа заттар алынып тасталады, өйткені топырақ құлап,
экскаваторға зақым келтіруі және апаттың себебі болуы мүмкін. Егер қандай
да бір себептермен борпылдақ топырақ табиғи көлбеу бұрышта құлап
кетпесе, онда бұл бұрыш жасанды түрде жасалуы керек. Жазатайым оқиғаны 
болдырмас үшін топырақты күрекпен қазып алуға болмайды, өйткені топырақ
құлап кетуі мүмкін. "Күнқағары" бар кенжарда жұмыс істеуге тыйым 
салынады.

7. Топырақты автомашиналарға тиеген кезде экскаватор шөмішін
адамдардың үстіне және жүргізуші кабинасына тасуға тыйым салынады.
Кабинаның үстінде сақтандырғыш брондалған қалқаны жоқ автомашинаны 
тиеу кезінде жүргізуші кабинадан шығып, қауіпсіз қашықтықта болуы тиіс.

8. Жылжымалы құрамды оның тиеуге дайын екендігі туралы сигналдан
кейін ғана тиеуге рұқсат етіледі. Жылжымалы құрам тиеу кезінде тек 
экскаватор машинисінің сигналы бойынша қозғалуы тиіс. Көлік
құралдарының артық жүктелуіне және біркелкі жүктелмеуіне жол беруге
болмайды.

9. Жұмыс жабдықтарына зақым келтірмеу үшін шөміш толтырылған 
экскаватор платформасы шөмішті кенжардан шығарғаннан кейін ғана
бұрылады.

10. Кенжардағы жарылыс жұмыстары кезінде экскаваторды қауіпсіз 
қашықтыққа апарады және жарылыс орнына кабинаның артқы бөлігімен
бұрылады, ал қызмет көрсетуші персонал баспанаға кетуге міндетті.

11. Машинаны тоқтатпас бұрын, жебе экскаватордың осі бойымен
орналастырылады, ал Шөміш жерге түсіріледі.

12. Шөміш машинистің рұқсатымен және рұқсатымен жерге түсіріліп
тазаланады.

13. Электр жарығы ақаулы және отын, май және су толық
толтырылмаған түнгі ауысымда жұмыс істеуге тыйым салынады.

14. Жұмыс істеп тұрған қозғалтқышты қараусыз қалдыруға тыйым
салынады.

15. Ауыстырылатын персонал экскаватордың жұмыс кезінде байқалған
барлық ақаулары туралы ауысушыларға ескертуге міндетті.

Экскаватордың қозғалысы кезінде.
1. Жебе қозғалыс осі бойынша қатаң орнатылуы, ал шөміш жерден 1 м 

аспайтын биіктікке түсірілуі тиіс. 
2. Шөміші толтырылған экскаватордың жүруіне тыйым салынады.
3. Шынжыр табанды экскаватор қозғалмалы дөңгелектермен алға

жылжиды; көтергіштер мен мұздақтарды жеңген кезде олар шыбықтың
шынжыр табанды буындарына орнатылады.

4. Экскаватордың темір жол өтпелері мен жасанды құрылыстар
(көпірлер, құбырлар) арқылы өтуіне тиісті рұқсат алғаннан кейін ғана жол 
беріледі. 

5. Жоғары вольтты электр желісі сымдарының астында экскаватордың
өтуіне, егер сымдар мен экскаватордың жоғарғы бөлігі арасындағы қашықтық 
кемінде 2 м болса рұқсат етіледі.  

6. Еңістерде экскаватор минималды жылдамдықпен қозғалуы керек.
7. Қозғалыс кезінде экскаваторға баруға және отыруға тыйым

салынады. 
Арнайы техниканы пайдалану ережелерін нақты ұстану және 

қауіпсіздік техникасын мұқият сақтау экскаваторларды пайдаланудың 
жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. 

2.9 Экскаваторды басқару 

Экскаватор-жер қазудың әртүрлі түрлеріне және сусымалы 
материалдарды тиеуге арналған күрделі инженерлік машина. Осы жоғары 
технологиялық механизмде жұмыс функцияларын мамандандырылған оқу 
орталықтарында экскаватор машинисінде оқудан өткен сертификатталған 
мамандар ғана жүзеге асыра алады. Машинистің қызметі тек осы 
қондырғыны басқаруды ғана емес, сонымен қатар оған техникалық қызмет 
көрсетуді де қамтиды. 

«Экскаватор машинисі» мамандығы  техникалық құжаттаманы және 
сызбаларды талдауға  байланысты инженерлік білімдерінің  терең 
дағдыларын талап етеді. Жұмыс жабдығын және технологиялық процесті 
жүзеге асыратын орынды дұрыс таңдау үшін экскаватордың әрбір машинисі 
топырақтың барлық түрлері және олардың физикалық-механикалық 
сипаттамалары туралы кәсіби білімге ие болуы тиіс. 

Жұмыс процесі машинистке жер қазу және тиеу-түсіру жұмыстарының 
қауіпсіздігіне қатысты барлық нормалар мен ережелерді сақтауға, сондай-ақ 
орындалатын функцияларға жауапты және байсалды қарауға жоғары талаптар 
қояды. Сонымен қатар, жүргізуші экскаватор, жүзеге асыра отырып, өз 
қызметін ұшырайды елеулі жүктемелерге, сондықтан болуы тиіс тамаша 
денсаулығы мен жақсы дене дайындығы [2, 9, 11]. 

Экскаватор машинисі қызметінің негізгі мақсаты: ашу, өндіру, қайта
экскаваторлау, тазарту, үю және тиеу-түсіру жұмыстары өндірісі кезінде 
экскаваторды басқару [23]. 

2.9.1 Экскаватордың бум беру механизмін пайдалану 

Карьерлік және аршу экскаваторларының көпшілігінде ішкі тұтқасы бар 
жебе конструкциялары (ЭКГ сериялы экскаваторлар және т.б.) басым 
таралған. 

Жебенің дизайны тұтқаның түрімен анықталады. Бір сәулелі ішкі 
тұтқасы бар экскаваторларда жебе екі сәулемен орындалады; сыртқы екі 
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сәулелі тұтқамен жебе бір сәулелі болады. 
Бір сәулелі жебелер (сурет. 2.54, а, б) дөңгелек және тікбұрышты 

көлденең қимасы бар. Жебелер орналастырылған тіректермен жасалады, ал 
бүйірлік тартқыштар тұрақтылықты жақсарту үшін жиі қолданылады. 

Екі сәулелі үздіксіз жебе (сурет. 2.54, в, е) әдетте тізе-иінтірегі арыны 
бар қуатты аршу күректерінде қолданылады. 

Екі сәулелі (топсалы) жебелер екі бөліктен тұрады - төменгі және 
жоғарғы (сурет. 2.54, г, д). Жебенің төменгі бөлігі қатты тіректермен және екі 
аяқты тіректермен бекітілген. Жебенің жоғарғы бөлігі төменгі жағына 
топсалы қосылған және жебелі арқандарға немесе ванталарға ілінеді. Жебенің 
төменгі бөлігін тіректермен байланыстыратын осьте ер-тоқым мойынтірегі 
бар қысым механизмінің атқарушы бөлігі орнатылады. 

Жебенің төменгі бөлігі, қиғаштары және екі аяқты тіректің алдыңғы 
бөлігі ауыр жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік беретін, оларды жебеден 
айналмалы платформаға жіберетін қатаң құрылымды құрайды. 

Жебе арқалықтары қорапты немесе дөңгелек қималы дәнекерленген 
болуы тиіс. 

Жұмыс жағдайында жебе аспа жүйесімен ұсталады. Көбінесе жебенің 
Аспалы арқан жүйесі қолданылады. 

Экскаватор - көтергіш шөміштің (драглайндағы тартым) және Арынның 
жұмыс қимылдарын жасау үшін қозғалтқыштан немесе қозғалтқыштар 
тобынан келтірілетін арнайы механизмдер қызмет етеді. Барлық осы 
механизмдер айналмалы платформаға орнатылады(әдетте жебеге 
орналастырылған тісті-тірек механизмі бар мехлопаттарды қоспағанда). 

Кинематикалық белгілері бойынша экскаватор механизмдері үш түрге 
бөлінеді: 

- бір қозғалтқыштан Барлық механизмдердің бір қозғалтқышты жетек 
схемасымен; 

- жалпы қозғалтқыштардан бірнеше механизмдердің топтық жетек 
схемасымен; 

- жеке қозғалтқыштардан көп қозғалтқышты жетек схемасымен. 

 
 
Сурет 2.54 – Мехкүрек жебелердің құрылымдық схемалары (жоспарда) 
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сәулелі тұтқамен жебе бір сәулелі болады.
Бір сәулелі жебелер (сурет. 2.54, а, б) дөңгелек және тікбұрышты 

көлденең қимасы бар. Жебелер орналастырылған тіректермен жасалады, ал
бүйірлік тартқыштар тұрақтылықты жақсарту үшін жиі қолданылады.

Екі сәулелі үздіксіз жебе (сурет. 2.54, в, е) әдетте тізе-иінтірегі арыны 
бар қуатты аршу күректерінде қолданылады.

Екі сәулелі (топсалы) жебелер екі бөліктен тұрады - төменгі және 
жоғарғы (сурет. 2.54, г, д). Жебенің төменгі бөлігі қатты тіректермен және екі 
аяқты тіректермен бекітілген. Жебенің жоғарғы бөлігі төменгі жағына
топсалы қосылған және жебелі арқандарға немесе ванталарға ілінеді. Жебенің 
төменгі бөлігін тіректермен байланыстыратын осьте ер-тоқым мойынтірегі 
бар қысым механизмінің атқарушы бөлігі орнатылады.

Жебенің төменгі бөлігі, қиғаштары және екі аяқты тіректің алдыңғы 
бөлігі ауыр жүктемелерді қабылдауға мүмкіндік беретін, оларды жебеден
айналмалы платформаға жіберетін қатаң құрылымды құрайды.

Жебе арқалықтары қорапты немесе дөңгелек қималы дәнекерленген
болуы тиіс.

Жұмыс жағдайында жебе аспа жүйесімен ұсталады. Көбінесе жебенің 
Аспалы арқан жүйесі қолданылады.

Экскаватор - көтергіш шөміштің (драглайндағы тартым) және Арынның 
жұмыс қимылдарын жасау үшін қозғалтқыштан немесе қозғалтқыштар 
тобынан келтірілетін арнайы механизмдер қызмет етеді. Барлық осы 
механизмдер айналмалы платформаға орнатылады(әдетте жебеге 
орналастырылған тісті-тірек механизмі бар мехлопаттарды қоспағанда).

Кинематикалық белгілері бойынша экскаватор механизмдері үш түрге
бөлінеді:

- бір қозғалтқыштан Барлық механизмдердің бір қозғалтқышты жетек
схемасымен;

- жалпы қозғалтқыштардан бірнеше механизмдердің топтық жетек 
схемасымен;

- жеке қозғалтқыштардан көп қозғалтқышты жетек схемасымен.

Сурет 2.54 – Мехкүрек жебелердің құрылымдық схемалары (жоспарда)

Бір қозғалтқыш және топтық жетек схемалары аз қуатты әмбебап 
экскаваторларда қолданылады. Орташа және жоғары қуатты экскаваторлар 
бір немесе бірнеше қозғалтқыштардың жеке жетегі бар көп қозғалтқышты 
схема бойынша орындалады. 

Бір шөмішті экскаваторлардың көтеру, тарту және арқанды арынының 
механизмдері шығырлар мен арқанды-блоктық берілістерден тұрады. 
Лебедкаларға арқандарды орауға арналған кесілген барабан және беріліс 
жүйесі кіреді. 

Драглайндардағы көтеру және тарту шығырларының, сондай-ақ 
карьерлік және аршу экскаваторларындағы көтеру және қысым 
шығырларының конструкциялары блоктаудың және конструкцияларды 
біріздендірудің жоғары дәрежесімен сипатталады. Бұл машиналарды 
жобалауды, өндіруді, пайдалануды және жөндеуді айтарлықтай жеңілдетеді 
және жеңілдетеді. 

Драглайндарда көтеру және тарту шығырлары кинематикалық және 
құрылымдық жағынан бірдей орындалады. Қуатты драглайндар мен 
экскаваторларда жоғары жылдамдықты төмен жылдамдықты тұрақты электр 
қозғалтқыштары қолданылады, бұл редукторсыз немесе аз Редукторлы жетек 
тізбектерінсіз пайдалануға мүмкіндік береді. 

Жеке жетегі бар экскаваторлардың негізгі механизмдерінде 
қозғалтқыштардың электрлік жұмыс тежегіші бар. Механикалық тежегіштер 
жұмыстағы үзілістер кезінде және машинаны шұғыл тоқтатуды талап ететін 
авариялық режимдерде ғана пайдаланылады. Бұл Негізгі механизмдердің 
айналу бағытын жиі өзгертуді қажет ететін ауыр режимдерде жұмыс 
істейтіндігіне байланысты. Мұндай жағдайларда механикалық тежегіштерді 
пайдалану оларды жиі реттеуді және үйкеліс төсеніштерін ауыстыруды қажет 
етеді. 

Бір шөмішті экскаваторлардың кабельдік-блоктық беріліс схемалары 
әдетте бес полюсті болады. Екі немесе төрт арқан тізбегі бар арқандардың 
жекелеген тармақтарының кернеуін теңестіру теңдестіру блоктарының 
көмегімен жүзеге асырылады. 

№ 11 практикалық жұмыс 
Қуатты есептеу  және экскаватор үшін қозғалтқыш түрін таңдау 

Мақсаты: ЭКГ сериялы экскаватор үшін қозғалтқыштың дұрыс түрін 
таңдау. 

Жұмыс барысы: кестелік деректерді қолдана отырып, экскаваторға 
арналған қозғалтқыш түрін таңдаңыз. Негізгі механизмдердің жетектерінің 
қуатын есептеңіз. Құрастыру, шығару. 

Кәсіби құзыреттер: студент экскаватор жетектерінің электр 
қозғалтқыштарын есептей және таңдай алады. 
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Механизмдердің негізгі жетектері қозғалтқыштарының қуатын есептеу 
эмпирикалық формулаларды қолдана отырып, кинематикалық схема негізінде 
жүзеге асырылады. 

Көтергіш қозғалтқыштың қуаты мына формула бойынша есептеледі: 

, кВт   (2.32) 

мұндағы Gк - бос шөміштің салмағы, кг 
GR-шөміштегі топырақтың салмағы, кг 
Gp-сабының салмағы, кг 
F-топырақтың қазуға төзімділік күші, кгс

- топырақты қазу жылдамдығы, яғни қазу кезінде шөміштің көтерілу
жылдамдығы, мм2

Қозғалтқыштың қуаты қысым механизмімен құрылған fн кенжарындағы 
экскаватор шөмішінің қысымы көтеру арқанындағы тарту күшінен дәл 0,6, 
яғни - 15170,4 тең екендігіне сүйене отырып анықталады. 

Тұтқаның қозғалу жылдамдығы қазу кезінде тұтқаның қозғалысы 
негізінде анықталады, қазу кезінде оның ұзындығы 0,75 құрайды: 

м / с (2.33) 

мұндағы, lp-тұтқаның ұзындығы, м 
tk-қазу уақыты, сек 

Осылайша, қысым механизмі қозғалтқышының қуаты: 

кВт (2.34) 

.  
мұнда, - к. п. д. қысым механизмі.

Айналмалы қозғалтқыштың статикалық қуаты: 

кВт (2.35) 

мұндағы, n-қозғалтқыштың ең жоғары айналу жылдамдығы, айн / мин, 
Mc-қозғалтқыш білігіне келтірілген айналу механизмінің статикалық кедергі 
моменті, кгсм. 

Қарсылықтың статикалық моменті формула бойынша анықталады: 

, кгс / м, (2.36) 

мұндағы, Q-айналмалы платформаның жалпы салмағы, яғни экскаватордың 
барлық айналмалы бөліктерінің салмағы, кгс; 
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Механизмдердің негізгі жетектері қозғалтқыштарының қуатын есептеу
эмпирикалық формулаларды қолдана отырып, кинематикалық схема негізінде 
жүзеге асырылады.

Көтергіш қозғалтқыштың қуаты мына формула бойынша есептеледі:

, кВт (2.32)

мұндағы Gк - бос шөміштің салмағы, кг
GR-шөміштегі топырақтың салмағы, кг
Gp-сабының салмағы, кг
F-топырақтың қазуға төзімділік күші, кгс

- топырақты қазу жылдамдығы, яғни қазу кезінде шөміштің көтерілу 
жылдамдығы, мм2

Қозғалтқыштың қуаты қысым механизмімен құрылған fн кенжарындағы
экскаватор шөмішінің қысымы көтеру арқанындағы тарту күшінен дәл 0,6,
яғни - 15170,4 тең екендігіне сүйене отырып анықталады.

Тұтқаның қозғалу жылдамдығы қазу кезінде тұтқаның қозғалысы 
негізінде анықталады, қазу кезінде оның ұзындығы 0,75 құрайды:

м / с (2.33)

мұндағы, lp-тұтқаның ұзындығы, м
tk-қазу уақыты, сек

Осылайша, қысым механизмі қозғалтқышының қуаты:

кВт (2.34)

.  
мұнда, - к. п. д. қысым механизмі.

Айналмалы қозғалтқыштың статикалық қуаты:

кВт (2.35)

мұндағы, n-қозғалтқыштың ең жоғары айналу жылдамдығы, айн / мин,
Mc-қозғалтқыш білігіне келтірілген айналу механизмінің статикалық кедергі
моменті, кгсм.

Қарсылықтың статикалық моменті формула бойынша анықталады:

, кгс / м, (2.36)

мұндағы, Q-айналмалы платформаның жалпы салмағы, яғни экскаватордың 
барлық айналмалы бөліктерінің салмағы, кгс;

- шығыршық бойынша шығыршық төлкесінің үйкеліс коэффициенті;
- мұз айдынының цапфасының радиусы, см;
- мұз айдынының жылжымалы үйкеліс коэффициенті, см;

Rкат-тірек шеңбердің орташа радиусы, м; 
- мұз айдынының радиусы, см;

iper-айналу механизмінің беріліс коэффициенті; 
- к. п. д. бұрылу механизмін беру.

Желілік қозғалтқыштың қуаты бір уақытта жұмыс істейтін
қозғалтқыштардың қуаттарының қосындысымен анықталады. Көмекші 
механизмдердің қуатын есептеу қосымша механикалық есептеуді қажет 
ететіндіктен, есептеу қуаты ретінде экскаватормен бірге орнатылған 
механизмдердің қозғалтқыштарының қуаты алынады. 

Қозғалтқыш түрлерін таңдау 
ЭКГ механизмдерінің электр жетектеріне қойылатын талаптарға сүйене 

отырып, "Г-Д"жүйесі бойынша жұмыс істейтін тұрақты ток қозғалтқыштарын 
қолдану қажет. Демек, қозғалтқыштарды таңдаумен қатар тұрақты ток 
генераторлары тікелей таңдалады. 

ЭКГ экскаваторына арналған жетек қозғалтқышы ретінде қысқа 
тұйықталған роторы бар жоғары вольтты асинхронды қозғалтқышты 
қолданған жөн. Қосалқы тетіктерді жүргізу үшін қысқа тұйықталған роторы 
бар төмен вольтты асинхронды қозғалтқыштар қолданылады. Таңдалған 
қозғалтқыштың түрі оның есептелген қуатын және қажетті жылдамдығын 
анықтайды. Таңдалған қозғалтқыштың деректері 2.4-кестеде келтірілген. 

Кесте 2.4 - Қозғалтқыштардың техникалық деректері 

Машина Түрі Рн кВт Uн В Cos a Ія 
Айналу 
жиілігі, 
айн / мин 

Атауы 
генератордың 
көтеру ӨЭМ-2000 - 192 451 - 425 
Бұрылу барысы ӨЭМ-1000 - 90 610 - 200 
қысым ӨЭМ-400 - 42 375 - 112 
қоздырғыш МП-542-1/2 - 12 115 - 104 
Қозғалтқыш: 
жетек АЭ-113-4 214 250 6000 - 59 
көтеру ЭҚД-82 159 174 460 - 410 
бұрылу ДПВ-52 45 55 305 - 220 
қысым ДПЭ-52 48 54 395 - 150 
барысы ДПЭ-52 - 54 395 - 150 
ашу түптің ДПЭ-12 - 3,6 110 - 42
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2.9.2 Экскаватор жабдығының жұмыс және бұрылу механизмін 
пайдалану 

Тірек-қимыл аппараты жүктемені айналмалы платформадан 
экскаватордың шассиіне өткізуге және айналмалы платформаның жүріс 
жабдығына қатысты еркін айналуын қамтамасыз етуге арналған.  

Бұрылу механизмі экскаватор платформасының жұмыс қозғалысын 
немесе түсіруге және кенжарға бұрылуды жүзеге асыру мақсатында айналуын 
қамтамасыз етеді. Бір және көп шөмішті экскаваторлар екі немесе одан да көп 
(10-ға дейін) бірдей дербес қондырғылардан тұратын, жеке жетегі бар және 
бір тісті тәжде жұмыс істейтін бұрылу механизмдерімен жабдықталған. Әр 
қондырғы электр қозғалтқышынан, редуктордан және тежегіштен тұрады. Бір 
шөмішті экскаваторлардың айналмалы платформасының айналу жылдамдығы 
шағын модельдер үшін 3 мин-1, ал қуатты модельдер үшін 1,23-1,5 мин-1 
құрайды. Карьер мехлопаттарында номиналды жылдамдығы 800-1000 мин-1 
болатын электр қозғалтқыштары қолданылады, сондықтан редуктордың 
жалпы беріліс коэффициенті соңғы ашық жұппен бірге 400 -700-ге тең 
болады. 

ЭКГ-20 экскаваторының бұрылу механизмінің кинематикалық схемасы 
суретте көрсетілген. 2.53, а.  

Сурет 2.55 - ЭКГ экскаваторының бұрылу механизмінің кинематикалық 
схемасы 

Айналу механизмі төрт бірдей қондырғыдан тұрады. Соңғысына 
біліктердің тік орналасуы бар екі сатылы цилиндрлік редуктордың қақпағына 
орнатылған 2 фланец түріндегі электр қозғалтқышы кіреді. Ілінісу арқылы 
қозғалтқыш білігінің бір ұшы редуктордың кіріс білігіне қосылған. 
Қозғалтқыш білігінің екінші ұшында 1 тежегіш шкаф орналасқан. Беріліс 
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2.9.2 Экскаватор жабдығының жұмыс және бұрылу механизмін
пайдалану

Тірек-қимыл аппараты жүктемені айналмалы платформадан
экскаватордың шассиіне өткізуге және айналмалы платформаның жүріс 
жабдығына қатысты еркін айналуын қамтамасыз етуге арналған. 

Бұрылу механизмі экскаватор платформасының жұмыс қозғалысын 
немесе түсіруге және кенжарға бұрылуды жүзеге асыру мақсатында айналуын
қамтамасыз етеді. Бір және көп шөмішті экскаваторлар екі немесе одан да көп 
(10-ға дейін) бірдей дербес қондырғылардан тұратын, жеке жетегі бар және
бір тісті тәжде жұмыс істейтін бұрылу механизмдерімен жабдықталған. Әр
қондырғы электр қозғалтқышынан, редуктордан және тежегіштен тұрады. Бір 
шөмішті экскаваторлардың айналмалы платформасының айналу жылдамдығы
шағын модельдер үшін 3 мин-1, ал қуатты модельдер үшін 1,23-1,5 мин-1

құрайды. Карьер мехлопаттарында номиналды жылдамдығы 800-1000 мин-1

болатын электр қозғалтқыштары қолданылады, сондықтан редуктордың 
жалпы беріліс коэффициенті соңғы ашық жұппен бірге 400 -700-ге тең
болады.

ЭКГ-20 экскаваторының бұрылу механизмінің кинематикалық схемасы 
суретте көрсетілген. 2.53, а.

Сурет 2.55 - ЭКГ экскаваторының бұрылу механизмінің кинематикалық
схемасы

Айналу механизмі төрт бірдей қондырғыдан тұрады. Соңғысына 
біліктердің тік орналасуы бар екі сатылы цилиндрлік редуктордың қақпағына 
орнатылған 2 фланец түріндегі электр қозғалтқышы кіреді. Ілінісу арқылы 
қозғалтқыш білігінің бір ұшы редуктордың кіріс білігіне қосылған.
Қозғалтқыш білігінің екінші ұшында 1 тежегіш шкаф орналасқан. Беріліс

қорабының шығыс білігі тірек жақтауына бекітілген редуктормен тізбекке 
енеді. 

Кейбір отандық қуатты драглайндар мен аршылған мехлопаттарда 
жақында төмен жылдамдықты жоғары моментті электр қозғалтқыштары бар 
редукторсыз жетектер қолданылады. 

Бір шөмішті экскаваторлардың бұрылу механизмдері үлкен үдеуді, 
бұрылуға төмен қарсылықты сезінеді және "үдеу - тежеу"режимінде жұмыс 
істейді. Бұл жұмыс режимінде айналмалы қозғалтқыштардың негізгі 
жүктемесі айналмалы массалардың инерция күштері болып табылады. 
Бұрылу режимінде экскаватор жұмыс циклінің жалпы ұзақтығының 80% 
дейін жұмыс істейді. Сондықтан экскаватордың өнімділігін арттыруға айналу 
ұзақтығын қысқарту арқылы қол жеткізуге болады. Қазіргі бір шөмішті 
экскаваторлардағы бұрылыс механизмдерінің қозғалтқыштарының жалпы 
қуаты 10 мың кВт немесе одан да көп болуы мүмкін. 

Көп шөмішті экскаваторлардың айналмалы механизмдері жоғарыда 
қарастырылғанға ұқсас, бірақ редукторларда көптеген қадамдар бар. Кейбір 
шетелдік модельдерде планетарлық және құрт редукторлары қолданылады. 
Көп шөмішті экскаваторлардың бұрылу механизмдерінің жалпы беріліс 
коэффициенті 4 - 10 мыңға жетеді, бұл аз қуатты қозғалтқыштарды орнатуға 
мүмкіндік береді. Сонымен, ең үлкен көп ожаулы машиналарда тек төрт 80 
кВт қозғалтқыш орнатылған. 

Көп шөмішті экскаваторларда бұрылу механизмі біркелкі қозғалыстың 
ұзақ режимінде жұмыс істейді, үдеу және тежеу қысқа мерзімді, сондықтан 
инерциялық жүктемелер аз. Жүктемелердің көп бөлігі статикалық, және, ең 
алдымен, жұмыс органында оның союмен өзара әрекеттесуі кезінде. 
Айналмалы механизмдерді шамадан тыс жүктемелерден қорғау үшін көп 
шөмішті экскаваторларда әрқашан қауіпсіздік құрылғылары орнатылады. 
  Тау-кен машиналары мен кешендері. Бритарев В. А., Замышляев В. Ф. 
"Недра" Баспасы. 1984. 

№ 12 практикалық жұмыс  
Экскаватордың қорғаныс жерге тұйықталуын есептеу 

Жұмыстың мақсаты: ұсынылған нұсқалар бойынша карьерлік 
экскаватордың жерге тұйықталуын есептеу. 

Жұмыс барысы: әр нұсқада қорғаныс Жерлендіруді есептеу үшін 
қажетті мәліметтер берілген. Өткізу есеп құрастыру, шығару. 

Кәсіби құзыреттер: студент экскаватордың қорғаныш жерге 
тұйықталуын есептеуді орындай алады. 

№ 1 нұсқа. Келесі жағдайларда қорғаныс жерге тұйықталуының жалпы 
карьерлік желісін есептеңіз: 

1. Жалпы ұзындығы ӘЖ=21 км;
2. Жиынтық ұзындығы КЛ=8 км;
3. Ең алыс экскаваторға дейінгі қашықтық L=1,3 км;
4. Тасты топырақ, = 200 Ом;
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5. Жерден жерге қосқыштың ортасына дейінгі қашықтық t =1,95 м; 
6. Жерлендіргіштің жеке электродтары арасындағы қашықтық a = 4 м. 
 
Шешім: 
1) 6 кВ желілеріндегі жерге бір фазалы тұйықталудың сыйымды 

тогын анықтаңыз. 
 

 
(2.37) 

   
2) Жерге қосу Желісінің жалпы кедергісін табамыз: 

 
 

 

(2.38) 

 
мұндағы = 40 В, жанасудың рұқсат етілген кернеуі.  

= 1, жанасу коэффициенті. 
3) тік жерге тұйықтағыштың кедергісін есептеңіз   
 
 

 
(2.39) 

 
 

 
мұндағы К1-маусымдық коэффициент. Кесте 1.5-Транзисторлар 

Чеботарев Б.104.  
4) Болат жолағының кедергісін есептеңіз: 

 
 

 

(2.40) 

 
мұндағы b = 4, болат жолақтың ені; 

         h = 40, бетінен болат жолақ төсеу тереңдігі;  
         Ln= a*(n-1) 

 
 

5) біз жерге жалпы қарсылықты есептейміз 
 
 

 
(2.41) 
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5. Жерден жерге қосқыштың ортасына дейінгі қашықтық t =1,95 м;
6. Жерлендіргіштің жеке электродтары арасындағы қашықтық a = 4 м.

Шешім:
1) 6 кВ желілеріндегі жерге бір фазалы тұйықталудың сыйымды

тогын анықтаңыз.
(2.37)

2) Жерге қосу Желісінің жалпы кедергісін табамыз:

(2.38)

мұндағы = 40 В, жанасудың рұқсат етілген кернеуі.
= 1, жанасу коэффициенті.

3) тік жерге тұйықтағыштың кедергісін есептеңіз  

(2.39)

мұндағы К1-маусымдық коэффициент. Кесте 1.5-Транзисторлар 
Чеботарев Б.104. 

4) Болат жолағының кедергісін есептеңіз:

(2.40)

мұндағы b = 4, болат жолақтың ені;
h = 40, бетінен болат жолақ төсеу тереңдігі;
Ln= a*(n-1)

5) біз жерге жалпы қарсылықты есептейміз

(2.41)

Пайдалы қазба кен орнын ашық әдіспен игеру кезіндегі қауіпсіздіктің 
бірыңғай ережесіне сәйкес, ең алыс электр қондырғысында жерге қосу мәні 4 
Ом-нан аспауы керек. 

№ 2 нұсқа..Келесі жағдайларда қорғаныс жерге тұйықталуының жалпы 
карьерлік желісін есептеңіз: 

1. Жалпы ұзындығы ӘЖ=28 км;
2. Жиынтық ұзындығы КЛ=11 км;
3. Ең алыс экскаваторға дейінгі қашықтық L=1,8 км;
4. Тасты топырақ, = 400 Ом;
5. Жерден жерге қосқыштың ортасына дейінгі қашықтық t =1,95 м;
6. Жерге тұйықтағыштың жеке электродтары арасындағы қашықтық

a = 6 м. 

Шешім: 
1) 6 кВ желілеріндегі жерге бір фазалы тұйықталудың сыйымды

тогын анықтаңыз. 

А. (2.42) 

2) жерге қосу Желісінің жалпы кедергісін табамыз:

(2.43) 

мұндағы = 40 В, жанасудың рұқсат етілген кернеуі.
= 1, жанасу коэффициенті. 

3) тік жерге тұйықтағыштың кедергісін есептеңіз

(2.44) 

мұндағы, К1-маусымдық коэффициент. Кесте 1.5-Транзисторлар Чеботаев 
Б.104.  

4) Болат жолағының кедергісін есептеңіз

(2.45) 
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мұндағы b = 4, болат жолақтың ені; 
h = 40, бетінен болат жолақ төсеу тереңдігі;  
Ln= a*(n-1) 
. 

 
5) біз жерге жалпы қарсылықты есептейміз 

 
 

 
(2.46) 

Бірыңғай қауіпсіздік ережелеріне сәйкес пайдалы қазба кен орнын 
ашық әдіспен игеру кезінде ең алыс электр қондырғысында жерге қосу 
мөлшері 4 Ом-нан аспауы керек. 

 
2.10 Экскаватордың механикалық, электрлік, гидравликалық және 

пневматикалық жабдықтарын пайдалану 
 
Табиғи тозу - бұл қарқындылық артикуляцияның мақсаты мен 

құрылымымен анықталатын сөзсіз беткі қабат; уақыт өте келе табиғи тозу 
баяу өседі. 

Апаттық тозуына жол бермейді пайда кезінде дұрыс пайдалану 
машиналар мен әкеледі преждевременному шығу бөлшектері істен шыққан. 
Апаттық тозу өте қарқынды дамиды және есептелген кернеуден асатын 
кернеу бөлшектерін тудыруы мүмкін. 

Бастапқы бөлім үйкеліс жұбының жұмыс істеу кезеңіне сәйкес келеді, 
бұл кезде бөлшектерді өзара тегістеу және бекіту жүреді, сондықтан тозу 
біршама артады. 

Бөлім жұмыс аяқталған кезде және тозу тұрақты жылдамдықпен өтетін 
кезде қалыпты жұптау кезеңіне сәйкес келеді. 

Қалыпты табиғи тозу кезінде машина артикуляцияда пайда болған 
алшақтық оның қалыпты жұмыс істеуі үшін рұқсат етілген мәннен асатын сәт 
келгенге дейін үздіксіз жұмыс істейді. Бұл жағдайда өте қарқынды апаттық 
тозу байқалады. 

Бөлшектердің қалыпты қызмет ету мерзімі учаскелердің көлеміне тең 
уақыт кезеңімен сипатталады. 

Бөлшектердің химиялық тозуы оларға әртүрлі қышқылдардың, 
сілтілердің, газдардың және жоғары температураның әсерінің нәтижесі болып 
табылады. 

Экскаваторларды пайдалану кезінде химиялық тозу салыстырмалы 
түрде аз және негізінен жебелер мен шанақтардың металл конструкцияларына 
және атмосфералық жауын-шашын тікелей әсер ететін шынжыр табанды 
жүріс бөлшектеріне қолданылады. 

Механикалық тозу үйкелетін бөлшектердің бетін майлау дәрежесіне 
байланысты [2, 9, 15]. 
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мұндағы b = 4, болат жолақтың ені;
h = 40, бетінен болат жолақ төсеу тереңдігі; 
Ln= a*(n-1)
.

5) біз жерге жалпы қарсылықты есептейміз

(2.46)

Бірыңғай қауіпсіздік ережелеріне сәйкес пайдалы қазба кен орнын 
ашық әдіспен игеру кезінде ең алыс электр қондырғысында жерге қосу
мөлшері 4 Ом-нан аспауы керек.

2.10 Экскаватордың механикалық, электрлік, гидравликалық және 
пневматикалық жабдықтарын пайдалану

Табиғи тозу - бұл қарқындылық артикуляцияның мақсаты мен 
құрылымымен анықталатын сөзсіз беткі қабат; уақыт өте келе табиғи тозу
баяу өседі.

Апаттық тозуына жол бермейді пайда кезінде дұрыс пайдалану 
машиналар мен әкеледі преждевременному шығу бөлшектері істен шыққан. 
Апаттық тозу өте қарқынды дамиды және есептелген кернеуден асатын
кернеу бөлшектерін тудыруы мүмкін.

Бастапқы бөлім үйкеліс жұбының жұмыс істеу кезеңіне сәйкес келеді,
бұл кезде бөлшектерді өзара тегістеу және бекіту жүреді, сондықтан тозу
біршама артады.

Бөлім жұмыс аяқталған кезде және тозу тұрақты жылдамдықпен өтетін
кезде қалыпты жұптау кезеңіне сәйкес келеді.

Қалыпты табиғи тозу кезінде машина артикуляцияда пайда болған
алшақтық оның қалыпты жұмыс істеуі үшін рұқсат етілген мәннен асатын сәт 
келгенге дейін үздіксіз жұмыс істейді. Бұл жағдайда өте қарқынды апаттық
тозу байқалады.

Бөлшектердің қалыпты қызмет ету мерзімі учаскелердің көлеміне тең 
уақыт кезеңімен сипатталады.

Бөлшектердің химиялық тозуы оларға әртүрлі қышқылдардың, 
сілтілердің, газдардың және жоғары температураның әсерінің нәтижесі болып 
табылады.

Экскаваторларды пайдалану кезінде химиялық тозу салыстырмалы
түрде аз және негізінен жебелер мен шанақтардың металл конструкцияларына 
және атмосфералық жауын-шашын тікелей әсер ететін шынжыр табанды
жүріс бөлшектеріне қолданылады.

Механикалық тозу үйкелетін бөлшектердің бетін майлау дәрежесіне 
байланысты [2, 9, 15].

Үйкелістің келесі түрлері бөлінеді: сұйық, онда ысқылайтын беттер 
толығымен майлау қабатымен бөлінеді;ысқылайтын беттер арасында Май 
мүлдем болмаған кезде құрғақ; ысқылайтын беттер өте жұқа майлау 
қабатымен бөлінетін шекара. 

Экскаватордың бөліктері шекаралық үйкеліс жағдайында жұмыс істейді 
(мысалы, шынжыр табанды сырғанау мойынтіректері. 

Кейбір бөліктер (мысалы, үйкеліс іліністері мен тежегіштердің жұмыс 
беттері) құрғақ үйкеліс кезінде жұмыс істейді. Құрғақ үйкеліс кезінде тозу өте 
қарқынды және негізінен үйкелетін бөліктердің материалына және сырғу 
жылдамдығына байланысты. Құрғақ үйкеліс кезінде жалпы тозу бір-біріне 
тәуелді емес екі процестен тұрады: абразия және ұсақтау. 

Құрғақ үйкеліс кезінде кейбір қосылыстарда осы процестердің бірі 
басым болады. Мысалы, тежегіш және үйкеліс дискілерінің беттерінің тозуы 
негізінен диск пен электродтың металл бөлшектерінің ұсақ бөлшектерінің 
жыртылуына байланысты, яғни абразияға байланысты; шынжыр 
табандарының көздерінің тозуы негізінен металдың сынуына байланысты 
байқалады. 

Жылжымалы мойынтіректер мен жабық берілістердің тістеріне жұмыс 
беттерін шаршаудан тозу тән. Бұл шынжыр табанды сілтемелер мен тірек 
роликтерінің беттеріне де қатысты. Бояу көбінесе прогрессивті өсіп келе 
жатқан процестің сипатына ие болады, өйткені үйкеліс беттері "шешекпен" 
жабылған, оған майлау оңай сығылады. Жұмыс беттері құрғақ үйкеліс 
режимінде жұмыс істей бастайды, бұл одан да көп тозуды тудырады. 

Машинаның техникалық жағдайын дұрыс анықтау машинаны жөндеуге 
дайындаудың нақты жоспарын жасауға мүмкіндік береді. Экскаватор 
машинисі машина жұмысы немесе техникалық қызмет көрсету кезінде 
әртүрлі бөлшектердің жай-күйін оңай басқара алады: олардың өлшемдері, 
ағып кету, соғу, діріл және т. б. 

Экскаваторлардың электр жабдықтары күнделікті қызмет көрсетуден 
және мерзімді тексеруден басқа, ағымдағы жөндеуден өтеді, оның жиілігі 
экскаваторлардың басқа агрегаттары мен тораптарын жөндеу кестесімен 
байланысты болуы керек. 

Электр машиналарын ағымдағы жөндеу оларды жартылай бөлшектеп, 
экскаватордан алмай немесе алып тастай отырып жүргізіледі және мынадай 
негізгі жұмыстарды қамтиды: 

1) орамалардың оқшаулау кедергісін тексеру;
2) бұрандалы бекіткіштерді тарту;
3) ротор мен статор арасындағы ауа саңылауының шамасын тексеру;
4) тозған щеткаларды және істен шыққан щетка ұстағыштарды

ауыстыру; 
5) щеткаларды көтеру механизмінің әрекетін тексеру;
6) мойынтіректерге май қосу немесе қажет болған жағдайда оны

ауыстыру, жылжымалы мойынтіректерді ауыстыру; 
7) орамаларды тазалау және лактау.
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Электр машиналарын күрделі жөндеу Елеулі ақаулар анықталған кезде 
немесе авариядан кейін жұмыс мерзіміне қарамастан тағайындалады. Күрделі 
жөндеу кезінде қозғалтқыш арнайы жабдықталған шеберханаларда 
толығымен бөлшектеледі, онда орамалар оралып, сіңдіріледі, бөлшектер 
жөнделеді және ауыстырылады, содан кейін тексеру және сынау жүргізіледі. 
Төменде электр жабдықтарын жөндеу кезінде орындалатын жұмыстардың 
қысқаша сипаттамасы келтірілген. 

Электр машиналарын ағымдағы жөндеу 
Оқшаулауды жөндеу. Көбінесе оқшаулау электр машинасында 

зақымдалады, ол механикалық әсерден және қоршаған ортаның әсерінен оңай 
бұзылады. 

Оқшаулаудың зақымдануы сөзсіз машинаның электр тізбегіндегі 
тұйықталуға әкеледі. Оқшаулау кедергісі машинаның ластануы, орамалардың 
сулануы, оқшаулаудың табиғи қартаюы және тозуы нәтижесінде төмендеуі 
мүмкін. 

Машина апаттарының алдын алу үшін жеке орамалардың оқшаулау 
кедергісін мезгіл-мезгіл өлшеу керек. Машинаның барлық бөліктерінің 
оқшаулау кедергісінің жалпы төмендеуі оның ағып кетуін көрсетеді, ал тек 
бір ораманың оқшаулау кедергісінің күрт төмендеуі оның тұтастығының 
бұзылуын көрсетеді. 

Оқшаулаудың зақымдалуын болдырмау үшін ағымдағы жөндеу кезінде 
машина шаңнан және басқа бөлшектерден шаңды сору құрылғыларымен 
мұқият тазаланады немесе тазартылған сығылған ауамен үрленеді. Соңғы әдіс 
аз қажет, өйткені ауа ағынымен шаң ораманың ең кішкентай ойықтарына 
бітеліп қалады және оны алу мүмкін емес. Ылғал орамалар кептіріледі. 

Щеткалар мен коллекторды жөндеу. Егер щеткаларда коллекторға 
жақын жерде сызаттар болса, онда олар үлкен нөмірлерден бастап, біртіндеп 
кішіге ауыса отырып, шыны қағазбен тігіледі. Зығыр матаны қолдануға 
тыйым салынады, өйткені коллекторлық плиталар арасындағы саңылауларға 
бітелген зығыр шаң оларды бір-бірімен жабады. 

Коллекторда ойықтар пайда болмас үшін, орнату кезінде щеткалар 
тақтаға салынуы керек. Коллектордағы қауіптер мен кедір-бұдырлар бетті 
Тегістеу арқылы жойылады. 

Үлкен тозу кезінде, оқшаулау бетінде пайда болған кезде, коллектор 
кескішпен тесіліп, плиталар арасындағы оқшаулау 0,5 мм тереңдетіліп, шыны 
қағазбен тегістеледі. 

Мойынтіректерді жөндеу. Мойынтіректердің көп тозуымен 
қозғалтқыштың роторы статорға тиіп кетеді, бұл белсенді болатқа, кейде 
орамаларға зақым келтіреді. 

Істен шыққан жылжымалы мойынтіректер әдетте жаңаларына 
ауыстырылады. Егер зондпен өлшенген сақина мен шар (немесе ролик) 
арасындағы алшақтық диаметрі 25 мм - ге дейінгі біліктер үшін 0,1 мм-ден, ал 
диаметрі 100 мм-ге дейінгі біліктер үшін 0,2 мм-ден асса, мойынтіректі 
ауыстыру керек. 
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Электр машиналарын күрделі жөндеу Елеулі ақаулар анықталған кезде
немесе авариядан кейін жұмыс мерзіміне қарамастан тағайындалады. Күрделі 
жөндеу кезінде қозғалтқыш арнайы жабдықталған шеберханаларда 
толығымен бөлшектеледі, онда орамалар оралып, сіңдіріледі, бөлшектер
жөнделеді және ауыстырылады, содан кейін тексеру және сынау жүргізіледі. 
Төменде электр жабдықтарын жөндеу кезінде орындалатын жұмыстардың
қысқаша сипаттамасы келтірілген.

Электр машиналарын ағымдағы жөндеу
Оқшаулауды жөндеу. Көбінесе оқшаулау электр машинасында 

зақымдалады, ол механикалық әсерден және қоршаған ортаның әсерінен оңай 
бұзылады.

Оқшаулаудың зақымдануы сөзсіз машинаның электр тізбегіндегі 
тұйықталуға әкеледі. Оқшаулау кедергісі машинаның ластануы, орамалардың
сулануы, оқшаулаудың табиғи қартаюы және тозуы нәтижесінде төмендеуі 
мүмкін.

Машина апаттарының алдын алу үшін жеке орамалардың оқшаулау
кедергісін мезгіл-мезгіл өлшеу керек. Машинаның барлық бөліктерінің 
оқшаулау кедергісінің жалпы төмендеуі оның ағып кетуін көрсетеді, ал тек
бір ораманың оқшаулау кедергісінің күрт төмендеуі оның тұтастығының
бұзылуын көрсетеді.

Оқшаулаудың зақымдалуын болдырмау үшін ағымдағы жөндеу кезінде 
машина шаңнан және басқа бөлшектерден шаңды сору құрылғыларымен
мұқият тазаланады немесе тазартылған сығылған ауамен үрленеді. Соңғы әдіс
аз қажет, өйткені ауа ағынымен шаң ораманың ең кішкентай ойықтарына
бітеліп қалады және оны алу мүмкін емес. Ылғал орамалар кептіріледі.

Щеткалар мен коллекторды жөндеу. Егер щеткаларда коллекторға 
жақын жерде сызаттар болса, онда олар үлкен нөмірлерден бастап, біртіндеп 
кішіге ауыса отырып, шыны қағазбен тігіледі. Зығыр матаны қолдануға 
тыйым салынады, өйткені коллекторлық плиталар арасындағы саңылауларға 
бітелген зығыр шаң оларды бір-бірімен жабады.

Коллекторда ойықтар пайда болмас үшін, орнату кезінде щеткалар
тақтаға салынуы керек. Коллектордағы қауіптер мен кедір-бұдырлар бетті
Тегістеу арқылы жойылады.

Үлкен тозу кезінде, оқшаулау бетінде пайда болған кезде, коллектор
кескішпен тесіліп, плиталар арасындағы оқшаулау 0,5 мм тереңдетіліп, шыны
қағазбен тегістеледі.

Мойынтіректерді жөндеу. Мойынтіректердің көп тозуымен 
қозғалтқыштың роторы статорға тиіп кетеді, бұл белсенді болатқа, кейде 
орамаларға зақым келтіреді.

Істен шыққан жылжымалы мойынтіректер әдетте жаңаларына
ауыстырылады. Егер зондпен өлшенген сақина мен шар (немесе ролик) 
арасындағы алшақтық диаметрі 25 мм - ге дейінгі біліктер үшін 0,1 мм-ден, ал 
диаметрі 100 мм-ге дейінгі біліктер үшін 0,2 мм-ден асса, мойынтіректі
ауыстыру керек.

Сырғанау мойынтіректерінің ақаулықтары ағымдағы жөндеу кезінде 
жойылуы мүмкін. Негізінен тозған бұталарды ауыстырыңыз немесе 
лайнерлерді қайтадан толтырыңыз. 

Асинхронды электр қозғалтқыштардың орамаларын жөндеу. 
Қозғалтқыш орамаларының зақымдану себептері: 
а) оқшаулаудың тозуы нәтижесінде бір катушканың орамдарын немесе 

осы катушканың шықпаларын жабу; 
б) қосылу орындарын дәнекерлеу немесе жұқа ораманың механикалық 

зақымдануы; 
в) оқшаулауды тегістеу және Ораманың корпусқа тұйықталуы; 
ҚТ – қысқа тұйықталу. 
Ораманың үзілуі шам немесе Мегомметр көмегімен анықталады. 

Контактіні қатты дәнекерлеу арқылы қалпына келтіруге болады, содан кейін 
мұқият оқшаулауға болады. Егер үзіліс ойыққа салынған катушканың 
бөлігінде болса, онда бүкіл катушканы ауыстыру керек. Кейде болады 
мыналармен алмастырылады оның вставив орын бүлінген жаңа жолсерік 
және спаяв оның ұштары ескі орыс маңдайлық бөліктерінде орамасының. 

Фазалық корпусқа жабу мегомметрдің көмегімен анықталады, бұл 
корпусқа қатысты фазалық оқшаулау кедергісінің айтарлықтай төмендеуін 
көрсетеді. Зақымдалған фазаны анықтағаннан кейін олар оның корпусқа 
жабылатын орнын табады. Тұйықталу оқшаулауды қалпына келтіру немесе 
зақымдалған катушканы ауыстыру арқылы жойылады. Егер қысқа тұйықталу 
нәтижесінде өткізгіш зақымдалса, тек оқшаулау және оған қол жетімділік 
болса, онда оқшаулау қалпына келтіріледі, содан кейін лакпен сіңдіріледі. 
Егер бұл мүмкін болмаса, зақымдалған катушкалар ауыстырылады. 

Пускорегулирующую аппаратураны жинайды үлкен санының ұсақ және 
қарапайым бөлшектерді, олар орынсыз реставрировать, ал жақсы мыналармен 
ауыстыру жаңа. Басқару жабдықтарының алуан түрлілігіне қарамастан, бұл 
құрылғылардың тозатын бөліктерінің номенклатурасы онша үлкен емес. 

Осьтер мен роликтер ең көп тозады, әсіресе камера элементтерінде. 
Аппараттардағы роликтердің осьтері тығыз отыруы және айналмауы тиіс. 
Роликтер бекітілген осьте еркін айналуы керек, өйткені әйтпесе ось 
тіректерде тез босатылып, жақын орналасқан тірі бөліктерді жауып, секіре 
алады. 

Оқшаулағыш бөлшектерді жөндеу үлкен қиындықтар туғызады. 
Сондықтан, іс жүзінде кейбір материалдар күрделі өңдеу жабдықтарын қажет 
етпейтін басқалармен ауыстырылады. Мысалы, сығымдалған пластикалық 
қораптар көбінесе пластиналық гетинакс немесе текстолитпен 
ауыстырылады. 

Құрылғының катушкалары жиі істен шығады және оларды 
жаңаларымен ауыстыру керек. 

Термиялық қорғаудың қыздыру элементтері жаңаларына 
ауыстырылады немесе егер бұл үшін тиісті жағдайлар жасалса, сол жерде 
жасалады. 
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Гидравликалық басқару кезінде басқару тұтқаларындағы күштер мен 
олардың жылдамдығы механикалық басқаруға қарағанда әлдеқайда аз, бұл 
машинистің шаршауын едәуір азайтады және экскаватордың өнімділігін 
арттырады. 

Үйкеліс және басқа да механизмдерді қосу үшін қажет күш поршеньге 
цилиндрге қысыммен берілетін сұйықтық әсер ететін атқарушы цилиндр 
арқылы жасалады. 2.56-2.57-суретте гидравликалық жетек цилиндрінің 
көмегімен әртүрлі типтегі фрикциондарды қосу әдістері түсіндіріледі. 
Қысыммен берілетін сұйықтық үйкеліс ілінісін қамтиды. Ол цилиндрден 
сұйықтықты сығып, оны беруді тоқтатқаннан кейін серіппелі серіппемен 
өшіріледі. 

Сұйықтықты атқарушы цилиндрге қысым жасайтын сорғымен немесе 
поршеньді машинист тұтқамен немесе педальмен басатын цилиндр-
сенсормен беруге болады. Бірінші жағдайда басқару жүйесі сорғы деп 
аталады, ал екінші жағдайда сорғы жоқ. Гидравликалық басқару жүйелерінде 
жұмыс сұйықтығы ретінде минералды майлар (трансформатор, шыбық) 
қолданылады, ал майды таңдау негізінен машинаның жұмысы кезіндегі ауа 
температурасына байланысты болады. 

 

 
а – сыртқы типтегі белдік фрикциясы, в –ішкі типтегі белдік 

фрикциясы, в – бір конус фрикциясы, тұтқа арқылы қосу, г – екі конус 
фрикциясы, өзек арқылы қосу; 1– Білік, 2 – барабан, 3 – үйкеліс таспасы, 4 – 

қайтару серіппесі, 5 – атқарушы цилиндр, 6 – крест, 7 – таспаның ұшатын 
ұшы, S – үйкеліс шкафы, 9 – тұтқа, 10 – таспаның қашып кететін ұшы, 11 – 

рычаг шанышқысы, 12 – фрикциялық қалыптар дискісі, 13 – өзекті чек  
 

Сурет 2.56 - Гидравликалық жетек цилиндрімен әртүрлі типтегі 
фрикциондарды қосу 
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Гидравликалық басқару кезінде басқару тұтқаларындағы күштер мен
олардың жылдамдығы механикалық басқаруға қарағанда әлдеқайда аз, бұл
машинистің шаршауын едәуір азайтады және экскаватордың өнімділігін 
арттырады.

Үйкеліс және басқа да механизмдерді қосу үшін қажет күш поршеньге
цилиндрге қысыммен берілетін сұйықтық әсер ететін атқарушы цилиндр 
арқылы жасалады. 2.56-2.57-суретте гидравликалық жетек цилиндрінің 
көмегімен әртүрлі типтегі фрикциондарды қосу әдістері түсіндіріледі. 
Қысыммен берілетін сұйықтық үйкеліс ілінісін қамтиды. Ол цилиндрден
сұйықтықты сығып, оны беруді тоқтатқаннан кейін серіппелі серіппемен
өшіріледі.

Сұйықтықты атқарушы цилиндрге қысым жасайтын сорғымен немесе
поршеньді машинист тұтқамен немесе педальмен басатын цилиндр-
сенсормен беруге болады. Бірінші жағдайда басқару жүйесі сорғы деп
аталады, ал екінші жағдайда сорғы жоқ. Гидравликалық басқару жүйелерінде 
жұмыс сұйықтығы ретінде минералды майлар (трансформатор, шыбық)
қолданылады, ал майды таңдау негізінен машинаның жұмысы кезіндегі ауа 
температурасына байланысты болады.

а – сыртқы типтегі белдік фрикциясы, в –ішкі типтегі белдік 
фрикциясы, в – бір конус фрикциясы, тұтқа арқылы қосу, г – екі конус 

фрикциясы, өзек арқылы қосу; 1– Білік, 2 – барабан, 3 – үйкеліс таспасы, 4 –
қайтару серіппесі, 5 – атқарушы цилиндр, 6 – крест, 7 – таспаның ұшатын

ұшы, S – үйкеліс шкафы, 9 – тұтқа, 10 – таспаның қашып кететін ұшы, 11 –
рычаг шанышқысы, 12 – фрикциялық қалыптар дискісі, 13 – өзекті чек 

Сурет 2.56 - Гидравликалық жетек цилиндрімен әртүрлі типтегі
фрикциондарды қосу

1 – педаль, 2 – тоқтатқыш ит, 3 – құлыптау инесі, 4 – толтыру ыдысы, 5 
– тарақ, 6-цилиндр – сенсор, 7 – серіппе, 8 – педаль серіппесі, 9– түтік, 10 –
өзек, – қайтару серіппесі, 12 – тежегіш таспаның қашып кететін ұшы, 13 –

болт, 14 – рычаг, 15 – жетек цилиндрінің поршені, 16 – атқарушы цилиндр, 17 
– педаль осі, 18 – қысым камерасы, 19 – ролик, 20 – өзек, 21-цилиндр-сенсор

поршеньі 

Сурет 2.57 - гидравликалық сорғысыз негізгі жүкшығыр тежегішін 
басқару 

Сорғылық гидравликалық басқарусыз машинистің әрекетінен күш екі 
цилиндрді (датчик және атқарушы) толтыратын және оларды қосатын түтікті 
маймен басқарылатын механизмге беріледі. Сорғыны гидравликалық 
басқарусыз жұмыс принципі сұйықтықтың сығылмауына негізделген, 
сондықтан машинист оны сығуға қосымша энергия жұмсаудың қажеті жоқ. 

- Сур. 2.55 келесідей әрекет ететін негізгі лебедка тежегішінің сорғысыз
басқарылуы көрсетілген. Педальды басқан кезде ол осьте сағат тілімен 
бұрылады. Вместе с педалью бұрылады қатаң соединенный онымен кулачок, 
нажимающий арналған ролик, соединенный с хвостовиком шток. Ролик, өзек 
және поршень оңға қарай жылжиды, серіппені қысып, жүйені толтыратын 
майды сенсор цилиндрінен түтік арқылы атқарушы цилиндрге қысады. 
Цилиндрге кіргенде, май поршеньді солға қарай итеріп, қозғалысты өзек 
арқылы тұтқаның төменгі ұшына жібереді. Сағат тілімен бұрыла отырып, 
рычаг серіппелі серіппені қысады, ал тежегіш таспаның қашып кететін ұшына 
жалғанған жоғарғы ұшы оны, соның ішінде тежегішті де қатайтады. 
Тежегішті қосулы күйде ұстау үшін педальды өкшемен басу керек. Басқышы 
повернется арналған шарнире басқа оның изогнутым тұтқасы, және тіс 
стопорной шаппа кіреді зацепление бірі тісті тарақтар, бекітілген жақтауда 
платформа. Итті өшіру үшін педальды саусағыңызбен басу жеткілікті. 

Егер сіз педальды басуды тоқтатсаңыз, онда серіппе педальды 
камерамен сағат тіліне қарсы бағытта бұрылады және ол роликтен солға 
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қарай жылжиды. Қайтару серіппесі майды атқарушы цилиндрден сенсор 
цилиндріне сығып, роликті камераға қарай жылжытады және тежегішті өшіру 
арқылы тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрады. 

Сорғы жүйесі жоқ жұмыс кезінде ине Бұрандалы бұрандалы қақпақпен 
толтыру ыдысының түбіндегі тесікке қысылып, резервуар мен сенсор 
цилиндрінің қуыстарын бөліп тастайды (ашық тесік болған кезде цилиндр-
сенсор майы атқарушы цилиндрге емес, толтырғыш резервуарға сығылады). 

Егер жүйеден май ағып кетсе, инені бұрап, аяқты педальдан алып 
тастау керек. Серіппе отодвинет поршень в шеткі сол жақ ереже және майы 
бак, ол арқылы тесік, бұрын жабық инемен, толықтырып жүйесі. Осыдан 
кейін инені қайтадан мықтап орау керек. 

Жүйе маймен толтырылғаннан кейін реттеледі. Педаль итпен 
экстремалды төменгі позицияға бекітіледі, ал камера роликке қатысты таралу 
орнына қойылады. Содан кейін тежегіш таспасы тежегіш шкафқа болтпен 
бекітіледі. Бұл позиция қосылған тежегішке сәйкес келеді. Қайтарылатын 
серіппелердің керілуін күш бүкіл жүйені өшірілген күйге қайтару үшін 
жеткілікті болатындай етіп реттейді. Қарай іске қосылу фрикциялық 
жапсырмалар тежегіш таспалар қажет подтягивать болт азайта отырып, 
саңылау лентамен және шкивом. 18 камера тежегіш қосылған кезде кеңейту 
жағдайына жақындаған сайын, таспаны қатайту үшін педальға аз күш салу 
керек, яғни машинистке жұмыс істеу оңайырақ болады. 

Басқару басқышындағы күштің шамасы фрикционның немесе 
Тежегіштің қосылуы тиіс күшке байланысты болады. Сондықтан, көп күш 
жұмсауды қажет ететін үйкеліс немесе тежегіштерді басқару үшін сорғыны 
басқару қолданылмайды. 

Сорғының гидравликалық басқарусыз механикалық басқарусыз 
артықшылығы, атап айтқанда, кез-келген экскаватор механизмінің сенсорлы 
цилиндрі мен атқарушы цилиндрін жалғайтын түтіктің ыңғайлы берілуінде 
жатыр. 

Сорғыны гидравликалық басқару сорғысыз түбегейлі ерекшеленеді, 
өйткені үйкеліс немесе басқа механизмді қамтитын күш майды атқарушы 
цилиндрге қысыммен беретін сорғы арқылы жасалады. Басқару 
тұтқаларындағы қысым күштері өте аз, өйткені машинист басқарылатын 
механизмдердің атқарушы цилиндрлерін сорғымен (қосу) немесе 
резервуармен (өшіру) қосатын тарату құрылғысының катушкаларын ғана 
жылжытады. 

http://stroy-technics.ru/ekspluatatsiya-ekskavatorov/ 
 
 
2.10.1 Экскаваторлардың жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 

техникасы 
 
Экскаватор көлденең орнатылуы керек және шынжыр табандарының 

бүкіл бетімен жерге сүйенуі керек, әйтпесе экскаватор қисайып кетуден үлкен 
кернеулерді сезінеді. Экскаваторды көлденең жолмен немесе көтеру кезінде 
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қарай жылжиды. Қайтару серіппесі майды атқарушы цилиндрден сенсор 
цилиндріне сығып, роликті камераға қарай жылжытады және тежегішті өшіру
арқылы тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрады.

Сорғы жүйесі жоқ жұмыс кезінде ине Бұрандалы бұрандалы қақпақпен
толтыру ыдысының түбіндегі тесікке қысылып, резервуар мен сенсор 
цилиндрінің қуыстарын бөліп тастайды (ашық тесік болған кезде цилиндр-
сенсор майы атқарушы цилиндрге емес, толтырғыш резервуарға сығылады).

Егер жүйеден май ағып кетсе, инені бұрап, аяқты педальдан алып
тастау керек. Серіппе отодвинет поршень в шеткі сол жақ ереже және майы
бак, ол арқылы тесік, бұрын жабық инемен, толықтырып жүйесі. Осыдан
кейін инені қайтадан мықтап орау керек.

Жүйе маймен толтырылғаннан кейін реттеледі. Педаль итпен
экстремалды төменгі позицияға бекітіледі, ал камера роликке қатысты таралу
орнына қойылады. Содан кейін тежегіш таспасы тежегіш шкафқа болтпен
бекітіледі. Бұл позиция қосылған тежегішке сәйкес келеді. Қайтарылатын
серіппелердің керілуін күш бүкіл жүйені өшірілген күйге қайтару үшін
жеткілікті болатындай етіп реттейді. Қарай іске қосылу фрикциялық 
жапсырмалар тежегіш таспалар қажет подтягивать болт азайта отырып,
саңылау лентамен және шкивом. 18 камера тежегіш қосылған кезде кеңейту 
жағдайына жақындаған сайын, таспаны қатайту үшін педальға аз күш салу 
керек, яғни машинистке жұмыс істеу оңайырақ болады.

Басқару басқышындағы күштің шамасы фрикционның немесе 
Тежегіштің қосылуы тиіс күшке байланысты болады. Сондықтан, көп күш
жұмсауды қажет ететін үйкеліс немесе тежегіштерді басқару үшін сорғыны 
басқару қолданылмайды.

Сорғының гидравликалық басқарусыз механикалық басқарусыз
артықшылығы, атап айтқанда, кез-келген экскаватор механизмінің сенсорлы
цилиндрі мен атқарушы цилиндрін жалғайтын түтіктің ыңғайлы берілуінде 
жатыр.

Сорғыны гидравликалық басқару сорғысыз түбегейлі ерекшеленеді,
өйткені үйкеліс немесе басқа механизмді қамтитын күш майды атқарушы
цилиндрге қысыммен беретін сорғы арқылы жасалады. Басқару 
тұтқаларындағы қысым күштері өте аз, өйткені машинист басқарылатын
механизмдердің атқарушы цилиндрлерін сорғымен (қосу) немесе 
резервуармен (өшіру) қосатын тарату құрылғысының катушкаларын ғана 
жылжытады.

http://stroy-technics.ru/ekspluatatsiya-ekskavatorov/

2.10.1 Экскаваторлардың жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 
техникасы

Экскаватор көлденең орнатылуы керек және шынжыр табандарының
бүкіл бетімен жерге сүйенуі керек, әйтпесе экскаватор қисайып кетуден үлкен
кернеулерді сезінеді. Экскаваторды көлденең жолмен немесе көтеру кезінде 

шөміш түсіріліп, топырақтан 1 м-ден аспауы керек, ал жебе қозғалыс осі 
бойынша орнатылуы керек. Экскаваторлардың қозғалысы кезінде көтерудің 
ең жоғары бұрышы 120-дан аспауы тиіс. 

Кемердің құлау немесе сырғу қаупі төнген жағдайда экскаватордың 
жұмысы тоқтатылып, экскаватор кенжардан қауіпсіз орынға шығарылуы тиіс. 
Сондай-ақ экскаватордың кертпештер мен кертпеш ілгіштерінің астында 
жұмыс істеуіне жол берілмейді, олар арнайы құрылғылары бар 
машиналармен дер кезінде жойылуы тиіс. 

Драглайн басқа экскаваторға жақын жұмыс істеген кезде олардың 
арасындағы ең қысқа қашықтық драглайн шөмішін құю шамасын ескере 
отырып, олардың ең үлкен әрекет ету радиусы сомасынан кем болмауы тиіс. 
Экскаваторлардың неғұрлым жақын жұмыс істеуі қажет болған жағдайда 
кәсіпорынның бас инженері бекіткен жұмыс өндірісінің арнайы паспорты 
жасалуы керек. 

Экскаватордың жұмысы кезінде адамдар оның шелегінің шеңберінен 
тыс болуы керек. 

Экскаватор шөмішінен автосамосвалдарға немесе думпкарға жынысты 
шығару ең төменгі биіктіктен және вагондарға немесе автосамосвал бортына 
шөмішпен соғусыз жүргізу қажет. Самосвалдың шанағына тиеу тек бүйірінен 
немесе артынан жүргізілуі тиіс, экскаватор шөмішін кабинаның үстінен 
тасымалдауға тыйым салынады. 

Жұмыстан тыс уақытта экскаватор қауіпсіз жерде болуы керек, Шөміш 
топыраққа түсіріліп, кабина жабылып, кабель өшірілуі керек. 

Экскаваторды қоректендіретін иілгіш кабель тіректерге (тіректерге, 
салазкаларға және т.б.) төселуі тиіс. Иілгіш кабельдің экскаваторға жақын 
бөлігі экскаватордың маневрлік жұмыстары үшін қажетті қашықтықта 
топырақ бойымен төселуі мүмкін [7, 9, 16]. 

Экскаваторларда қолданылатын арқандар паспортқа сәйкес келуі тиіс. 
Бағыттамалық арқандар аптасына кемінде бір рет тексерілуге жатады, бұл 
ретте ширату қадамының ұзындығындағы үзілген сымдардың саны олардың 
арқандағы жалпы санының 15% - ынан аспауы тиіс. Үзілген сымдардың 
шығыңқы ұштарын кесіп тастау керек. Көтеру және тарту арқандары 
карьердің бас механигі белгілеген мерзімде тексерілуге жатады. 

Пайдалы қазбаны ашық тәсілмен өндіру кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. 
Өндіру жұмыстары кезінде жарақаттану жұмыс кемері еңістерінің 

немесе қопсыған қабат құлауының, құлауының, тайғанауының және басқа да 
түрлерінің бұзылуы, сондай-ақ тау жыныстары кесектерінің және 
кесектерінің кенжарға құлауы, тайғанауы және құлауы, кемерлердің 
тайғанауы салдарынан болады. 

Жұмыс кертпештеріндегі тау жыныстары кесектерінің құлауы және 
құлауы, сондай-ақ кертпештердің сырғуы , негізінен, кертпештердің рұқсат 
етілген биіктігінен артуының, кенжарда қалқалардың пайда болуының, құлау 
призмасы шегінде ауыр жабдықтың орналасуының және кертпештегі тау 
жыныстарының сулануының салдары болып табылады. Борттар, кемерлер 
және үйінділер еңістерінің параметрлерін дұрыс анықтау, олардың 
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деформациясын мұқият бақылау, олардың тұрақтылығын арттыру бойынша 
іс-шараларды жүзеге асыру қажет. 

Шатырларды жоюға экскаватордың биіктігі мен тарту биіктігінің дұрыс 
арақатынасын таңдау арқылы қол жеткізіледі. Тау жыныстарының 
қасиеттерін ескере отырып, көлбеу бұрыштарды таңдау маңызды. Сулануды 
жою үшін жұмыс кертпелерінен тасқын суларды кептіру және бұру жөнінде 
тиісті шаралар әзірленіп, жүзеге асырылуы тиіс. 

Қадағалау адамдары борттардың, жекелеген кертпелер мен үймелердің 
жай-күйіне жүйелі бақылау жүргізуге және олардың қауіпті бүлінуінің алдын 
алу үшін шаралар қолдануға міндетті. Алаңдар мен еңістердің (әсіресе 
қалқалардың пайда болуы) орнықтылығының бұзылуының кез келген түрінің 
қаупі анықталған жағдайда тау-кен массасын алу жөніндегі жұмыстар 
тоқтатылуы, ал экскаватор немесе станок қауіпсіз қашықтыққа шығарылуы 
тиіс. 

Жұмыстан тыс уақытта, сондай-ақ машиналарды қарау және жөндеу 
кезінде олар Кемер табанынан 20 м жақын емес қашықтықта болуы тиіс. Бұл 
жағдайда кабельдерді ток көзінен ажыратып, экскаватордың шелегін жерге 
түсіру керек. Кемерлер мен борттар еңістерінің нақты бұрыштарын арнайы 
құралдардың көмегімен анықтау қажет. 

Тігінен жапсарлас екі кертпеште орналасқан жұмыс орындары немесе 
механизмдер арасындағы көлденең қашықтық қолмен қазу кезінде кемінде 10 
м және экскаватормен қазу кезінде ең жоғары бір жарым радиусты құрауы 
тиіс. 

Кен орнын ашық және жер асты тәсілдерімен бір мезгілде игеру 
кезінде, сондай-ақ жер асты дренаждық қазбаларды жүргізу және пайдалану 
кезінде жер асты және ашық жұмыстарда жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін іс-шаралар (тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу 
жоспарлары мен кестелерін келісу, атмосфераның жай-күйін бақылау, 
кеніштен жер асты қазбаларына жарылыстың улы өнімдерінің түсуін 
болдырмау, жер асты қазбаларына судың жарылу қаупін болдырмау және 
т.б.) жүзеге асырылуы тиіс. 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Bezopasnost%60%20tehnologicheskih%20pr
otsessov/teory/5__4.htm#6.4 

№ 13 практикалық жұмыс 
Экскаватордың жүріс және бұрылу жабдығының өзіне тән 

ақаулықтарын анықтау 

Мақсаты: экскаватордың жүріс және бұрылу жабдықтарының 
ақауларының себептерін анықтау. 

Жұмыс барысы: кестеде карьерлік Бір ожаулы экскаватордың жүрістік 
және айналмалы жабдығына тән ақаулықтар көрсетілген. Ұсынылған 
ақаулардың себептерін анықтаңыз. Оларды жою тәсілдерін көрсетіңіз. № 1 
кестені толтыру. 
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деформациясын мұқият бақылау, олардың тұрақтылығын арттыру бойынша
іс-шараларды жүзеге асыру қажет.

Шатырларды жоюға экскаватордың биіктігі мен тарту биіктігінің дұрыс
арақатынасын таңдау арқылы қол жеткізіледі. Тау жыныстарының 
қасиеттерін ескере отырып, көлбеу бұрыштарды таңдау маңызды. Сулануды
жою үшін жұмыс кертпелерінен тасқын суларды кептіру және бұру жөнінде 
тиісті шаралар әзірленіп, жүзеге асырылуы тиіс.

Қадағалау адамдары борттардың, жекелеген кертпелер мен үймелердің 
жай-күйіне жүйелі бақылау жүргізуге және олардың қауіпті бүлінуінің алдын 
алу үшін шаралар қолдануға міндетті. Алаңдар мен еңістердің (әсіресе
қалқалардың пайда болуы) орнықтылығының бұзылуының кез келген түрінің
қаупі анықталған жағдайда тау-кен массасын алу жөніндегі жұмыстар
тоқтатылуы, ал экскаватор немесе станок қауіпсіз қашықтыққа шығарылуы 
тиіс.

Жұмыстан тыс уақытта, сондай-ақ машиналарды қарау және жөндеу 
кезінде олар Кемер табанынан 20 м жақын емес қашықтықта болуы тиіс. Бұл 
жағдайда кабельдерді ток көзінен ажыратып, экскаватордың шелегін жерге
түсіру керек. Кемерлер мен борттар еңістерінің нақты бұрыштарын арнайы
құралдардың көмегімен анықтау қажет.

Тігінен жапсарлас екі кертпеште орналасқан жұмыс орындары немесе
механизмдер арасындағы көлденең қашықтық қолмен қазу кезінде кемінде 10
м және экскаватормен қазу кезінде ең жоғары бір жарым радиусты құрауы 
тиіс.

Кен орнын ашық және жер асты тәсілдерімен бір мезгілде игеру 
кезінде, сондай-ақ жер асты дренаждық қазбаларды жүргізу және пайдалану 
кезінде жер асты және ашық жұмыстарда жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін іс-шаралар (тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу
жоспарлары мен кестелерін келісу, атмосфераның жай-күйін бақылау,
кеніштен жер асты қазбаларына жарылыстың улы өнімдерінің түсуін 
болдырмау, жер асты қазбаларына судың жарылу қаупін болдырмау және 
т.б.) жүзеге асырылуы тиіс.

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Bezopasnost%60%20tehnologicheskih%20pr
otsessov/teory/5__4.htm#6.4

№ 13 практикалық жұмыс
Экскаватордың жүріс және бұрылу жабдығының өзіне тән 

ақаулықтарын анықтау

Мақсаты: экскаватордың жүріс және бұрылу жабдықтарының
ақауларының себептерін анықтау.

Жұмыс барысы: кестеде карьерлік Бір ожаулы экскаватордың жүрістік
және айналмалы жабдығына тән ақаулықтар көрсетілген. Ұсынылған 
ақаулардың себептерін анықтаңыз. Оларды жою тәсілдерін көрсетіңіз. № 1
кестені толтыру.

Кәсіби құзыреттер: студент карьерлік экскаваторлардың жүрістік 
және айналмалы жабдықтарының ақауларын анықтай алады (кесте.2.5). 

2.5-кесте-карьерлік бір шөмішті экскаваторлардың жүріс және бұрылмалы 
жабдықтарының сипатты ақаулары 
Ақаулық Ықтимал себеп Жою әдісі 
Жұмыс сұйықтығының 
ағуы 
Сұйықтық көбікке 
айналды 
Жұмыс процесі кезіндегі 
Шу 
Операциялар мен 
функцияларды баяу 
орындау 
Айналмалы 
платформаның үзіліссіз 
айналуы 
Клапан элементтерінің 
жұмыс процесіндегі 
түсініксіз Шу мен 
тарсыл 
Платформаны бұруды 
басқару тұтқасы 
қосылған кезде 
айналмалы платформа 
айналмайды 
Қозғалысты басқару 
тұтқасы қосылған кезде 
Экскаватор қозғалмайды 

№ 14 практикалық жұмыс 
 Экскаватордың төмен вольтты жабдықтарына тән ақауларды анықтау 

Жұмыстың мақсаты: төмен вольтты экскаватор жабдықтарының 
ақауларының себептерін анықтау. 

Жұмыс барысы: кестеде бір шөмішті экскаваторға тән ақаулар 
көрсетілген. Ұсынылған ақаулардың себептерін анықтаңыз. Оларды жою 
тәсілдерін көрсетіңіз. № 1 кестені толтыру. 

Кәсіби құзыреттілігі: студент экскаватор карьерінің ақауларын 
анықтай алады. 
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Р/н Байқалған ақаулық Ақаулықтың 
мүмкін себептері 

Ақаулықтарды 
жою шаралары 

1 
Тірек немесе өтпелі 
оқшаулағыштың ақауы 
(жарықтар, глазурь чиптері). 

  

2 
Жерге қосу ажыратқышын 
қосқан кезде ламелалар 
пышақтарға түспейді. 

  

3 

Қосалқы тізбектердің 
алмалы-салмалы 
түйіспелерінде тізбектің 
болмауы. 

  

4 Ажыратқыштың дабыл 
шамдары жанбайды 

  

5 

Ажыратқыш қосылмайды 
(команда берілген кезде 
қосылатын электромагниттің 
өзегі жұмыс істемейді). 
Ажыратқыш қосылмайды 
(команда берілген кезде 
қосылатын электромагниттің 
өзегі жұмыс істемейді). 

  

6 Жетек қосқышты өшіреді.   
 
 
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары: 
1. Ұғымға анықтама беріңіз-деформация. 
2. Ұғымға анықтама беріңіз-дененің икемділігі. 
3. Механикалық қозғалыс деп аталады. 
4. Карьерлік экскаватордың негізгі механизмдерін атаңыз. 
5. Ұғымға анықтама беріңіз-үш фазалы ток. 
6. Тұрақты ток машинасының дизайнын сипаттаңыз. 
7. Асинхронды қозғалтқыштың негізгі құрылымдық элементтерін 

тізімдеңіз. 
8. Ғылымның қай саласы – электроника. 
9. Жартылай өткізгіш құрылғының мәні неде. 
10. Фоторезистордың жұмысы неге негізделген. 
11. Фототрансистордың жұмыс принципін сипаттаңыз. 
12. Бүгінгі таңда ақпараттық технология өзекті ме және неге. 
13. Ақпараттық технологияларды енгізу кезеңі қандай міндеттерді 

шешеді. 
14. Орталықтан тепкіш бір сатылы турбогенератордың дизайнын 

сипаттаңыз. 
15. Осьтік турбомашинаның дизайнын сипаттаңыз. 
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Р/н Байқалған ақаулық Ақаулықтың
мүмкін себептері

Ақаулықтарды
жою шаралары

1
Тірек немесе өтпелі
оқшаулағыштың ақауы 
(жарықтар, глазурь чиптері).

2
Жерге қосу ажыратқышын 
қосқан кезде ламелалар 
пышақтарға түспейді.

3

Қосалқы тізбектердің
алмалы-салмалы 
түйіспелерінде тізбектің 
болмауы.

4 Ажыратқыштың дабыл 
шамдары жанбайды

5

Ажыратқыш қосылмайды 
(команда берілген кезде 
қосылатын электромагниттің
өзегі жұмыс істемейді). 
Ажыратқыш қосылмайды 
(команда берілген кезде
қосылатын электромагниттің
өзегі жұмыс істемейді).

6 Жетек қосқышты өшіреді.

Бөлім бойынша бақылау сұрақтары:
1. Ұғымға анықтама беріңіз-деформация.
2. Ұғымға анықтама беріңіз-дененің икемділігі.
3. Механикалық қозғалыс деп аталады.
4. Карьерлік экскаватордың негізгі механизмдерін атаңыз.
5. Ұғымға анықтама беріңіз-үш фазалы ток.
6. Тұрақты ток машинасының дизайнын сипаттаңыз.
7. Асинхронды қозғалтқыштың негізгі құрылымдық элементтерін

тізімдеңіз.
8. Ғылымның қай саласы – электроника.
9. Жартылай өткізгіш құрылғының мәні неде.
10. Фоторезистордың жұмысы неге негізделген.
11. Фототрансистордың жұмыс принципін сипаттаңыз.
12. Бүгінгі таңда ақпараттық технология өзекті ме және неге.
13. Ақпараттық технологияларды енгізу кезеңі қандай міндеттерді 

шешеді.
14. Орталықтан тепкіш бір сатылы турбогенератордың дизайнын 

сипаттаңыз.
15. Осьтік турбомашинаның дизайнын сипаттаңыз.

16. Жергілікті және жалпы желдету желдеткіштерінің негізгі
мақсаттарын атаңыз. 

17. Компрессорлық қондырғы арқылы сығылған ауаның пайда болу
теориясын сипаттаңыз. 

18. Тау-кен өнеркәсібінде, компрессорлық қондырғыда қолдану саласы
қандай. 

19. Экскаваторды жұмыс күйінде ұстау үшін жасалатын
операциялардың тізімін беріңіз. 

20. Экскаваторды пайдалану кезінде жұмысшы үшін қандай қауіпті
өндірістік факторлар пайда болады. 

21. Бір шөмішті экскаватордың бум құрылысын сипаттаңыз.
22. Экскаватор жабдықтарының жұмыс және бұрылу механизмінің

сипаттамаларын беріңіз. 
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3 БӨЛІМ ЭКСКАВАТОРЛАРДЫ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

3.1 Экскаваторларды тексеру процестері 

Машиналарды жөндеу жоспарын жасау үшін экскаваторларды 
пайдаланатын ұйымдар оларға техникалық тексеру жүргізеді. Әрбір 
машинаға № 1 нысан бойынша техникалық жай-күйінің тізімдемесі 
жасалады. Бұл тізімді экскаваторды ағымдағы жөндеу кезінде, машинаны 
және оның жеке бөліктерін егжей-тегжейлі тексеруге мүмкіндік болған кезде 
жасаған жөн. 

ЖАЖ жөндеу циклінің құрылымын және техникалық байқау 
нәтижелерін басшылыққа ала отырып, № 2 нысан бойынша келесі жылға 
арналған жөндеудің барлық түрлерінің жоспар-есебін жасайды. 

Экскаватордың техникалық жай-күйінің тізімдемесі сақталады және 
ағымдағы жөндеудің міндетті операцияларының тізбесін және күрделі және 
орташа жөндеудің шамамен көлемін нақтылау үшін пайдаланылады. 

Күрделі және орташа жөндеу қажет болған жағдайда экскаватордың 
техникалық жай-күйінің жасалған тізімдемесінің бір данасы машинаны 
жөндеуге қоюға дейін 45 күн бұрын жөндеу кәсіпорнына жіберіледі, бұл 
өндірісті дайындау үшін қажет. 

Жоспар-есептеулер негізінде құрылыс басқармаларының немесе 
экскаваторларды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуге арналған 
тресттердің жиынтық жылдық жоспары жасалады. 

Нормативпен белгіленген жөндеуде болу мерзімін барлық 
экскаваторларға таратуға болмайды; бұл мерзімдер есептік жоспарлау үшін 
және экскаваторды жөндеудің нақты ұзақтығын бақылау үшін қызмет етеді. 
Бекітілген жылдық жоспар-есептеулер негізінде әр ұйым жөндеудің айлық 
кестесін жасайды. 

ЖЖЖ жүйесі бойынша экскаваторларды жөндеуді сәтті ұйымдастыру 
жөндеу кәсіпорнының техникалық құжаттамамен, материалдармен, қосалқы 
бөлшектермен, жұмыс күшімен және жөндеу құралдарымен техникалық 
жабдықталуына байланысты. 

Жөндеуді жақсы ұйымдастыру үшін экскаваторларды пайдаланатын 
кәсіпорын мыналарды жүргізуі керек: 

1) экскаваторлардың барлық паркін түгендеу;
2) Әр машинаның техникалық жағдайын анықтай отырып,

экскаваторларды паспорттау; төлқұжаттары жоқ экскаваторларға оларды 
жасау керек, ал қол жетімді төлқұжаттарға экскаваторда жасалған барлық^, 
өзгерістерді енгізу, жылдық өндірісті белгілеу және жөндеу туралы барлық 
бағандарды толтыру қажет; 

3) экскаваторларды белгілі бір машинистерге бекіту
4) экскаваторлар бригадаларын машиналарға қызмет көрсету жөніндегі

нұсқаулықтармен жабдықтауға және машинистердің осы нұсқаулықтарды 
білуін тексеруге міндетті; 
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3 БӨЛІМ ЭКСКАВАТОРЛАРДЫ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

3.1 Экскаваторларды тексеру процестері

Машиналарды жөндеу жоспарын жасау үшін экскаваторларды
пайдаланатын ұйымдар оларға техникалық тексеру жүргізеді. Әрбір 
машинаға № 1 нысан бойынша техникалық жай-күйінің тізімдемесі
жасалады. Бұл тізімді экскаваторды ағымдағы жөндеу кезінде, машинаны
және оның жеке бөліктерін егжей-тегжейлі тексеруге мүмкіндік болған кезде
жасаған жөн.

ЖАЖ жөндеу циклінің құрылымын және техникалық байқау
нәтижелерін басшылыққа ала отырып, № 2 нысан бойынша келесі жылға
арналған жөндеудің барлық түрлерінің жоспар-есебін жасайды.

Экскаватордың техникалық жай-күйінің тізімдемесі сақталады және 
ағымдағы жөндеудің міндетті операцияларының тізбесін және күрделі және 
орташа жөндеудің шамамен көлемін нақтылау үшін пайдаланылады.

Күрделі және орташа жөндеу қажет болған жағдайда экскаватордың 
техникалық жай-күйінің жасалған тізімдемесінің бір данасы машинаны
жөндеуге қоюға дейін 45 күн бұрын жөндеу кәсіпорнына жіберіледі, бұл
өндірісті дайындау үшін қажет.

Жоспар-есептеулер негізінде құрылыс басқармаларының немесе 
экскаваторларды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуге арналған
тресттердің жиынтық жылдық жоспары жасалады.

Нормативпен белгіленген жөндеуде болу мерзімін барлық
экскаваторларға таратуға болмайды; бұл мерзімдер есептік жоспарлау үшін
және экскаваторды жөндеудің нақты ұзақтығын бақылау үшін қызмет етеді.
Бекітілген жылдық жоспар-есептеулер негізінде әр ұйым жөндеудің айлық
кестесін жасайды.

ЖЖЖ жүйесі бойынша экскаваторларды жөндеуді сәтті ұйымдастыру
жөндеу кәсіпорнының техникалық құжаттамамен, материалдармен, қосалқы 
бөлшектермен, жұмыс күшімен және жөндеу құралдарымен техникалық
жабдықталуына байланысты.

Жөндеуді жақсы ұйымдастыру үшін экскаваторларды пайдаланатын
кәсіпорын мыналарды жүргізуі керек:

1) экскаваторлардың барлық паркін түгендеу;
2) Әр машинаның техникалық жағдайын анықтай отырып,

экскаваторларды паспорттау; төлқұжаттары жоқ экскаваторларға оларды
жасау керек, ал қол жетімді төлқұжаттарға экскаваторда жасалған барлық^,
өзгерістерді енгізу, жылдық өндірісті белгілеу және жөндеу туралы барлық
бағандарды толтыру қажет;

3) экскаваторларды белгілі бір машинистерге бекіту
4) экскаваторлар бригадаларын машиналарға қызмет көрсету жөніндегі 

нұсқаулықтармен жабдықтауға және машинистердің осы нұсқаулықтарды 
білуін тексеруге міндетті;

5) әрбір экскаваторды қосалқы бөлшектер мен материалдардың қажетті
далалық қорымен жабдықтауға және оларды шығынына қарай сақтау және 
толықтыру үшін жағдайлар жасауға міндетті; 

6) кестеге сәйкес экскаваторларды жөндеудің барлық түрлерінің
уақтылы және жоғары сапалы орындалуын қамтамасыз ету; 

7) экскаваторды жөндеуге жіберер алдында бар ақауларды толық
көрсете отырып, экскаватордың техникалық жай-күйінің тізімдемесін жасау. 

Экскаваторды жөндеуге жіберген кезде келесі құжаттар болуы керек: 
техникалық паспорт, техникалық күй тізімінің көшірмесі, жөндеу журналы, 
құралдар мен жабдықтардың тізімі, тез тозатын бөлшектердің өріс қорының 
тізімі, ілеспе Парақ. 

Жөндеу журналы жөндеу компаниясына экскаваторды пайдалану 
кезінде байқалған барлық ақауларды білуге, сондай-ақ оның жеке бөліктерін 
қайда және қашан жөндегенін немесе ауыстырғанын анықтауға мүмкіндік 
береді. Ілеспе парақта қандай ұйым, қашан, қандай өкім немесе шарт 
негізінде және қандай жөндеу түрін орындау үшін осы экскаваторды 
жібергені көрсетіледі. 

Жөндеуге жіберілген экскаваторлар кір мен шаңнан тазартылуы керек, 
радиатордан су ағып, тоттануға бейім бөліктер коррозияға қарсы маймен 
жабылған. 

Экскаваторлар жөндеуге не темір жол бойынша жиналмаған түрде (егер 
олардың өлшемдері жылжымалы құрам габариттерінен тыс шықпаса), не 
ауыр жүк тіркемелерінде жіберіледі. Шөміш сыйымдылығы 1 м3 асатын 
экскаваторларды жеке тораптарға бөлшектейді. 

Экскаваторларды жөндеуге жіберген кезде жекелеген бөліктерін алып 
тастауға немесе ауыстыруға үзілді-кесілді тыйым салынады. Барлық осындай 
жағдайлар туралы жөндеу кәсіпорындары кінәлілерді жауапқа тарту үшін акт 
жасауы керек. 

Жөндеу кәсіпорнына келіп түскен экскаватор куәландыруға 
(бөлшектемей) тартылады және оған қабылдау-тапсыру актісін (№4 нысан) 
жасайды. Бұл акт экскаватордың жалпы жағдайын, жетіспейтін немесе 
ауыстырылған бөлшектерді, құралдың, жабдықтың, қосалқы бөлшектердің 
және техникалық құжаттаманың болуын көрсетеді. 

Машиналарды пайдалану кезінде бөлшектердің тозуы, бекітпелердің 
әлсіреуі және тетіктердің реттелуінің бұзылуы орын алады: сенімді 
жұмыстың маңызды шарттарының бірі және экскаватордың қызмет ету 
мерзімін ұзарту техникалық қызмет көрсетуді уақтылы және сапалы жүргізу 
болып табылады.  

Бір шөмішті экскаваторлар үшін техникалық қызмет көрсетудің 
мынадай түрлері көзделген: ауысым сайын (ЕО), апта сайын (НО), ай сайын 
(МҰ) және маусымдық (СО).  

Ауысым сайын техникалық қызмет көрсету экскаваторды қабылдау 
және тапсыру кезінде ауысымдар арасында жүргізіледі.  

Апта сайын техникалық қызмет көрсету аптасына бір рет жүзеге 
асырылады, көліктің, электр энергиясының жоқтығынан, кенжардың дайын 
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еместігінен, жолдардың қозғалуынан және т.б. туындаған жұмыстағы 
үзілістер кезінде экскаваторларды қарқынды жұмыс кезінде тексеруге ерекше 
уақыт бөлінуі керек.  

Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету кесте бойынша айына бір рет 
жүргізіледі. Бұл қызмет көрсету көлеміне апта сайынғы техникалық қызмет 
көрсетудің барлық жұмыстары, сондай-ақ бөлшектерді ауыстыру немесе 
қалпына келтіру арқылы ақаулықтарды жою жұмыстары кіреді.  

Маусымдық қызмет көрсету машиналарды көктемгі-жазғы және күзгі-
қысқы кезеңдерде пайдалануға дайындау үшін жүргізіледі және майлау 
майларын қысқы сорттарға ауыстыруды, машиналарды жылытуды және 
қысқы кезеңдегі жұмыс кезінде жүктемелерді шектеу жөніндегі іс-шаралар 
кешенін қамтиды.  

Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: механизмдерге 
сыртқы қызмет көрсету; экскаватор тораптарының жай-күйін тексеру және 
тексеру; бекіткіштерді тарту; жекелеген тозған бөліктерді ауыстыру немесе 
қалпына келтіру; механизмдерді реттеу; механизмдерді майлау; қауіпсіздік 
шараларын қамтамасыз етуді тексеру бойынша мерзімді жұмыстар 
(бұғаттаулар мен шектегіштердің іске қосылуы, оқшаулау кедергісін бақылау, 
өрт сөндіргіштердің болуы және оларды толтыру, жарықтандыру мен 
тежегіштердің жұмысы).  

Механизмдерге сыртқы қызмет көрсету түйіндер мен бөлшектерді 
кірден, артық майлаудан және ылғалдан жүйелі түрде тазартудан тұрады. 
Бөлшектерді жабатын кір оларды мұқият тексеруді және техникалық қызмет 
көрсетуді қиындатады. Сондықтан экскаваторды үнемі тазарту оның ұқыпты 
болуы тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар әр бөліктің техникалық 
жағдайын бақылау мүмкіндігі, яғни бөлшектердің бетіндегі жарықтарды 
уақтылы анықтауға және бұзылған қосылыстарды қалпына келтіруге, сондай-
ақ кір мен абразивті шаңның май ванналарына және үйкеліс бетіне енуіне жол 
бермейді.  

Механизмдерді кірден тазалау кезінде келесі ережелерді сақтау қажет: 
1. Ағып жатқан майды, кірді, шаңды және ұсақ қоқыстарды әр

ауысымда алып тастау керек (бөлшектердің түсіне зақым келтірмеу үшін 
кірді ағаш құралмен алып тастау керек).  

2. Машина мен механизмдердің барлық боялған бөліктері керосинмен
немесе басқа еріткішпен сәл суланған сүрту материалымен сүртілуі тиіс. 

3. Егер бояудың зақымдануы анықталса, зақымдалған жерлерді тоттан
тазартып, тиісті бояумен бояу керек. 

4. Кірді кетіргеннен кейін өңделген бөлшектердің ашық, боялмаған
беттерін бейтарап маймен немесе дизель отынымен сәл суланған 
материалмен сүрту ұсынылады.  

5. Майлаудың алдында майды кірден тазартып, құрғатып сүрту керек.
6. Бақылау-өлшеу құралдары үнемі болуы керек . таза және жұмсақ

мақта матамен сүртіңіз. 
7. Кабинаның әйнектерін таза жуу немесе ауамен үрлеу керек (әйнекті

сүрту ұсынылмайды, өйткені бұл әйнекте сызаттар тудыруы мүмкін). 
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еместігінен, жолдардың қозғалуынан және т.б. туындаған жұмыстағы 
үзілістер кезінде экскаваторларды қарқынды жұмыс кезінде тексеруге ерекше 
уақыт бөлінуі керек. 

Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету кесте бойынша айына бір рет 
жүргізіледі. Бұл қызмет көрсету көлеміне апта сайынғы техникалық қызмет
көрсетудің барлық жұмыстары, сондай-ақ бөлшектерді ауыстыру немесе
қалпына келтіру арқылы ақаулықтарды жою жұмыстары кіреді. 

Маусымдық қызмет көрсету машиналарды көктемгі-жазғы және күзгі-
қысқы кезеңдерде пайдалануға дайындау үшін жүргізіледі және майлау
майларын қысқы сорттарға ауыстыруды, машиналарды жылытуды және 
қысқы кезеңдегі жұмыс кезінде жүктемелерді шектеу жөніндегі іс-шаралар 
кешенін қамтиды. 

Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: механизмдерге 
сыртқы қызмет көрсету; экскаватор тораптарының жай-күйін тексеру және 
тексеру; бекіткіштерді тарту; жекелеген тозған бөліктерді ауыстыру немесе
қалпына келтіру; механизмдерді реттеу; механизмдерді майлау; қауіпсіздік
шараларын қамтамасыз етуді тексеру бойынша мерзімді жұмыстар
(бұғаттаулар мен шектегіштердің іске қосылуы, оқшаулау кедергісін бақылау,
өрт сөндіргіштердің болуы және оларды толтыру, жарықтандыру мен
тежегіштердің жұмысы). 

Механизмдерге сыртқы қызмет көрсету түйіндер мен бөлшектерді 
кірден, артық майлаудан және ылғалдан жүйелі түрде тазартудан тұрады. 
Бөлшектерді жабатын кір оларды мұқият тексеруді және техникалық қызмет 
көрсетуді қиындатады. Сондықтан экскаваторды үнемі тазарту оның ұқыпты 
болуы тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар әр бөліктің техникалық
жағдайын бақылау мүмкіндігі, яғни бөлшектердің бетіндегі жарықтарды 
уақтылы анықтауға және бұзылған қосылыстарды қалпына келтіруге, сондай-
ақ кір мен абразивті шаңның май ванналарына және үйкеліс бетіне енуіне жол 
бермейді. 

Механизмдерді кірден тазалау кезінде келесі ережелерді сақтау қажет: 
1. Ағып жатқан майды, кірді, шаңды және ұсақ қоқыстарды әр

ауысымда алып тастау керек (бөлшектердің түсіне зақым келтірмеу үшін
кірді ағаш құралмен алып тастау керек). 

2. Машина мен механизмдердің барлық боялған бөліктері керосинмен 
немесе басқа еріткішпен сәл суланған сүрту материалымен сүртілуі тиіс. 

3. Егер бояудың зақымдануы анықталса, зақымдалған жерлерді тоттан 
тазартып, тиісті бояумен бояу керек. 

4. Кірді кетіргеннен кейін өңделген бөлшектердің ашық, боялмаған
беттерін бейтарап маймен немесе дизель отынымен сәл суланған
материалмен сүрту ұсынылады. 

5. Майлаудың алдында майды кірден тазартып, құрғатып сүрту керек. 
6. Бақылау-өлшеу құралдары үнемі болуы керек . таза және жұмсақ 

мақта матамен сүртіңіз. 
7. Кабинаның әйнектерін таза жуу немесе ауамен үрлеу керек (әйнекті

сүрту ұсынылмайды, өйткені бұл әйнекте сызаттар тудыруы мүмкін). 

8. Денені ішкі және сыртқы жағынан мұқият тазалап, сүрту керек.
9. Құрал - саймандар мен құралдар пайдаланылғаннан кейін май мен

кірден тазартылып, олар үшін бөлінген орында сақталуы тиіс. 
Машинаның барлық беттерін бояу боялған беттердің жағдайына және 

кәсіпорында қабылданған механизмдердің бояу жиілігіне байланысты 
жүргізілуі тиіс. Атмосфералық әсерге ұшырамайтын беттер қажеттілігіне 
қарай, бірақ кемінде 3-4 жылдан кейін немесе күрделі жөндеу кезінде 
боялады. 

 Жұмыстың мақсатына, сипатына және көлеміне сәйкес ТҚК жұмыс 
басталар алдында, үзілістерде және жұмыс аяқталғаннан кейін орындалатын 
ауысым сайынғы және машина жұмысының белгіленген сағаттарынан кейін 
орындалатын мерзімді болып бөлінеді. 

ТҚК және ағымдағы жөндеуді сол жерде пайдаланушы ұйымның 
қызмет көрсетуші персоналы орындайды. 

Ауысым сайын бұл міндетті болып табылады. Жұмыс басталар алдында 
ауысымның басында: 

- қозғалтқышқа, компрессорға (бар болса), сорғы қондырғысына,
гидравликалық қозғалтқыштарға, дистрибьюторларға және сүзгілерге қызмет 
көрсету; 

- гидрожүйе багындағы, редукторлардағы май деңгейін тексеру, қажет
болған жағдайда белгіленген деңгейге дейін толтыру; 

- тораптар мен бөлшектердің бекітілу сенімділігін тексеру;
- майлау схемасына сәйкес топсалы қосылыстарды майлаңыз;
- батареяларды тексеру және тазалау;
- қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде бақылау аспаптарының 

көрсеткіштерін, дыбыс сигналының, жарықтандырудың, доңғалақ 
тежегіштерінің, экскаваторды басқару органдарының жұмысын тексеру; бос 
жүрісте гидроцилиндрлердің жұмысын тексеру; 

- құбырлардың қосылыстарын тексеру, жұмыс сұйықтықтарының
сыртқы ағуын жою; 

- пайдалану нұсқаулығында қарастырылған басқа да қажетті тексеру
жұмыстарын орындаңыз. 

Ауысым соңында: 
- құбырлардың қосылыстарында майдың ағып кетуін тексеру, оларды

жою; 
- экскаваторды шаң мен кірден тазалаңыз.
Мерзімді техникалық қызмет көрсету жұмыстарының құрамына

машинаның белгіленген жұмыс сағаты арқылы сақтандырғыш клапандардың 
күйге келтірілуін тексеру және қажет болған жағдайда оларды реттеу кіреді. 
Сақтандырғыш клапандарды баптау тәртібі пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықпен регламенттелген. Бұл жұмысты майдың қысымы мен шығынын 
бақылаудың тиісті техникалық құралдарын қолдана отырып, білікті мамандар 
орындауы керек. 

Гидравликалық жетектің сенімді жұмысының маңызды шарттарының 
бірі-сүзгілерді уақтылы тазарту және сүзгі элементтерін ауыстыру. Сүзгі 
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элементтерін ауыстырған кезде оларды жұмыс сұйықтығына ылғалдандыру 
керек, содан кейін оны бүкіл сүзгі корпусымен толтырыңыз. 

Жылына екі рет маусымдық техникалық қызмет көрсету қажет, онда 
гидравликалық жүйеде жұмыс сұйықтығы тиісті қысқы немесе жазғы 
сорттармен толығымен ауыстырылады. Қолданылатын май құрамында 
асфальт пен механикалық бөлшектердің, судың, қышқылдар мен сілтілердің 
қоспалары болмауы керек. МЕМСТ-қа сәйкес жұмыс сұйықтықтарын жеткізу 
кезінде олардың құрамындағы қоспалар массасы бойынша 0,005% - дан 
аспауы керек. Шаң, кір, металл бөлшектері гидрожүйені бітеп, майды 
қарқынды тотықтырады. Тотығу нәтижесінде шайыр мен шлактар майдан 
тұнбаға түседі. Тотығу өнімдерінің бір бөлігі майда ериді және оның майлау 
қасиеттерін нашарлатады. Жұмыс сұйықтығы гидравликалық тораптар мен 
механизмдердің бөлшектері жасалған материалдармен үйлесімді болуы тиіс. 
Жұмыс сұйықтықтарының физикалық сипаттамалары өнім партиясының 
құжаттамасымен бірге беріледі. 

Сұйықтық құрамындағы газ бен ауа еріген түрінде немесе механикалық 
қоспа түрінде гидравликалық жетектің жұмысына теріс әсер етеді. 
Сұйықтықтағы ауа гидроагрегаттарда кавитацияның пайда болуына әкелуі 
мүмкін. Майда ауа көп болған кезде көбік пайда болуы мүмкін. Майдың 
құрамында аз мөлшерде су бар (шамамен 1%) көбік пайда болуына ықпал 
етеді. 

Жұмыс сұйықтығын ластанудан қорғау үшін оны бір контейнерден 
екіншісіне толтырмай жұмыс орнына жеткізу керек. Гидрожүйені жұмыс 
сұйықтығымен тек жұқа сүзгі арқылы сорғымен толтыру керек. Қысқы 
майлардың қату температурасы 20-да болуы керек...30 °C қоршаған ортаның 
күтілетін температурасынан төмен. 

Гидроцилиндрлерді пайдалану және қызмет көрсету кезінде сызаттар 
мен кенжарлардың, тоттың, ал Жылдың суық мезгілінде – мұз қабығының 
болуына жол берілмейтін штоктар бетінің жай-күйін қадағалау қажет. Егер 
штокқа май ағып кетсе, тозған тығыздағыштар мен кірді кетіргіштерді 
ауыстыру керек. Гидравликалық цилиндрлерді бөлшектеу - жинау, басқа 
гидроаппараттар сияқты, таза бөлмеде жүргізілуі керек. Тозған бөлшектерді 
ауыстырғаннан кейін және цилиндрлерді 20-ға қысыммен сығымдау 
керек...30% жұмыс уақытынан асып кетсе, сыртқы ағып кетулер мен ішкі 
ағып кетулердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Гидроцилиндрлер штуцерінің 
РВД қосылуына дейін герметикалық тасымалдау бітеуіштерімен жабылуы 
тиіс. 

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылған техникалық қызмет 
көрсету стандарттарын уақтылы және мұқият сақтау экскаватордың ұзақ 
қызмет ету мерзімін және оның жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді. 

3.1.1 Техникалық қызмет көрсету әдістері мен тәсілдері 
Экскаваторларды жөндеу, Егер машинаны одан әрі пайдалану тозуына 

байланысты мүмкін болмаған жағдайда немесе оның істен шығуын күтпестен 
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элементтерін ауыстырған кезде оларды жұмыс сұйықтығына ылғалдандыру
керек, содан кейін оны бүкіл сүзгі корпусымен толтырыңыз.

Жылына екі рет маусымдық техникалық қызмет көрсету қажет, онда
гидравликалық жүйеде жұмыс сұйықтығы тиісті қысқы немесе жазғы 
сорттармен толығымен ауыстырылады. Қолданылатын май құрамында
асфальт пен механикалық бөлшектердің, судың, қышқылдар мен сілтілердің 
қоспалары болмауы керек. МЕМСТ-қа сәйкес жұмыс сұйықтықтарын жеткізу
кезінде олардың құрамындағы қоспалар массасы бойынша 0,005% - дан
аспауы керек. Шаң, кір, металл бөлшектері гидрожүйені бітеп, майды
қарқынды тотықтырады. Тотығу нәтижесінде шайыр мен шлактар майдан
тұнбаға түседі. Тотығу өнімдерінің бір бөлігі майда ериді және оның майлау 
қасиеттерін нашарлатады. Жұмыс сұйықтығы гидравликалық тораптар мен 
механизмдердің бөлшектері жасалған материалдармен үйлесімді болуы тиіс.
Жұмыс сұйықтықтарының физикалық сипаттамалары өнім партиясының 
құжаттамасымен бірге беріледі.

Сұйықтық құрамындағы газ бен ауа еріген түрінде немесе механикалық 
қоспа түрінде гидравликалық жетектің жұмысына теріс әсер етеді.
Сұйықтықтағы ауа гидроагрегаттарда кавитацияның пайда болуына әкелуі 
мүмкін. Майда ауа көп болған кезде көбік пайда болуы мүмкін. Майдың 
құрамында аз мөлшерде су бар (шамамен 1%) көбік пайда болуына ықпал
етеді.

Жұмыс сұйықтығын ластанудан қорғау үшін оны бір контейнерден 
екіншісіне толтырмай жұмыс орнына жеткізу керек. Гидрожүйені жұмыс 
сұйықтығымен тек жұқа сүзгі арқылы сорғымен толтыру керек. Қысқы
майлардың қату температурасы 20-да болуы керек...30 °C қоршаған ортаның
күтілетін температурасынан төмен.

Гидроцилиндрлерді пайдалану және қызмет көрсету кезінде сызаттар
мен кенжарлардың, тоттың, ал Жылдың суық мезгілінде – мұз қабығының
болуына жол берілмейтін штоктар бетінің жай-күйін қадағалау қажет. Егер 
штокқа май ағып кетсе, тозған тығыздағыштар мен кірді кетіргіштерді 
ауыстыру керек. Гидравликалық цилиндрлерді бөлшектеу - жинау, басқа
гидроаппараттар сияқты, таза бөлмеде жүргізілуі керек. Тозған бөлшектерді 
ауыстырғаннан кейін және цилиндрлерді 20-ға қысыммен сығымдау 
керек...30% жұмыс уақытынан асып кетсе, сыртқы ағып кетулер мен ішкі
ағып кетулердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Гидроцилиндрлер ШТУЦЕРІНІҢ
РВД қосылуына дейін герметикалық тасымалдау бітеуіштерімен жабылуы
тиіс.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылған техникалық қызмет 
көрсету стандарттарын уақтылы және мұқият сақтау экскаватордың ұзақ 
қызмет ету мерзімін және оның жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді.

3.1.1 Техникалық қызмет көрсету әдістері мен тәсілдері

Экскаваторларды жөндеу, Егер машинаны одан әрі пайдалану тозуына 
байланысты мүмкін болмаған жағдайда немесе оның істен шығуын күтпестен

алдын ала жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда жөндеу мәжбүрлі сипатқа ие 
және қажеттілік бойынша жөндеу деп аталады. 

Экскаваторларды жөндеу: ППР жүйесі. 
Екінші жағдайда экскаваторларды жөндеу машинаның техникалық жай-

күйін қалпына келтірумен қатар жұмыста күтпеген жерден істен шығудың 
алдын алу жүргізіледі. Жөндеу алдын-ала жасалғандықтан, машинаның тозу 
деңгейі оның жұмыс істеу мүмкіндігін әлі жоққа шығармаса, оны 
жоспарлауға болады. Мұндай жөндеу жоспарлы-ескерту (ППР) деп аталады. 
Жоспарланған, өйткені ол жоспарланған және жоспарлы түрде жасалады, ал 
ескерту-өйткені оны орындау Жабдықтың күтпеген жерден істен шығуына 
және механизмдердің тозуы нәтижесінде оның жағдайының күрт 
нашарлауына жол бермейді. 

Экскаваторларды алдын ала жоспарлы жөндеу туралы ережемен 
белгіленеді: 

- техникалық қызмет көрсету және жоспарлы жөндеу түрлері мен
регламенттері; 

- жөндеу нормативтерін жоспарлау үшін қажетті негізгі нормативтік-
техникалық құжаттаманың номенклатурасы; 

- майлау-эмульсия шаруашылығын ұйымдастыру принциптері;
- жабдықтың есебі мен қозғалысын ұйымдастыру қағидаттары;
- тау-кен жабдығына техникалық қызмет көрсету, жөндеу және

пайдалану бойынша қолданыстағы ережелер мен нормалардың сақталуын 
есепке алу және бақылау әдістері. 

Техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді жүргізу 
тәртібін айқындайтын негізгі нормативтік-техникалық материалдар 
пайдалану құжаттамасы болып табылады. Күрделі жөндеу технологиясын 
белгілейтін негізгі нормативтік-техникалық материалдар-бұл өндірушілер 
жасаған жөндеу құжаттамасы. 

ЖЖЖ жүйесі бойынша экскаваторды жөндеу мынадай әдістер 
көзделеді:: 

- послеосмотровый;
- мерзімдік;
- стандартты.

Экскаваторларды жөндеу: тексеруден кейінгі әдіс 
Тексеруден кейінгі әдіспен экскаваторларды жөндеу оны тексеру 

арқылы алынған жабдықтың жай-күйі туралы мәліметтер негізінде жоспарды 
құрудан басталады. Қарау кезінде экскаватордың қажетті жөндеу сипаты 
(ағымдағы, күрделі), оны орындау мерзімі және шамамен көлемі белгіленеді. 
Жөндеу жүргізілетін аралықтар, оларды күтіп ұстау және көлемі алдын-ала 
жоспарланбайды. Тексерулер арасындағы аралықтар ғана жоспарлауға 
жатады. 

Бұл әдістің кемшілігі-машинаның жағдайын бағалау, жөндеу уақыты 
мен көлемі экскаваторды жөндейтін адамдардың субъективті 
сипаттамаларына байланысты. Сонымен қатар, жөндеуді ұзақ мерзімге 
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жоспарлау қиын, өйткені машинаны тоқтату уақыты, жөндеу көлемі, қосалқы 
бөлшектерге, материалдар мен құралдарға қажеттілік алдын-ала белгісіз. 
Экскаваторларды тексеруден кейінгі әдіспен жөндеу кейде пайдаланылатын 
және аз жүктелген жабдық үшін, әсіресе жұмыс істеген уақытты немесе 
орындалған жұмыс көлемін жеткілікті дәл есепке алу болмаған кезде 
қолданған жөн. 

Экскаваторларды жөндеу: мерзімді әдіс 
Экскаваторларды мерзімді жөндеу әдісімен жөндеу келесі тексерулер 

мен жөндеулер жабдықтың жұмысы мен оның жағдайын ескере отырып, 
алдын-ала белгіленген мерзімде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда тексерулер 
алдыңғы жағдайдағыдай қажетті жөндеуді орындау және оның түрін анықтау 
үшін емес, жаңаларын алдын-ала дайындау және профилактикалық жөндеу 
жүргізу үшін жөнделетін бөлшектерді анықтау үшін жүргізіледі. 

Бұл әдіспен экскаваторларды жөндеу арасындағы 
аралықтардың ұзақтығын, олардың белгілі бір түрлерінің кезектесуін және 
объектінің жөндеу күрделілігін бағалау арқылы анықталатын жөндеу 
жұмыстарының көлемін жоспарлаудан басталады. Жөндеу жұмыстары 
реттелмейді. Оларды орындау кезінде жататын жұмыстар жабдықтың жай-
күйімен анықталады. Сондықтан, бұл әдіспен қосалқы бөлшектерге, 
материалдарға қажеттілікті алдын-ала дәл жоспарлау мүмкін емес, дегенмен 
мұндай деректерді алдыңғы экскаваторды жөндеу негізінде қолдануға 
болады. Осы әдіспен экскаваторды жөндеу ауыспалы режимдер мен жұмыс 
жағдайларында жұмыс істейтін экскаваторлар үшін кеңінен қолданылады. 

Экскаваторларды жөндеу: стандартты әдіс 
Экскаваторларды стандартты әдіспен жөндеу белгілі бір бөлшектерді 

олардың жағдайына қарамастан әр жөндеу кезінде мәжбүрлеп ауыстырумен 
белгілі бір, алдын-ала белгіленген мерзімде жөндеу жүргізу болып табылады. 
Жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығы, жөндеу жұмыстарының көлемі мен 
мазмұны жоспарлауға жатады. Әдістің кемшілігі-оның жоғары құны, өйткені 
бөлшектерді ауыстыру өңделмеген ресурста жүзеге асырылады. Әдісті енгізу 
үшін тау-кен машиналарының барлық элементтерінің нақты ресурстарын білу 
қажет. Стандартты жөндеу әдісін белгіленген режимде жұмыс істейтін 
машиналар үшін қолданған жөн, олардың үздіксіз жұмыс істеуі кәсіпорын 
үшін өте маңызды (шахта көтеру машиналары, негізгі желдету желдеткіштері, 
негізгі дренаж сорғылары және т.б.). 

Экскаваторлардың диагностикасы туралы негізгі ұғымдар 
Диагностикалауды Электр құралдары мен электрондық жабдықты 

пайдалана отырып, арнайы персонал жүзеге асырады. 
Диагностикалау құралдары өлшеулердің дәлдігі мен дұрыстығын 

метрологиялық қамтамасыз ету құрылғыларымен, датчиктермен, аралық 
түрлендіргіштермен және аспаптармен жабдықталады. 

Механизмнің күйін сипаттайтын қажетті параметрлердің көпшілігі 
электрлік емес шамалар болып табылады (мысалы, сызықтық және бұрыштық 
қозғалыстар, жылдамдықтар мен үдеулер, күштер мен моменттер, қысым, 
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жоспарлау қиын, өйткені машинаны тоқтату уақыты, жөндеу көлемі, қосалқы 
бөлшектерге, материалдар мен құралдарға қажеттілік алдын-ала белгісіз.
Экскаваторларды тексеруден кейінгі әдіспен жөндеу кейде пайдаланылатын 
және аз жүктелген жабдық үшін, әсіресе жұмыс істеген уақытты немесе 
орындалған жұмыс көлемін жеткілікті дәл есепке алу болмаған кезде
қолданған жөн.

Экскаваторларды жөндеу: мерзімді әдіс
Экскаваторларды мерзімді жөндеу әдісімен жөндеу келесі тексерулер

мен жөндеулер жабдықтың жұмысы мен оның жағдайын ескере отырып, 
алдын-ала белгіленген мерзімде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда тексерулер
алдыңғы жағдайдағыдай қажетті жөндеуді орындау және оның түрін анықтау 
үшін емес, жаңаларын алдын-ала дайындау және профилактикалық жөндеу 
жүргізу үшін жөнделетін бөлшектерді анықтау үшін жүргізіледі.

Бұл әдіспен экскаваторларды Жөндеу Жөндеу арасындағы 
аралықтардың ұзақтығын, олардың белгілі бір түрлерінің кезектесуін және 
объектінің жөндеу күрделілігін бағалау арқылы анықталатын жөндеу
жұмыстарының көлемін жоспарлаудан басталады. Жөндеу жұмыстары 
реттелмейді. Оларды орындау кезінде жататын жұмыстар жабдықтың жай-
күйімен анықталады. Сондықтан, бұл әдіспен қосалқы бөлшектерге,
материалдарға қажеттілікті алдын-ала дәл жоспарлау мүмкін емес, дегенмен
мұндай деректерді алдыңғы экскаваторды жөндеу негізінде қолдануға 
болады. Осы әдіспен экскаваторды жөндеу ауыспалы режимдер мен жұмыс 
жағдайларында жұмыс істейтін экскаваторлар үшін кеңінен қолданылады.

Экскаваторларды жөндеу: стандартты әдіс
Экскаваторларды стандартты әдіспен жөндеу белгілі бір бөлшектерді

олардың жағдайына қарамастан әр жөндеу кезінде мәжбүрлеп ауыстырумен
белгілі бір, алдын-ала белгіленген мерзімде жөндеу жүргізу болып табылады.
Жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығы, жөндеу жұмыстарының көлемі мен 
мазмұны жоспарлауға жатады. Әдістің кемшілігі-оның жоғары құны, өйткені
бөлшектерді ауыстыру өңделмеген ресурста жүзеге асырылады. Әдісті енгізу
үшін тау-кен машиналарының барлық элементтерінің нақты ресурстарын білу 
қажет. Стандартты жөндеу әдісін белгіленген режимде жұмыс істейтін
машиналар үшін қолданған жөн, олардың үздіксіз жұмыс істеуі кәсіпорын 
үшін өте маңызды (шахта көтеру машиналары, негізгі желдету желдеткіштері,
негізгі дренаж сорғылары және т.б.).

Экскаваторлардың диагностикасы туралы негізгі ұғымдар
Диагностикалауды Электр құралдары мен электрондық жабдықты

пайдалана отырып, арнайы персонал жүзеге асырады.
Диагностикалау құралдары өлшеулердің дәлдігі мен дұрыстығын 

метрологиялық қамтамасыз ету құрылғыларымен, датчиктермен, аралық
түрлендіргіштермен және аспаптармен жабдықталады.

Механизмнің күйін сипаттайтын қажетті параметрлердің көпшілігі
электрлік емес шамалар болып табылады (мысалы, сызықтық және бұрыштық
қозғалыстар, жылдамдықтар мен үдеулер, күштер мен моменттер, қысым,

сұйықтық шығыны, температура); олар электрлік емес шамаларды электр 
сигналдарына айналдыратын датчиктер арқылы өлшенеді. Датчиктерде 
бірқатар түрлендіргіштер бар: серпімді сезімтал элементтер, тұтқалар, 
редукторлар, турбиналар, иінді-жүгірткі механизмдері және сигналдары 
сенсорларды құрайтын электрлік бастапқы түрлендіргіштерге әсер ететін 
басқа құрылғылар. Механикалық шамалар мен температураның электр 
түрлендіргіштері екі топқа бөлінеді: Шығыс мәні ЭМӨ немесе ток болатын 
генераторлар және тізбектегі, сыйымдылықтағы немесе индуктивтіліктегі 
кедергінің өзгеруі түрінде Шығыс мәні бар параметрлік. Электрлік бастапқы 
түрлендіргіштердің екі тобында да белгілі бір физикалық принциптерге 
негізделген көптеген сорттар бар. 

Сурет 3.1- Радиалды (А) және осьтік (6) саңылауларды анықтауға 
арналған аспаптар және аспапсыз осьтік саңылауды тексеру (в) 

Бастапқы түрлендіргіштері бар барлық датчиктер бастапқы 
түрлендіргіштің параметрлерінің өзгеруін тізбектің шығысындағы сигнал 
параметрлерінің өзгеруіне түрлендіретін арнайы өлшеу схемаларына 
(Потенциометриялық, көпір, АВТО генератор) кіреді. Кейбір типтегі 
бастапқы генераторлық түрлендіргіштер (мысалы, тахогенераторлар) және 
электр шамаларын түрлендіргіштер (шунттар, ток және кернеу 
трансформаторлары) аспаптармен аралық түрлендірусіз тікелей қосылады.  

Аспаптарға бақылаушының қабылдауына ыңғайлы нысанда өлшенетін 
шама туралы ақпарат алуға арналған барлық өлшеу құралдары жатады. 
Аспаптар қандай визуалдық еліміздің басым аумағында тұман түсіп және 
тіркеуші. Индикация түрі бойынша біріншісін шкала бойынша (шкала), 
сандық санақпен (сандық) және ақпараттың (дисплейлердің) белгісі бар 
құрылғыларға бөлуге болады. Тіркеуші аспаптар, өз кезегінде, ақпаратты 
жазудың ашық нысаны бар аспаптарға (өздігінен жазатын құралдар), 
осциллографтарға, цифрлық басып шығаратын құрылғыларға және ақпаратты 
жазудың жасырын нысаны бар аспаптарға (магнитографтар, перфораторлар) 
бөлінеді.  

Диагностиканың дайындық кезеңінде машина жуылады және 
тазаланады, сыртқы тексеру жүргізіледі, диагностикалық құрылғылар мен 
датчиктер орнатылады. Негізгі кезеңде машинаның техникалық жағдайы 
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анықталады және реттеу жұмыстарының бір бөлігі орындалады. Соңғы 
кезеңде диагноздың нәтижелерін талдайды: техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстарының сипаты мен көлемін нақтылайды және құрастыру 
қондырғыларының қалдық ресурстарын болжайды. Аспаптар мен датчиктерді 
машинадан алады және машинаны техникалық қызмет көрсетуге және 
жөндеуге жібереді.  

Диагностика техникалық қызмет көрсетуге арналған кезеңдерде жүзеге 
асырылады. Жұмыс көлемін машина машинисінен сұрау нәтижесінде де, 
жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін машиналардың 
сипаттамалары мен құрастыру қондырғыларының жұмысын анықтайтын 
құралдардың көрсеткіштері бойынша да нақтылайды. Кейбір параметрлер – 
жұмыс сұйықтығының ластануы, электролиттің тығыздығы, ауа 
тазартқыштың ластануы, майлау жүйесіндегі май қысымы диагноздың 
нәтижелеріне қарамастан міндетті түрде анықталады.  

Негізгі диагностикалық параметрлерді тексеру қажеттілігін ескере 
отырып, посттар мен диагностикалық учаскелер немесе техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу учаскелері жабдықтармен жабдықталған.  

Мысал ретінде қарапайым гидравликалық схеманың агрегаттарының 
күйін тексеру үшін құрылғыларды орнату схемаларын қарастырамыз. 
Параметрлер шығын өлшегіштен, манометрден, термометрден және 
реттелетін дроссельден тұратын 6 жабдық жиынтығымен өлшенеді [2, 9, 11].  
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анықталады және реттеу жұмыстарының бір бөлігі орындалады. Соңғы
кезеңде диагноздың нәтижелерін талдайды: техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстарының сипаты мен көлемін нақтылайды және құрастыру 
қондырғыларының қалдық ресурстарын болжайды. Аспаптар мен датчиктерді
машинадан алады және машинаны техникалық қызмет көрсетуге және 
жөндеуге жібереді. 

Диагностика техникалық қызмет көрсетуге арналған кезеңдерде жүзеге 
асырылады. Жұмыс көлемін машина машинисінен сұрау нәтижесінде де,
жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін машиналардың
сипаттамалары мен құрастыру қондырғыларының жұмысын анықтайтын 
құралдардың көрсеткіштері бойынша да нақтылайды. Кейбір параметрлер –
жұмыс сұйықтығының ластануы, электролиттің тығыздығы, ауа
тазартқыштың ластануы, майлау жүйесіндегі май қысымы диагноздың
нәтижелеріне қарамастан міндетті түрде анықталады. 

Негізгі диагностикалық параметрлерді тексеру қажеттілігін ескере 
отырып, посттар мен диагностикалық учаскелер немесе техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу учаскелері жабдықтармен жабдықталған. 

Мысал ретінде қарапайым гидравликалық схеманың агрегаттарының 
күйін тексеру үшін құрылғыларды орнату схемаларын қарастырамыз.
Параметрлер шығын өлшегіштен, манометрден, термометрден және 
реттелетін дроссельден тұратын 6 жабдық жиынтығымен өлшенеді [2, 9, 11].

1-сорғы, 2-клапан, 3-таратқыш, 4-гидравликалық цилиндр, 5-резервуар, 6-
өлшеу жабдықтары 

Сурет 3.2 - Гидрожүйені диагностикалауға арналған аспаптар кешенін қосу 
схемасы: 
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4 БӨЛІМ. ЭКСКАВАТОРДЫ ЖӨНДЕУ, МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ 
ДЕМОНТАЖДАУ 

4.1 Экскаваторды жөндеу, монтаждау және демонтаждау жоспары 

Экскаваторларды жөндеу жұмыс кезінде туындайтын ақауларды жою 
және машиналардың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті 
бірқатар техникалық шараларды қамтиды. 

 Жөндеу жұмыстарының құрамына мыналар кіреді: экскаваторларды 
агрегаттар мен тораптарға, ал агрегаттар мен тораптарды бөлшектерге 
бөлшектеу; ақаулар ведомосын жасау; тозған тораптар мен бөлшектерді 
жобалық отырғызуларды қалпына келтіре отырып жаңаларына немесе 
жөнделгендерге ауыстыру; агрегаттарды, тораптарды және экскаваторды 
құрастыру және тұтастай сынау. 

 Жөндеу жұмыстарының құрамына сондай-ақ экскаватордың 
бөлшектері мен тораптарын қалпына келтірумен байланысты барлық 
станоктық, слесарлық, дәнекерлеу және басқа да жұмыстар кіреді. 

Жұмыс көлеміне байланысты ағымдағы (Т) және күрделі (К) жөндеулер 
бөлінеді. 

 CN 207-68 нұсқаулығында экскаваторларға техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу стандарттары белгіленген. 

 Техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізуді есепке алуды 
басқару немесе учаске механигі нысан бойынша жүргізеді. 

 Экскаваторларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жылдық 
жоспарының нысандары, сәйкесінше, машиналарға техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеу кестесінің айлық жоспары және күрделі және ағымдағы 
жөндеудің жылдық Жоспары келтірілген. 

Әр экскаваторға техникалық қызмет көрсету көлемін, әдетте, өндіруші 
зауыттардың нұсқаулары негізінде пайдаланушы ұйымдар белгілейді. 

 Ағымдағы жөндеу кезінде экскаватор ішінара бөлшектеледі, содан 
кейін оларды тексеру және сынау кезінде табылған агрегаттар мен 
тораптардағы ақаулар жойылады. Ақаулы тораптар мен агрегаттар немесе 
бөлшектер жаңаларына ауыстырылады немесе жөнделеді. 

 Ағымдағы жөндеу кезінде негізгі бөлшектер ауыстырылмайды. 
Күрделі жөндеу кезінде экскаватор толығымен бөлшектеледі.  Бөлшектеу мен 
жуудан кейін барлық бөлшектерді тексеріп, олардың өлшемдерін өлшеп, 
ақаулардың егжей-тегжейлі тізімін жасаңыз. Жарамсыз бөлшектер алынып 
тасталады және жаңаларына ауыстырылады немесе бір немесе басқа жолмен 
қалпына келтіріледі, осылайша біріктірілген бөліктердің барлық алғашқы 
қонуы қамтамасыз етіледі. Компоненттер мен қондырғылар да қалпына 
келтіріледі немесе жаңаларына ауыстырылады. 

Ағымдағы және күрделі жөндеудің қажетті көлемі техникалық қызмет 
көрсету кезіндегі бақылаулар негізінде пайдалану процесінде белгіленеді 
және ақаулар тізімдемесін жасау кезінде нақтыланады. 
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және машиналардың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті
бірқатар техникалық шараларды қамтиды.

Жөндеу жұмыстарының құрамына мыналар кіреді: экскаваторларды
агрегаттар мен тораптарға, ал агрегаттар мен тораптарды бөлшектерге
бөлшектеу; ақаулар ведомосын жасау; тозған тораптар мен бөлшектерді 
жобалық отырғызуларды қалпына келтіре отырып жаңаларына немесе
жөнделгендерге ауыстыру; агрегаттарды, тораптарды және экскаваторды 
құрастыру және тұтастай сынау.

Жөндеу жұмыстарының құрамына сондай-ақ экскаватордың 
бөлшектері мен тораптарын қалпына келтірумен байланысты барлық
станоктық, слесарлық, дәнекерлеу және басқа да жұмыстар кіреді.

Жұмыс көлеміне байланысты ағымдағы (Т) және күрделі (К) жөндеулер
бөлінеді.

CN 207-68 нұсқаулығында экскаваторларға техникалық қызмет көрсету
және жөндеу стандарттары белгіленген.

Техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізуді есепке алуды
басқару немесе учаске механигі нысан бойынша жүргізеді.

Экскаваторларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жылдық
жоспарының нысандары, сәйкесінше, машиналарға техникалық қызмет
көрсету мен жөндеу кестесінің айлық жоспары және күрделі және ағымдағы
жөндеудің жылдық Жоспары келтірілген.

Әр экскаваторға техникалық қызмет көрсету көлемін, әдетте, өндіруші 
зауыттардың нұсқаулары негізінде пайдаланушы ұйымдар белгілейді.

Ағымдағы жөндеу кезінде экскаватор ішінара бөлшектеледі, содан
кейін оларды тексеру және сынау кезінде табылған агрегаттар мен 
тораптардағы ақаулар жойылады. Ақаулы тораптар мен агрегаттар немесе 
бөлшектер жаңаларына ауыстырылады немесе жөнделеді.

Ағымдағы жөндеу кезінде негізгі бөлшектер ауыстырылмайды. 
Күрделі жөндеу кезінде экскаватор толығымен бөлшектеледі. Бөлшектеу мен 
жуудан кейін барлық бөлшектерді тексеріп, олардың өлшемдерін өлшеп,
ақаулардың егжей-тегжейлі тізімін жасаңыз. Жарамсыз бөлшектер алынып 
тасталады және жаңаларына ауыстырылады немесе бір немесе басқа жолмен
қалпына келтіріледі, осылайша біріктірілген бөліктердің барлық алғашқы
қонуы қамтамасыз етіледі. Компоненттер мен қондырғылар да қалпына 
келтіріледі немесе жаңаларына ауыстырылады.

Ағымдағы және күрделі жөндеудің қажетті көлемі техникалық қызмет 
көрсету кезіндегі бақылаулар негізінде пайдалану процесінде белгіленеді 
және ақаулар тізімдемесін жасау кезінде нақтыланады.

 Ағымдағы және күрделі жөндеудің қорытынды операциясы барлық 
тораптарды реттеу, бос және жүктемемен сынау және экскаваторды 
пайдалануға тапсыру болып табылады. 

 Жөндеудің барлық түрлерін жеке немесе агрегаттық-тораптық әдіспен 
жүргізуге болады. Жеке әдіспен команда машинаны немесе түйінді 
бөліктерге бөліп, оларды жөндеуден немесе жаңаларына ауыстырғаннан 
кейін жинайды. Жеке әдістің кемшілігі бар, бұл машина бөлшектер мен 
түйіндердің жөнделуін күтіп, ұзақ уақыт жұмыс істемейді. Сонымен қатар, 
білікті слесарьларды қолдануды қажет ететін жұмыстарды мамандандыру 
мүмкін емес. 

  Айналым агрегаттарының, тораптардың және бөлшектердің қажетті 
саны осы шаруашылықта жұмыс істейтін бір маркалы экскаваторлардың 
санына, тораптардың айналым уақытына және оларды жөндеу ұзақтығына 
байланысты есептеледі. 

 Экскаваторларға техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы 
жөндеуді жұмыс орнында да, механикаландыру базалары мен учаскелік 
шеберханаларда да жүргізуге болады. Күрделі жөндеу мамандандырылған 
жөндеу зауыттарында жүргізілуі керек. Экскаваторлар күрделі жөндеуге 
қажет болған жағдайда ғана жіберіледі. Бұл мәселені құрылыс алаңының бас 
инженері немесе бас механигі қатысатын арнайы комиссия шешеді. Егер 
экскаватор өзінің жай-күйі бойынша күрделі жөндеуді қажет етпесе, онда 
комиссия одан әрі пайдалануға рұқсат береді. Экскаваторды жөндеуге 
жібермес бұрын оның толықтығы тексерілуі керек. Экскаваторды жөндеуге 
жинақталмаған түрде жіберуге немесе жөнелту алдында бөлшектерін көрінеу 
жарамсыз күйінде ауыстыруға жол берілмейді. Экскаваторды жөндеу 
бөлшектер мен қонудың шекті мөлшерін қалпына келтіруге дейін азаяды. 
Экскаваторларға қызмет көрсетуге арналған механикаландыру базаларында 
"техникалық көмек" автомобильдері, жанар-жағармай құюшылар, ауыспалы 
агрегаттар және қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, көлік құралдары, 
сондай-ақ сүйретуге арналған тартқыштар болуы тиіс. 

 Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін мамандандырылған бригадаларды құрып, осы жұмыстарды 
экскаватор машинистерінің қатысуымен жүргізген жөн. Мұндай 
бригадаларды экскаваторларды майлау үшін оларды жанар-жағармай 
материалдарымен бөлу керек. 

Машиналарды жөндеу жоспарын жасау үшін экскаваторларды 
пайдаланатын ұйымдар оларға техникалық тексеру жүргізеді. Әрбір 
машинаға № 1 нысан бойынша техникалық жай-күйінің тізімдемесі 
жасалады. Бұл тізімді экскаваторды ағымдағы жөндеу кезінде, машинаны 
және оның жеке бөліктерін егжей-тегжейлі тексеруге мүмкіндік болған кезде 
жасаған жөн. 

ЖАЖ жөндеу циклінің құрылымын және техникалық байқау 
нәтижелерін басшылыққа ала отырып, № 2 нысан бойынша келесі жылға 
арналған жөндеудің барлық түрлерінің жоспар-есебін жасайды. 
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Экскаватордың техникалық жай-күйінің тізімдемесі сақталады және 
ағымдағы жөндеудің міндетті операцияларының тізбесін және күрделі және 
орташа жөндеудің шамамен көлемін нақтылау үшін пайдаланылады. 

Күрделі және орташа жөндеу қажет болған жағдайда экскаватордың 
техникалық жай-күйінің жасалған тізімдемесінің бір данасы машинаны 
жөндеуге қоюға дейін 45 күн бұрын жөндеу кәсіпорнына жіберіледі, бұл 
өндірісті дайындау үшін қажет. 

Жоспар-есептеулер негізінде құрылыс басқармаларының немесе 
экскаваторларды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуге арналған 
тресттердің жиынтық жылдық жоспары жасалады. 

Нормативпен белгіленген жөндеуде болу мерзімін барлық 
экскаваторларға таратуға болмайды; бұл мерзімдер есептік жоспарлау үшін 
және экскаваторды жөндеудің нақты ұзақтығын бақылау үшін қызмет етеді. 
Бекітілген жылдық жоспар-есептеулер негізінде әр ұйым жөндеудің айлық 
кестесін жасайды. 

ЖЖЖ жүйесі бойынша экскаваторларды жөндеуді сәтті ұйымдастыру 
жөндеу кәсіпорнының техникалық құжаттамамен, материалдармен, қосалқы 
бөлшектермен, жұмыс күшімен және жөндеу құралдарымен техникалық 
жабдықталуына байланысты. 

Экскаваторды жөндеуге жіберген кезде келесі құжаттар болуы керек: 
техникалық паспорт, техникалық күй тізімінің көшірмесі, жөндеу журналы, 
құралдар мен жабдықтардың тізімі, тез тозатын бөлшектердің өріс қорының 
тізімі, ілеспе Парақ. 

Жөндеу журналы жөндеу компаниясына экскаваторды пайдалану 
кезінде байқалған барлық ақауларды білуге, сондай-ақ оның жеке бөліктерін 
қайда және қашан жөндегенін немесе ауыстырғанын анықтауға мүмкіндік 
береді. Ілеспе парақта қандай ұйым, қашан, қандай өкім немесе шарт 
негізінде және қандай жөндеу түрін орындау үшін осы экскаваторды 
жібергені көрсетіледі. 

Жөндеуге жіберілген экскаваторлар кір мен шаңнан тазартылуы керек, 
радиатордан су ағып, тоттануға бейім бөліктер коррозияға қарсы маймен 
жабылған. 

Экскаваторлар жөндеуге не темір жол бойынша жиналмаған түрде (егер 
олардың өлшемдері жылжымалы құрам габариттерінен тыс шықпаса), не 
ауыр жүк тіркемелерінде жіберіледі. Шөміш сыйымдылығы 1 м3 асатын 
экскаваторларды жеке тораптарға бөлшектейді. 

Экскаваторларды жөндеуге жіберген кезде жекелеген бөліктерін алып 
тастауға немесе ауыстыруға үзілді-кесілді тыйым салынады. Барлық осындай 
жағдайлар туралы жөндеу кәсіпорындары кінәлілерді жауапқа тарту үшін акт 
жасауы керек. 

Жөндеу кәсіпорнына келіп түскен экскаватор куәландыруға 
(бөлшектемей) тартылады және оған қабылдау-тапсыру актісін (№4 нысан) 
жасайды. Бұл акт экскаватордың жалпы жағдайын, жетіспейтін немесе 
ауыстырылған бөлшектерді, құралдың, жабдықтың, қосалқы бөлшектердің 
және техникалық құжаттаманың болуын көрсетеді. 
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Экскаватордың техникалық жай-күйінің тізімдемесі сақталады және 
ағымдағы жөндеудің міндетті операцияларының тізбесін және күрделі және 
орташа жөндеудің шамамен көлемін нақтылау үшін пайдаланылады.

Күрделі және орташа жөндеу қажет болған жағдайда экскаватордың 
техникалық жай-күйінің жасалған тізімдемесінің бір данасы машинаны
жөндеуге қоюға дейін 45 күн бұрын жөндеу кәсіпорнына жіберіледі, бұл
өндірісті дайындау үшін қажет.

Жоспар-есептеулер негізінде құрылыс басқармаларының немесе 
экскаваторларды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеуге арналған
тресттердің жиынтық жылдық жоспары жасалады.

Нормативпен белгіленген жөндеуде болу мерзімін барлық
экскаваторларға таратуға болмайды; бұл мерзімдер есептік жоспарлау үшін
және экскаваторды жөндеудің нақты ұзақтығын бақылау үшін қызмет етеді.
Бекітілген жылдық жоспар-есептеулер негізінде әр ұйым жөндеудің айлық
кестесін жасайды.

ЖЖЖ жүйесі бойынша экскаваторларды жөндеуді сәтті ұйымдастыру
жөндеу кәсіпорнының техникалық құжаттамамен, материалдармен, қосалқы 
бөлшектермен, жұмыс күшімен және жөндеу құралдарымен техникалық
жабдықталуына байланысты.

Экскаваторды жөндеуге жіберген кезде келесі құжаттар болуы керек: 
техникалық паспорт, техникалық күй тізімінің көшірмесі, жөндеу журналы,
құралдар мен жабдықтардың тізімі, тез тозатын бөлшектердің өріс қорының
тізімі, ілеспе Парақ.

Жөндеу журналы жөндеу компаниясына экскаваторды пайдалану
кезінде байқалған барлық ақауларды білуге, сондай-ақ оның жеке бөліктерін
қайда және қашан жөндегенін немесе ауыстырғанын анықтауға мүмкіндік 
береді. Ілеспе парақта қандай ұйым, қашан, қандай өкім немесе шарт 
негізінде және қандай жөндеу түрін орындау үшін осы экскаваторды 
жібергені көрсетіледі.

Жөндеуге жіберілген экскаваторлар кір мен шаңнан тазартылуы керек,
радиатордан су ағып, тоттануға бейім бөліктер коррозияға қарсы маймен
жабылған.

Экскаваторлар жөндеуге не темір жол бойынша жиналмаған түрде (егер
олардың өлшемдері жылжымалы құрам габариттерінен тыс шықпаса), не 
ауыр жүк тіркемелерінде жіберіледі. Шөміш сыйымдылығы 1 м3 асатын 
экскаваторларды жеке тораптарға бөлшектейді.

Экскаваторларды жөндеуге жіберген кезде жекелеген бөліктерін алып 
тастауға немесе ауыстыруға үзілді-кесілді тыйым салынады. Барлық осындай
жағдайлар туралы жөндеу кәсіпорындары кінәлілерді жауапқа тарту үшін акт 
жасауы керек.

Жөндеу кәсіпорнына келіп түскен экскаватор куәландыруға
(бөлшектемей) тартылады және оған қабылдау-тапсыру актісін (№4 нысан)
жасайды. Бұл акт экскаватордың жалпы жағдайын, жетіспейтін немесе
ауыстырылған бөлшектерді, құралдың, жабдықтың, қосалқы бөлшектердің
және техникалық құжаттаманың болуын көрсетеді.

Бір шөмішті экскаваторларды монтаждау. Бір ожаулы экскаваторлар 
жүріс бөлігінен (шынжыр табанды немесе пневмодөңгелек), механизмдері 
бар айналмалы платформадан және жұмыс жабдығынан – тікелей немесе кері 
күректен, драглайннан, грейферден, краннан, копрдан және т. б. тұрады. 

Драглайнның жұмыс жабдығы мынадай тәртіппен құрастырылады: 
драглайнның жебесін жинайды және оны астарға немесе ешкілерге 
монтаждау жағдайына қояды, осылайша жебенің өкшесі экскаватордың 
бұрылмалы жақтауының тесіктеріне кіреді; ұзындығы 6,5 м арқан аспаларын 
және жебелі көтергіш арқанның полиспастын қояды; экскаваторды 
драглайнның жебесіне келтіреді, өкшенің саусақтарын орнына қояды; жебелі 
көтергіш арқанның бір ұшын басты шығырдың сол барабанына арқандарды 
сақтау схемасына сәйкес, ал екінші ұшын коушқа салады.драглайн Шөміш 
блок аударылу, содан кейін көрсеткі көтеріледі. Драглайнның ұшын 
орнатыңыз және тарту және айналдыру арқандарын жинаңыз. Драглайнның 
жұмыс жабдығын тік күрекке ауыстыру кері тәртіпте жүргізіледі. 

Драглайнның жұмыс жабдығын кранға ауыстыру мынадай тәртіппен 
жүргізіледі: тартқыш, аударғыш және көтергіш арқандарды тарқатады, 
оларды кірден тазартады, майлайды және бухталарға домалатады; 
драглайнның нысанасын алады, оның жебесін түсіреді, боялмаған бөліктерін 
қалың маймен майлайды және ешкілерге немесе астарларға салады. 

Экскаваторларға орнатылған кран жабдықтары «Көтергіш 
механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидаларына» сәйкес келуі керек. 

Кран жабдықтары келесідей орнатылады: қажетті ұзындықтағы жебені 
жинаңыз; жебенің, полиспастың және ілгегі бар суспензияның тиісті арқан 
суспензияларын салыңыз; айналмалы раманың артқы қабырғасына қарсы 
салмақ салыңыз; негізгі лебедкаға ілмек пен жүк көтергіштігі мен ілгекті 
тыныштандырғышты орнатыңыз; сақтау схемасына сәйкес арқандарды 
жинаңыз. Осыдан кейін олар қыртысты тесуге кіріседі. 

Тікелей күректің жабдықтарын кері күрекке ауыстыру көлденең алаңда 
жүргізіледі, онда кері күректің жабдығы құрастыру тәртібімен 
орналастырылған [2, 9]. 

4.1.1 Экскаваторды жөндеу, монтаждау және бөлшектеу реттілігі 
және жүк көтергіш машиналар мен ілмектерді таңдау   

Установленное на экскаваторах крановое оборудование должно 
отвечать «Правил обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов 22. 

Экскаваторды жөндеуден қабылдау кезінде жеке тораптар мен 
бөлшектер қалай жөнделгенін, олар және бүкіл экскаватор дұрыс 
жиналғанын, олардың жұмысында ақаулар бар-жоғын анықтайды. 

Қабылдап алушы, Тапсырыс берушінің өкілі экскаваторды жөндеуден 
қабылдағанға дейін машинаның құжаттамасымен: паспортпен, ақаулардың 
атқарушы ведомосімен, қозғалтқыштың стендінде сынауға және сынауға 
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арналған актілермен, жаңадан қойылған шынжырлар мен арқандарға 
арналған паспорттармен танысуға тиіс. ТШ сәйкес орындалатын жөндеу 
кәсіпорнынан экскаваторды қабылдау кезінде қабылдағыш жөндеу 
жұмыстарының орындалуын мұқият бақылайды және жүктемемен 
экскаватордың қорытынды сынақтарын жүргізеді. 

Қабылдау кезінде жөндеу кәсіпорнының әкімшілігі қабылдаушыға 
қажетті құралдарды, аспаптар мен құрал-саймандарды береді. Қабылдаушы 
қажет болған жағдайда жөндеу кәсіпорнының әкімшілігінен егжей-тегжейлі 
тексеру және орындалған жөндеу сапасын тексеру үшін кез келген торап пен 
агрегатты бөлшектеуді талап етуге құқылы. 

Монтаждау-реттеу жұмыстарын дайындау 
Монтаждау-реттеу құжаттамасы. Монтаждау құжаттамасына мыналар 

жатады: объект құрылысын ұйымдастыру жобасы; жұмыстар жүргізу 
жобасы; технологиялық карталар және жұмыстар жүргізу схемалары; 
монтаждау және арнайы жұмыстар журналдары. Монтаждау құжаттамасы 
нормативтік құжаттар, аудандық және ведомстволық бағалар, материалдар 
мен жабдықтардың көтерме сауда бағаларының бағалары мен 
прейскуранттары, құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ), монтаждау 
жұмыстарын, салалық (ОСТ) және мемлекеттік жұмыстарды өндіру мен 
қабылдауға арналған техникалық шарттар (ТШ) негізінде жасалады. 
Дайындаушы зауыттар жабдықпен бірге машиналарды монтаждау және 
баптау жөніндегі нұсқаулықтарды және конструкторлық құжаттаманың екі 
жиынтығын; ерекшеліктері мен жинақтау-жөнелту ведомостары бар 
құрастыру және орнату сызбаларын; машиналардың, аппараттардың және 
бақылау-өлшеу аспаптарының паспорттарын; габаритсіз тораптарды таңбалау 
көрсетілген блоктарға бөлу схемаларын; дайындаушы зауыттың 
қосылыстардағы рұқсат етілген және нақты саңылауларды, тарту күштерін, 
муфталар мен тежегіштерді реттеу деректерін, айналу жиілігін және т. б. 
көрсететін монтаждау карталарын қоса бере отырып, жабдықты бақылау 
құрастыруға, домалатуға және сынауға арналған актілерін береді. 

Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде жабдықтарды монтаждау 
журналдары жүргізіледі, онда монтаждауды жүргізетін лауазымды 
тұлғалардың аты-жөні көрсетіледі. Журналда жеткізілген бұйымдардың жай-
күйі және олардың қаптамасы, монтаждаудың негізгі кезеңдері мен күні, 
ақаулары және оларды жою жөніндегі шаралар белгіленуі тиіс. 

Атқарушылық схемалар мен формулаларда жұмыс жүргізу процесінде 
металл конструкциялары элементтерінің жобалық және нақты өлшемдері, 
осьтер мен биіктік белгілерінің жағдайы, мойынтіректердегі, тісті және құрт 
берілістеріндегі рұқсат етілген және нақты саңылаулар, жауапты тораптар 
мен механизмдерді монтаждау, баптау және реттеуге ТШ сәйкес басқа да 
деректер көрсетіледі. 

Монтаждау алаңдары. Ашық тау – кен жұмыстарына арналған 
жабдықтар кәсіпорындарға жеке бөлшектер мен тораптармен жеткізіледі, 
олардың массасы 40 – 60 тоннаға жетеді, ал бірегей машиналарда – 120 тонна. 
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арналған актілермен, жаңадан қойылған шынжырлар мен арқандарға
арналған паспорттармен танысуға тиіс. ТШ сәйкес орындалатын жөндеу
кәсіпорнынан экскаваторды қабылдау кезінде қабылдағыш жөндеу
жұмыстарының орындалуын мұқият бақылайды және жүктемемен
экскаватордың қорытынды сынақтарын жүргізеді.

Қабылдау кезінде жөндеу кәсіпорнының әкімшілігі қабылдаушыға 
қажетті құралдарды, аспаптар мен құрал-саймандарды береді. Қабылдаушы 
қажет болған жағдайда жөндеу кәсіпорнының әкімшілігінен егжей-тегжейлі 
тексеру және орындалған жөндеу сапасын тексеру үшін кез келген торап пен 
агрегатты бөлшектеуді талап етуге құқылы.

Монтаждау-реттеу жұмыстарын дайындау
Монтаждау-реттеу құжаттамасы. Монтаждау құжаттамасына мыналар

жатады: объект құрылысын ұйымдастыру жобасы; жұмыстар жүргізу
жобасы; технологиялық карталар және жұмыстар жүргізу схемалары;
монтаждау және арнайы жұмыстар журналдары. Монтаждау құжаттамасы 
нормативтік құжаттар, аудандық және ведомстволық бағалар, материалдар
мен жабдықтардың көтерме сауда бағаларының бағалары мен
прейскуранттары, құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ), монтаждау
жұмыстарын, салалық (ОСТ) және мемлекеттік жұмыстарды өндіру мен 
қабылдауға арналған техникалық шарттар (ТШ) негізінде жасалады.
Дайындаушы зауыттар жабдықпен бірге машиналарды монтаждау және 
баптау жөніндегі нұсқаулықтарды және конструкторлық құжаттаманың екі
жиынтығын; ерекшеліктері мен жинақтау-жөнелту ведомостары бар
құрастыру және орнату сызбаларын; машиналардың, аппараттардың және 
бақылау-өлшеу аспаптарының паспорттарын; габаритсіз тораптарды таңбалау
көрсетілген блоктарға бөлу схемаларын; дайындаушы зауыттың
қосылыстардағы рұқсат етілген және нақты саңылауларды, тарту күштерін,
муфталар мен тежегіштерді реттеу деректерін, айналу жиілігін және т. б.
көрсететін монтаждау карталарын қоса бере отырып, жабдықты бақылау
құрастыруға, домалатуға және сынауға арналған актілерін береді.

Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде жабдықтарды монтаждау
журналдары жүргізіледі, онда монтаждауды жүргізетін лауазымды
тұлғалардың аты-жөні көрсетіледі. Журналда жеткізілген бұйымдардың жай-
күйі және олардың қаптамасы, монтаждаудың негізгі кезеңдері мен күні,
ақаулары және оларды жою жөніндегі шаралар белгіленуі тиіс.

Атқарушылық схемалар мен формулаларда жұмыс жүргізу процесінде
металл конструкциялары элементтерінің жобалық және нақты өлшемдері, 
осьтер мен биіктік белгілерінің жағдайы, мойынтіректердегі, тісті және құрт 
берілістеріндегі рұқсат етілген және нақты саңылаулар, жауапты тораптар
мен механизмдерді монтаждау, баптау және реттеуге ТШ сәйкес басқа да
деректер көрсетіледі.

Монтаждау алаңдары. Ашық тау – кен жұмыстарына арналған 
жабдықтар кәсіпорындарға жеке бөлшектер мен тораптармен жеткізіледі,
олардың массасы 40 – 60 тоннаға жетеді, ал бірегей машиналарда – 120 тонна. 

Тораптарды үлкейтіп жинау және машиналарды орнату үшін арнайы монтаж 
алаңдары салынады (сурет. 4.7). 

Монтаждау алаңдары тау-кен кәсіпорнының аумағында дайындалады. 
Монтаждау алаңының жабдығы олардың сапасы жоғары болған кезде 
монтаждау жұмыстарының ең аз мерзімдерін қамтамасыз етуі тиіс. Орнату 
алаңының өлшемдері бір уақытта Орнатылатын машиналардың саны мен 
түріне және орнату қарқындылығына байланысты. Монтаждау алаңының 
жобасын жобалау-техникалық ұйымдар әзірлейді және жабдықты 
жеткізушімен келісіледі. 

Орнату алаңы үшін жиналған машиналарды болашақ жұмыс орнынан 
1,5 – 3 км қашықтықта тығыз, суландырылмаған топырақтармен өте 
қиылыспаған қолданылады. Бұл ретте кірме темір жол және автомобиль 
жолдарын салу, жоғары вольтты электр беру, байланыс желілерін жеткізу 
қажеттілігі, шаруашылық мұқтаждықтары және өртке қарсы іс-шаралар үшін 
жерасты суларын пайдалану мүмкіндігі ескеріледі. 

Сайт жеткілікті тегіс болуы керек және тығыз табиғи немесе жаппай 
топырақ болуы керек. Экскаваторды орнатуға және тораптарды 
орналастыруға арналған алаңның бір бөлігі кейіннен нығыздалып, биіктігі 
100-120 ММ қиыршықтас немесе қиыршықтас салынады, ал қуатты жабдық
үшін алаң бетон плиталармен жабылады. Жер үсті суларын ағызу үшін алаң
экскаватор тұрағының ортасынан аздап еңіспен жоспарлануы тиіс.

1 – тарату қалқаны; 2 – трансформаторлық дүңгіршек; 3 – электр желісіне 
қосылу пункті; 4 – бөлшектер мен тораптарға арналған алаң; 5 – жылжымалы 
компрессор; 6 – жанар-жағармай материалдарының алаңы; 7 – санитариялық 

торап; 8 – металл сынықтарына арналған алаң; 9 – шынжыр табанды 
(автомобиль) кран; 10 – монтаждау алаңы; 11 – жебе; 12 – жебенің астына 

қойылатын тұғыр; 13 – теміржол краны; 14 – жүріс арбашасы; 15 – бұрылыс 
платформасы; 16 – тұрмыстық үй – жайлар; 17 және 18 – қойма үй – жайлары; 

19-стеллаж; 20-прожектор
Сурет 4.1 - Орнату алаңының жоспары: 
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Алаң габариттері экскаватор тораптарын және монтаждау 
айлабұйымдарын еркін және ыңғайлы орналастыруға, жүк көтергіш және 
Көлік машиналарының қалыпты жұмысына мүмкіндік беруі тиіс.                                        
         Орнату алаңында қажетті іргетастар, зәкірлер мен ойықтар алдын-ала 
салынған. Оларды салғаннан кейін олардың айналасындағы топырақ 
механикалық тығыздағыштармен тығыздалады. 

Монтаж алаңын кенжармен байланыстыратын жол болуы керек 
экскаватордың өздігінен жүріп-тұруы және тығыз топырақпен өтуі үшін 

ыңғайлы, бұл ретте жолдың 120-дан астам бойлық еңістері болмауы және 
жыралармен, өзендер мен бұлақтардың арналарымен, жоғары вольтты электр 
беру желілерімен қиылыспауы тиіс. 

Монтаждау алаңында материалдарды, құрал-саймандарды және 
монтаждалатын машинаның кейбір тораптарын сақтауға арналған шатыр; 
жөндеу бригадасын орналастыруға, тораптарды, материалдарды, құрал-
саймандар мен қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған уақытша және қойма 
үй-жайлары көзделеді. 

Экскаваторды монтаждаудың соңына қарай алаңға экскаватордың 
электр жабдығын сынау және түпкілікті баптау үшін 6 кВ кернеу беріледі. 
Монтаждау алаңына келген экскаватордың тораптары мен агрегаттарын 
монтаждалатын экскаваторға тасымалдау бойынша қосымша жұмыстар аз 
болатындай етіп орналастыру қажет. Орнату реттілігі мен жүк көтергіш 
құралдардың мүмкіндіктерін ескеру қажет. 

Жүк көтергіш құралдар ретінде темір жол және шынжыр табанды 
жүрісті крандарды пайдалану қажет. Жүк көтергіш құралдарды дұрыс таңдау 
үшін ең ірі монтаждалатын тораптардың салмағы мен өлшемдері, сондай-ақ 
монтаждау процесінде оларды көтеру биіктігі ескеріледі. Монтаждау 
алаңындағы негізгі жүк көтергіш құралдардан (крандардан) басқа: электр 
шығырлары, гидравликалық домкраттар мен автокрандар болуы қажет, 
олардың жүк көтергіштігі монтаждалатын жабдықтың түріне және Жекелеген 
тораптар мен бөлшектердің салмағына байланысты болады. Монтаждау 
алаңында жеткілікті мөлшерде болат және кендір арқандары, ілмектері және 
басқа да такелаждық құрылғылар, сондай-ақ слесарлық құрал болуы қажет. 
Әр түрлі тіректерді, төсемдерді, шпал торларын дайындау үшін 
монтаждалатын жабдықтың түріне байланысты 400-ден 1000-ға дейін темір 
жол шпалдары болуы қажет. 

Монтаждау кестесі. Алаңдарда монтаждау жұмыстары алдын ала 
әзірленген кестелер бойынша жүзеге асырылады – желілік немесе желілік. 

Сызықтық графиктер, желіден айырмашылығы, орнату кезіндегі жұмыс 
арасындағы барлық қатынастарды, сондай-ақ орнату мерзімдерін 
көрсетпейді. Сондықтан монтаждау жұмыстарын жеделдету үшін әртүрлі 
машиналарды блоктарға параллель орнатуды анықтайтын желілік 
диаграммалар қолданылады, олар содан кейін өзара байланысты болады. 
Монтаждау кәсіпорынға алғашқы құрастыру бірліктері келіп түскен сәттен 
басталады. 
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Алаң габариттері экскаватор тораптарын және монтаждау 
айлабұйымдарын еркін және ыңғайлы орналастыруға, жүк көтергіш және 
Көлік машиналарының қалыпты жұмысына мүмкіндік беруі тиіс.

Орнату алаңында қажетті іргетастар, зәкірлер мен ойықтар алдын-ала 
салынған. Оларды салғаннан кейін олардың айналасындағы топырақ
механикалық тығыздағыштармен тығыздалады.

Монтаж алаңын кенжармен байланыстыратын жол болуы керек
экскаватордың өздігінен жүріп-тұруы және тығыз топырақпен өтуі үшін

ыңғайлы, бұл ретте жолдың 120-дан астам бойлық еңістері болмауы және 
жыралармен, өзендер мен бұлақтардың арналарымен, жоғары вольтты электр 
беру желілерімен қиылыспауы тиіс.

Монтаждау алаңында материалдарды, құрал-саймандарды және
монтаждалатын машинаның кейбір тораптарын сақтауға арналған шатыр; 
жөндеу бригадасын орналастыруға, тораптарды, материалдарды, құрал-
саймандар мен қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған уақытша және қойма
үй-жайлары көзделеді.

Экскаваторды монтаждаудың соңына қарай алаңға экскаватордың
электр жабдығын сынау және түпкілікті баптау үшін 6 кВ кернеу беріледі.
Монтаждау алаңына келген экскаватордың тораптары мен агрегаттарын
монтаждалатын экскаваторға тасымалдау бойынша қосымша жұмыстар аз
болатындай етіп орналастыру қажет. Орнату реттілігі мен жүк көтергіш
құралдардың мүмкіндіктерін ескеру қажет.

Жүк көтергіш құралдар ретінде темір жол және шынжыр табанды 
жүрісті крандарды пайдалану қажет. Жүк көтергіш құралдарды дұрыс таңдау 
үшін ең ірі монтаждалатын тораптардың салмағы мен өлшемдері, сондай-ақ
монтаждау процесінде оларды көтеру биіктігі ескеріледі. Монтаждау
алаңындағы негізгі жүк көтергіш құралдардан (крандардан) басқа: электр
шығырлары, гидравликалық домкраттар мен автокрандар болуы қажет, 
олардың жүк көтергіштігі монтаждалатын жабдықтың түріне және Жекелеген
тораптар мен бөлшектердің салмағына байланысты болады. Монтаждау
алаңында жеткілікті мөлшерде болат және кендір арқандары, ілмектері және 
басқа да такелаждық құрылғылар, сондай-ақ слесарлық құрал болуы қажет.
Әр түрлі тіректерді, төсемдерді, шпал торларын дайындау үшін 
монтаждалатын жабдықтың түріне байланысты 400-ден 1000-ға дейін темір
жол шпалдары болуы қажет.

Монтаждау кестесі. Алаңдарда монтаждау жұмыстары алдын ала 
әзірленген кестелер бойынша жүзеге асырылады – желілік немесе желілік.

Сызықтық графиктер, желіден айырмашылығы, орнату кезіндегі жұмыс 
арасындағы барлық қатынастарды, сондай-ақ орнату мерзімдерін
көрсетпейді. Сондықтан монтаждау жұмыстарын жеделдету үшін әртүрлі 
машиналарды блоктарға параллель орнатуды анықтайтын желілік
диаграммалар қолданылады, олар содан кейін өзара байланысты болады. 
Монтаждау кәсіпорынға алғашқы құрастыру бірліктері келіп түскен сәттен
басталады.

Желілік диаграммада сыни жол әдісі қолданылады. Кесте жұмыстың 
өзара байланысы мен реттілігін неғұрлым нақты жоспарлауға және олардың 
орындалу барысын бақылауға, жұмысшыларды ұтымды орналастыруға және 
механикаландыру құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді. Желілік 
диаграмманың негізгі элементтері-жұмыс және оқиға. Жұмыс-бұл көлеммен 
(физикалық немесе құндылық тұрғысынан) және орнату уақытымен 
сипатталатын еңбек процесі, оған тек уақыт шығындарымен, сондай-ақ 
ресурстар мен уақытты қажет етпейтін, бірақ жұмыс арасындағы байланысты 
көрсететін "тәуелділікпен" мүмкін болатын "күту" қосылуы мүмкін. 
Маңыздысы, келесі жұмысты алдыңғы жұмыс аяқталғанға дейін бастау 
мүмкін емес, бірақ тәуелсіз жұмыстарды қатар жүргізуге болады. Оқиға-бұл 
бір немесе бірнеше жұмыстың аяқталу фактісі (4.1-кесте). 

Кесте 4.1 - Оқиғалардың ықтималдығы 
Bi дәлелі + 3.0 +2.0 + 1.0 + 0.6 + 0.4 0.0 

Ықтималдығы 0.999 0.98 0.84 0.73 0.66 0.5 

ЭКГ-8И құрылғысы 
Модель жұмыс жабдықтарынан, оған орнатылған механизмдері бар 

айналмалы платформадан және жүретін арбадан тұрады. Жұмыс 
жабдықтарына жебе, тұтқа, аспалы Шөміш, шөміштің түбін ашу механизмі 
және жебенің суспензиясы кіреді. Топсалы бум құбырлы қиманың 
дәнекерленген құрылымының төменгі және жоғарғы бөліктерінен тұрады. 
Бум жүктемені шөміштен тұтқамен қабылдайды және оларды айналмалы 
платформаға және бум суспензиясына жібереді. Сабы теміржолда біріктірілді 
жебемен подвижно качающимся седловым подшипником. Шөміш жебенің 
бас блоктарын айналдыратын көтергіш арқанға ілінеді. Жебенің аспа топсалы 
теміржолда біріктірілді с двуногой тұрақты беруші жүктемесінің жебенің 
арналған поворотную платформа. 

Айналмалы платформа оған орнатылған механизмдер мен жұмыс 
жабдықтары үшін негіз болады және олармен бірге машинаның айналмалы 
бөлігін құрайды. Айналмалы платформаның жақтауы бір уақытта 
экскаватордың қарсы салмағы болып табылады. Айналмалы платформада 
көтергіш лебедка, бұрылу механизмі, қысымды лебедка, компрессор, шанақ, 
басқару органдары бар машинистің кабинасы орнатылған. 
ЭКГ-8И айналмалы платформасы жүріс арбасының сақиналы рельсінде 
жатқан ролик шеңберіне сүйенеді және жүріс арбасына орталық цапфамен 
қосылады. Жүгіру арбасы бүкіл айналмалы бөліктің тірегі ретінде қызмет 
етеді. Құрылымдық тұрғыдан алғанда, жүгіру арбасы дәнекерленген 
құрылымның төменгі жақтауынан, шынжыр табанды жүруден, жеке трек 
жетегінің жүріс механизмдерінен және роликті дөңгелегі бар редуктордан 
тұрады. Қысым механизмі өзара қозғалыстың тұтқасын хабарлау үшін 
қолданылады. Механизм қысым лебедкасы мен арқаннан тұрады. 
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Кесте 4.2 - ЭКГ-8И техникалық сипаттамалары 
Параметрлері Көрсеткіштер 

Шөміш блогындағы ең үлкен күш 80 тс 
Ең үлкен қысым күші 37-40 тс 
Қозғалу кезіндегі жерге орташа меншікті қысым 2,08 кгс/шаршы см 
Жебенің ұзындығы 13,35 м 
Ең үлкен қазу радиусы 18,4 м 
Ең үлкен қазу радиусы бар қазу биіктігі 8 м 
Ең үлкен қазу биіктігі 13,2 м 
Түсірудің ең жоғары биіктігі 8,6 м 
Шанақ ені 6,51 м 
Экскаватордың ені габаритті 7,69 м 
Жебесіз экскаватордың биіктігі 11,55 м 
Трек ұзындығы 8,1 м 
Жолдың ені 6,98 м 
Шынжыр табан тізбегінің ені 1,4 м 
Циклдің есептік ұзақтығы 26 с 
Платформаның айналу жылдамдығы 2,78 айн/мин 
Көтерілетін көтеру 12 градус. 
Қозғалыс жылдамдығы жүк), км / сағ 
 
 

Лебедкада шекті моменттің үйкеліс ілінісімен редукторға қосылған 
электр қозғалтқышының жетегі болады. Редуктордың Шығыс біліктері үшін 
барабандар орнатылады (сурет.4.2). 

 

 
Сурет 4.2 - ЭКГ-8И машинасының жұмыс өлшемдерінің сызбасы 
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Кесте 4.2 - ЭКГ-8И техникалық сипаттамалары
Параметрлері Көрсеткіштер

Шөміш блогындағы ең үлкен күш 80 тс
Ең үлкен қысым күші 37-40 тс
Қозғалу кезіндегі жерге орташа меншікті қысым 2,08 кгс/шаршы см
Жебенің ұзындығы 13,35 м
Ең үлкен қазу радиусы 18,4 м
Ең үлкен қазу радиусы бар қазу биіктігі 8 м
Ең үлкен қазу биіктігі 13,2 м
Түсірудің ең жоғары биіктігі 8,6 м
Шанақ ені 6,51 м
Экскаватордың ені габаритті 7,69 м
Жебесіз экскаватордың биіктігі 11,55 м
Трек ұзындығы 8,1 м
Жолдың ені 6,98 м
Шынжыр табан тізбегінің ені 1,4 м
Циклдің есептік ұзақтығы 26 с
Платформаның айналу жылдамдығы 2,78 айн/мин
Көтерілетін көтеру 12 градус.
Қозғалыс жылдамдығы жүк), км / сағ

Лебедкада шекті моменттің үйкеліс ілінісімен редукторға қосылған
электр қозғалтқышының жетегі болады. Редуктордың Шығыс біліктері үшін 
барабандар орнатылады (сурет.4.2).

Сурет 4.2 - ЭКГ-8И машинасының жұмыс өлшемдерінің сызбасы

Сурет 4.3 - ЭКГ-8И айналмалы платформасында жабдықтың орналасу 
схемасы 

Сурет 4.4 - Схема және ЭКГ-5У экскаватор габариттік өлшемдері 
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Сурет 4.5 - Қысым шығырының, көтеру шығырының, бұрылу және жүріс 
механизмдерінің кинематикалық схемалары 

Сурет 4.6 - ЭКГ-8у экскаваторын күрделі жөндеудің технологиялық 
процесінің сызбасы  

Жүк көтергіш машиналар мен ілмектерді таңдау. Қолмен тиеу-түсіру 
жұмыстарын жою, Негізгі және қосалқы өндірістік операцияларды орындау 
кезінде ауыр қол еңбегін болдырмау, халық шаруашылығының барлық 
салаларында өндірістік процестерді кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру жүк көтергіш машиналардың кең спектрін пайдаланбай 
мүмкін емес.  
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Сурет 4.5 - Қысым шығырының, көтеру шығырының, бұрылу және жүріс 
механизмдерінің кинематикалық схемалары

Сурет 4.6 - ЭКГ-8у экскаваторын күрделі жөндеудің технологиялық 
процесінің сызбасы 

Жүк көтергіш машиналар мен ілмектерді таңдау. Қолмен тиеу-түсіру 
жұмыстарын жою, Негізгі және қосалқы өндірістік операцияларды орындау 
кезінде ауыр қол еңбегін болдырмау, халық шаруашылығының барлық
салаларында өндірістік процестерді кешенді механикаландыру және 
автоматтандыру жүк көтергіш машиналардың кең спектрін пайдаланбай 
мүмкін емес.

Қазіргі заманғы технологиялық және автоматтандырылған желілер, 
цехаралық және цехішілік көлік, қоймалар мен тиеу-түсіру пункттеріндегі 
тиеу – түсіру операциялары өндірістік процестердің үздіксіздігі мен ырғағын 
қамтамасыз ететін Көтеру-тасымалдау машиналары мен механизмдерінің 
әртүрлі түрлерін қолданумен тығыз байланысты. Сондықтан, бұл жабдықты 
пайдалану қазіргі заманғы өндірістің тиімділігін, ал техникалық Өндірісті 
механикаландыру деңгейі – кәсіпорынның жетілу дәрежесі мен өнімділігін 
анықтайды.  

Кранның жұмысы бірқатар дәйекті операциялардан тұрады: жеке жүкті 
ұстап алу, оны көтеру және жүк көтергіш құрылғыны немесе құрылғыны 
жылжыту және келесі жүкті ұстап, одан әрі көтеру және жылжыту үшін 
бастапқы позиция. 

Жүк көтергіш машина (GPM) - бұл жүкті немесе адамдарды тік немесе 
оған жақын көлбеу жазықтықта жылжытуға арналған құрылғы. 

Жүк көтергіш жабдықты дұрыс таңдау қалыпты жұмыс пен жоғары 
өндірістік тиімділіктің негізгі факторы болып табылады.  

Жоғары жылдамдықты және үлкен жүк көтергіштігі бар заманауи 
жоғары өнімді жүк көтергіш машиналар ұзақ уақыт бойы машиналарды 
біртіндеп жетілдірудің нәтижесінде пайда болды. 

Экскаватордың негізгі лебедкасы жұмыс жабдығының қозғалысын 
тікелей басқаратын механизм деп аталады. Экскаваторлардың негізгі 
лебедкалары бір білікті және екі білікті. Бір білікке көтеру және тарту 
барабандары бір білікке отырғызылған шығырлар жатады. Егер барабандар 
тәуелсіз біліктерге бөлек отырғызылса, онда мұндай лебедка Қос білік деп 
аталады. Экскаваторларда ең көп таралған-бір білікті лебедкалар.  

Экскаваторлардың негізгі лебедкалары негізгі беріліс білігінен 
цилиндрлік немесе тізбекті беріліс арқылы қозғалады. Жүкшығыр 
механизмдерін қосу фрикциондармен, остаповка-тежегіштермен жүзеге 
асырылады. Шығырларда, олардың бір білікті немесе екі білікті болуына 
қарамастан, Цилиндрлік және конустық барабандар қолданылады. Соңғылары 
тегіс, ағындары жоқ, ал цилиндрлік – кесілген (ағындары бар) немесе тегіс. 
Оралған арқанның ұзындығына байланысты соңғысы барабанға бір немесе 
бірнеше қабатқа салынады. 

4 лебедка білігі екі сфералық роликті подшипниктерге сүйенеді, 
олардың клиптері 5-ші орынға бекітілген және 10 лебедка білігінің сол жақ 
шетіндегі кілтке орнатылған және экскаватордың беріліс доңғалағымен үнемі 
байланыста болатын 4 цилиндрлік беріліс доңғалағымен қозғалады. 10 
дөңгелегі бір уақытта 8 крестпен және 15 ашық фрикционды екі фрикционды 
таспамен айналады. Фрикционның бір таспасы 10 редукторға, ал екіншісі 8 
крестке бекітілген. 14 гидрандық цилиндрмен жүзеге асырылатын үйкеліс 
ілінісі қосылған кезде, 13 өзекшені 12 тұтқасына басады, 15 және 9 
саусақтарына ұштарымен бекітілген 11 таспа білікке еркін айналатын 1 
дөңгелектің айналасында 4 тартылады. Шкаф 1 және білік 4 айналғанда, Қос 
жұлдызша 2 айнала бастайды. 2 жұлдызшасынан тізбектің қозғалысы қысым 
механизміне беріледі, бұл шөміштің тұтқасын созады. 
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4.7 суретте тік күрекпен жабдықтау кезінде экскаваторларда 
қолданылатын бір білікті негізгі шығырдың дизайны келтірілген. 

1 – доңғалақ, 2-қысым механизмінің Қос жұлдызшасы, 3 – ауыстырылатын 
барабан, 4 – білік, 5 – станина, 6 – гидравликалық басқару жүйесінің түтігі, 7 
– айналмалы қосылыс, 8 – крест, 9 және 11-саусақтар. 10-беріліс, 12-рычаг,

13-өзек, 14-гидравликалық цилиндр, 15-үйкеліс таспасы

Сурет 4.7 - Бір білікті басты шығыр 

Кабельдегі жіптер саны 
Кабельдер үш қатарлы, төрт қатарлы, көп қатарлы (8 немесе 16 жіп). 

Ерекше жағдай ретінде бес қатарлы өрескел кабельдік кабельдер бар. Болат 
кабельдер әдетте өзекпен алты қатарлы болады. 

Үш қатарлы кабельдер жиі кездеседі, бірақ төрт қатарлы кабельдер де 
жиі кездеседі. Осындай төрт қатарлы кабельдің ортасында, егер оның 
қалыңдығы 50 мм немесе одан көп болса, төрт жіптің арасында қалған бос 
орынды толтыратын бесінші жұқа жіп (өзек) бар. Трехпрядные тростар 
әлдеқайда берік четырехпрядных осындай қалыңдығын кезінде мөлшерде ден 
125 мм. 150 мм-ден асатын мөлшерде төрт қатарлы кабельдер тиісті үш 
қатарға қарағанда күшті болады. Үш қатарлы кабельдер тезірек тозады, 
олардың жіптері төрт қатарлы тиісті өлшемдерге қарағанда қалың болады. 
Арасында тростардың орта мөлшерін четырехпрядные жұмсақ трехпрядных. 
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- Сур. 4.7 тік күрекпен жабдықтау кезінде экскаваторларда
қолданылатын бір білікті негізгі шығырдың дизайны келтірілген.

1 – доңғалақ, 2-қысым механизмінің Қос жұлдызшасы, 3 – ауыстырылатын 
барабан, 4 – білік, 5 – станина, 6 – гидравликалық басқару жүйесінің түтігі, 7 
– айналмалы қосылыс, 8 – крест, 9 және 11-саусақтар. 10-беріліс, 12-рычаг, 

13-өзек, 14-гидравликалық цилиндр, 15-үйкеліс таспасы

Сурет 4.7 - Бір білікті басты шығыр

Кабельдегі жіптер саны
Кабельдер үш қатарлы, төрт қатарлы, көп қатарлы (8 немесе 16 жіп). 

Ерекше жағдай ретінде бес қатарлы өрескел кабельдік кабельдер бар. Болат
кабельдер әдетте өзекпен алты қатарлы болады.

Үш қатарлы кабельдер жиі кездеседі, бірақ төрт қатарлы кабельдер де 
жиі кездеседі. Осындай төрт қатарлы кабельдің ортасында, егер оның
қалыңдығы 50 мм немесе одан көп болса, төрт жіптің арасында қалған бос 
орынды толтыратын бесінші жұқа жіп (өзек) бар. Трехпрядные тростар
әлдеқайда берік четырехпрядных осындай қалыңдығын кезінде мөлшерде ден
125 мм. 150 мм-ден асатын мөлшерде төрт қатарлы кабельдер тиісті үш 
қатарға қарағанда күшті болады. Үш қатарлы кабельдер тезірек тозады,
олардың жіптері төрт қатарлы тиісті өлшемдерге қарағанда қалың болады.
Арасында тростардың орта мөлшерін четырехпрядные жұмсақ трехпрядных.

Төрт қатарлы кабельдердің де артықшылығы бар, олар үш қатарлы 
кабельдерге қарағанда дөңгелек [7, 11, 15]. 

Оң және сол есіктердің тростары 
Ширату бағытына байланысты Тростар оң (тік түсу) және сол жақ 

ширату (кері түсу) болып келеді. Барлық дерлік өсімдік кабельдері - оң жақ 
бұрылыстың кабельдік жұмысы және көбінесе үш қатарлы. Сондай-ақ, артқы 
арқандар бар (сол жақ бұралу). Оң жақ орамалы кабельдерді жасау кезінде 
жіптердің бұралуы күн бойымен (сағат тілімен) жасалады, бұл кабельдер оң 
жақ бұрандалы бұрандамен бірдей спираль бағытына ие. 

Оларды сынау туралы сертификатпен (куәлікпен) жабдықталмаған 
арқандар пайдалануға жіберілмейді. 

Арқандарды крандарға бекіту және орналастыру олардың 
барабандардан немесе блоктардан түсу және металл конструкцияларының 
элементтерімен немесе басқа полиспастардың арқандарымен жанасу 
салдарынан ысқылау мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

Сурет 4.8 - Арқан 
Металл тізбектер 
Тізбек механикалық, икемді өнім болып табылады, ол әдетте металдан 

жасалған тізбектелген қатты сілтемелерден тұрады. Тізбектер мақсаты 
бойынша ерекшеленеді: жүк – жүктерді байлау, ілу, көтеру және ұстау үшін; 
тарту – жүктерді жылжыту үшін; жетек – қозғалысты беру үшін. 
    Жүк және тарту тізбегінің ең көне түрі-Дөңгелек шыбықтан дәнекерленген 
сопақ сілтемелер жиынтығы. Оның қуатты сорттары кемелердің якорь тізбегі 
ретінде қызмет етеді. Бұрын мұндай тізбектер зауыттық көтергіш крандарда 
қолданылған, бірақ қазір олар кіші диаметрлі икемді кабельдермен 
алмастырылды; дегенмен, тізбектерде олар әлі де қолдан жасалған 
шығырлардың кейбір блоктарын жасайды.  

Дәнекерленген калибрленген және пластиналық тізбектер жұлдызшада 
жұмыс істеген кезде бір мезгілде жұлдызшаның кемінде екі тісімен толық 
іліністе болуы тиіс. 

Ең қарапайым арқан деп аталатын арқан ілмектері диаметрі 6 – дан 35 
мм-ге дейін, ал арнайы тапсырыстар бойынша-60 мм-ге дейін металл 
арқаннан жасалады. Рафтердің ең көп таралған және дәстүрлі түрі өндірістің 
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қарапайымдылығы мен жоғары сенімділігіне байланысты лайықты 
танымалдылыққа ие болды. 

Тоқыма ілмектерін жасау үшін жүк көтергіштігі 15 тоннаға дейін және 
одан жоғары беріктігі жоғары импорттық полиэфирлі тоқыма таспасы немесе 
қорғаныс қабығындағы дөңгелек жіп қолданылады. Полиэстер таспасы белдік 
белдіктерін өндіруде де қолданылады. Тоқыма ілмектері оңай және ыңғайлы. 
Болат арқан баулар 

Болат арқандардың ілмектері крандар мен жүк көтергіш машиналардың 
ілгектеріне жүктерді бекіту және ауыр, үлкен жүктерді жылжыту үшін 
қолданылады (4.9-сурет). Көтеруге арналған жүкті ілмектеу үшін көтерілетін 
Жүктің массасы мен сипатына сәйкес келетін, бұтақтар саны мен олардың 
еңіс бұрышын ескере отырып, ілмектерді қолдану керек. Жүк арқанды 
ілмектері (РЖ) бойынша дайындалады-11-07-2007) МЕМСТ 25573-82 
талаптарына сәйкес. 

 
 

Сурет 4.9 - Шынжыр арқалықтар 
 

           Шынжыр арқандары арқанға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие 
және, ең алдымен, икемділікке ие. Дизайнының арқасында тізбек қосымша 
еркіндік дәрежесіне ие, оны кез-келген слинг әдісімен қолдануға болады. 
Шынжырлы арқандар арқаннан гөрі қауіпсіз (жарақат алуы мүмкін шығыңқы 
кідірістердің болмауы). Болат арқан сынған кезде үлкен ішкі энергия шығады 
және жыртылған арқанның мінез-құлқын болжау мүмкін емес. Үзілуге жақын 
жүктемелер кезінде тізбек алдымен пластикалық деформация аймағынан 
өтеді, оны визуалды тексеру кезінде анықтауға және тізбекті пайдаланудан 
алуға болады. 

Тоқыма баулар 
Олар кез-келген жүктерді, соның ішінде сынғыш және оңай бүлінетін 

жүктерді көтеру үшін қолданылады. Жүктің қауіпсіздігі: жүк (әсіресе жұмсақ 
жиектері немесе мұқият дайындалған беттері бар) көтеру кезінде аз 
зақымдалады. Бұл қасиет - тоқыма ілмектерінің ең жақсы сипаттамасы, 
өйткені олар өнімді мұқият орап, оның сыртқы түрін бұзбайды. Жеңіл салмақ: 
тоқыма ілмектері металлға қарағанда әлдеқайда жеңіл. Бұл қасиет әсіресе жүк 
көтергіштігі жоғары ілмектермен жұмыс жасау кезінде байқалады. Арқанның 
өзін жылжыту оңай, жүктің астына түсу оңай, кран ілмегіне жабысу оңай. 
Сонымен қатар, тоқыма төсеніштері адам ресурстарын ғана емес, сонымен 
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қарапайымдылығы мен жоғары сенімділігіне байланысты лайықты 
танымалдылыққа ие болды.

Тоқыма ілмектерін жасау үшін жүк көтергіштігі 15 тоннаға дейін және 
одан жоғары беріктігі жоғары импорттық полиэфирлі тоқыма таспасы немесе
қорғаныс қабығындағы дөңгелек жіп қолданылады. Полиэстер таспасы белдік 
белдіктерін өндіруде де қолданылады. Тоқыма ілмектері оңай және ыңғайлы.
Болат арқан баулар

Болат арқандардың ілмектері крандар мен жүк көтергіш машиналардың
ілгектеріне жүктерді бекіту және ауыр, үлкен жүктерді жылжыту үшін 
қолданылады (4.9-сурет). Көтеруге арналған жүкті ілмектеу үшін көтерілетін
Жүктің массасы мен сипатына сәйкес келетін, бұтақтар саны мен олардың 
еңіс бұрышын ескере отырып, ілмектерді қолдану керек. Жүк арқанды
ілмектері (РЖ) бойынша дайындалады-11-07-2007) МЕМСТ 25573-82 
талаптарына сәйкес.

Сурет 4.9 - Шынжыр арқалықтар

Шынжыр арқандары арқанға қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие 
және, ең алдымен, икемділікке ие. Дизайнының арқасында тізбек қосымша 
еркіндік дәрежесіне ие, оны кез-келген слинг әдісімен қолдануға болады.
Шынжырлы арқандар арқаннан гөрі қауіпсіз (жарақат алуы мүмкін шығыңқы 
кідірістердің болмауы). Болат арқан сынған кезде үлкен ішкі энергия шығады
және жыртылған арқанның мінез-құлқын болжау мүмкін емес. Үзілуге жақын
жүктемелер кезінде тізбек алдымен пластикалық деформация аймағынан
өтеді, оны визуалды тексеру кезінде анықтауға және тізбекті пайдаланудан
алуға болады.

Тоқыма баулар
Олар кез-келген жүктерді, соның ішінде сынғыш және оңай бүлінетін 

жүктерді көтеру үшін қолданылады. Жүктің қауіпсіздігі: жүк (әсіресе жұмсақ 
жиектері немесе мұқият дайындалған беттері бар) көтеру кезінде аз 
зақымдалады. Бұл қасиет - тоқыма ілмектерінің ең жақсы сипаттамасы, 
өйткені олар өнімді мұқият орап, оның сыртқы түрін бұзбайды. Жеңіл салмақ: 
тоқыма ілмектері металлға қарағанда әлдеқайда жеңіл. Бұл қасиет әсіресе жүк
көтергіштігі жоғары ілмектермен жұмыс жасау кезінде байқалады. Арқанның 
өзін жылжыту оңай, жүктің астына түсу оңай, кран ілмегіне жабысу оңай. 
Сонымен қатар, тоқыма төсеніштері адам ресурстарын ғана емес, сонымен 

қатар тиеу - түсіру жұмыстарына кететін уақытты да үнемдейді. Қауіпсіздік: 
тоқыма ілмектерінде жарақат алуға әкелетін бөртпелер, өткір жиектер және 
шығыңқы зақымдалған сымдар жоқ. Соның салдарынан-уақытша еңбекке 
жарамсыздықты төлеуге және жұмыс орнындағы тұрып қалуды азайтуға 
арналған қаражатты үнемдеу (4.10-сурет). 

Сурет 4.10 - Жүк көтергіш траверса 

Жүк траверстері ұзын өлшемді, сондай-ақ ірі габаритті жүктерді ілуге 
арналған алмалы-салмалы жүк қармауыш құрылғылар болып табылады. 
Траверстер ілгекті көтерудің пайдалы биіктігінің жоғалуын барынша азайту 
мақсатында әртүрлі жүктерді көтеру және жылжыту үшін қолданылады. Айта 
кету керек, траверс стандартты емес жабдық болып табылады және негізінен 
сызбалар, техникалық тапсырмалар және Тапсырыс берушінің талаптары 
бойынша жасалады. Траверсті пайдалану күрделі конфигурациялы жүктерді 
тиеу және түсіру процесін айтарлықтай жеңілдетуге ықпал етеді, сондай-ақ 
өнімдердің бүлінуіне жол бермейді және жүк көтерудің ең қолайлы 
жағдайларын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Шын мәнінде, жүк көтергіші кран ілмегі мен жүк арасындағы аралық 
жүк көтергіш құрылым ретінде қызмет етеді. Траверстер оларға жүк ілуге 
арналған бірнеше ілмектермен жабдықталған. Траверс дизайнында жүк 
ілмектері жүк көтергіш элементтер ретінде қолданылады. Слингтермен 
салыстырғанда, траверстерді қолдану бұтақтардың ұзындығын едәуір 
қысқартуға, сонымен қатар бұтақтардағы біркелкі емес жүктемені толығымен 
жоюға мүмкіндік береді, өйткені бұтақтар арасындағы бұрыш минималды 
болады. 

Траверстер әр түрлі болады, соның ішінде пучка түріндегі траверстер, 
кантильвер-крест, трус, рамалық траверстер, параллелограмм, пирамида 
траверстері, тепе-теңдік траверстері, жазықтық, кеңістіктік траверстер және т. 
б. Кеңістіктік суспензияның көмегімен траверс Кранның ілмегіне немесе 
бірнеше нүктеге ілінеді. 

4.1.2 Жөндеу алаңына және жөндеуге, монтаждауға және 
бөлшектеуге арналған техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар 

Жұмыс алаңы (4.11-сурет) экскаватордың жұмыс орнына тікелей жақын 
орналасуы және тау-кен жұмыстарын жүргізуге кедергі келтірмейтін ауданда 
орналасуы тиіс. 
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Жөндеу алаңына темір жол немесе топырақты автомобиль жолы төселуі 
тиіс. 

Жөндеу алаңы жер үсті суларының ағуына арналған экскаватор 
тұрағының ортасынан сәл еңіспен (50-ден аспайтын) жоспарлануы тиіс. 

Жөндеу алаңы тау жыныстарының үстінде орналасуы керек. 
Экскаваторды орнатуға және тораптарды орналастыруға арналған алаңның 
бір бөлігі 100-200 м биіктікке қиыршық тас немесе қиыршықтас себіліп, 
кейіннен нығыздалуы тиіс. Жөндеу алаңын жыныс білігіне орналастыру 
мүмкіндігі әрбір нақты жағдайда техникалық қызметпен белгіленуі тиіс. 

Жөндеу алаңы кернеуі 6 кВ ЭБЖ-нің жанында орналасуы тиіс. ЭБЖ 
және байланыс жөндеу алаңын кесіп өтпеуі тиіс.  

Жөндеу алаңында жөндеу бригадасын орналастыру үшін уақытша 
қызметтік және қойма үй-жайлары салынуға тиіс. Жабдықтарды, құралдарды 
және қосалқы бөлшектерді сақтау. 

Экскаватор торабын демонтаждау биіктігі кемінде 100 мм 
деренвянныйларға орнатылуы тиіс. 

Жөндеу алаңы қамтамасыз етілуі керек:  
- артқы тарату құрылғысы, 
- қолданыстағы нормаларға сәйкес (кемінде 30 лк) қажетті жүк көтергіш 
құралдармен жарықтандырумен 
радио немесе телефон байланысы 
дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жабдықтармен және 
материалдармен 
пневматикалық құралдарды қолдану үшін Сығылған ауа. 
 

 
 

Сурет 4.11 - Жөндеу алаңында уақытша құрылыстар мен жабдықтардың 
орналасу схемасы 

 
Монтаждау жұмыстарына арналған техникалық құжаттама 
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Жөндеу алаңына темір жол немесе топырақты автомобиль жолы төселуі
тиіс.

Жөндеу алаңы жер үсті суларының ағуына арналған экскаватор 
тұрағының ортасынан сәл еңіспен (50-ден аспайтын) жоспарлануы тиіс.

Жөндеу алаңы тау жыныстарының үстінде орналасуы керек.
Экскаваторды орнатуға және тораптарды орналастыруға арналған алаңның
бір бөлігі 100-200 м биіктікке қиыршық тас немесе қиыршықтас себіліп,
кейіннен нығыздалуы тиіс. Жөндеу алаңын жыныс білігіне орналастыру 
мүмкіндігі әрбір нақты жағдайда техникалық қызметпен белгіленуі тиіс.

Жөндеу алаңы кернеуі 6 кВ ЭБЖ-нің жанында орналасуы тиіс. ЭБЖ 
және байланыс жөндеу алаңын кесіп өтпеуі тиіс.

Жөндеу алаңында жөндеу бригадасын орналастыру үшін уақытша 
қызметтік және қойма үй-жайлары салынуға тиіс. Жабдықтарды, құралдарды 
және қосалқы бөлшектерді сақтау.

Экскаватор торабын демонтаждау биіктігі кемінде 100 мм
деренвянныйларға орнатылуы тиіс.

Жөндеу алаңы қамтамасыз етілуі керек: 
- артқы тарату құрылғысы,
- қолданыстағы нормаларға сәйкес (кемінде 30 лк) қажетті жүк көтергіш
құралдармен жарықтандырумен
радио немесе телефон байланысы
дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жабдықтармен және 
материалдармен
пневматикалық құралдарды қолдану үшін Сығылған ауа.

Сурет 4.11 - Жөндеу алаңында уақытша құрылыстар мен жабдықтардың 
орналасу схемасы

Монтаждау жұмыстарына арналған техникалық құжаттама

Барлық жұмыстарды белгіленген мерзімде сапалы орындау үшін ең аз 
еңбек пен қаражат қажет: 

- техникалық құжаттаманы толық көлемде болуы;
- оны мұқият зерттеңіз;
- барлық дайындық жұмыстарын орындау (кірме жолдарды, уақытша

құрылыстарды салу, кадрлар даярлау, жабдықтар, құрылыс машиналары, 
құрал-саймандар алу). 

Техникалық құжаттама олардың мақсаты бойынша бастапқы, аралық 
және тапсыру болып бөлінеді. 

Бастапқы құжаттама жұмыс өндірісі үшін негіз болады және жоба 
тапсырмасы мен жұмыс жобасынан тұрады. 

Жобалық тапсырмаға мыналар кіреді: 
- құрылыстың жиынтық күнтізбелік жоспары, монтаждау өндірісі,

материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімдері; 
- жолдардың, энергетикалық желілердің, су құбыры 

магистральдарының орналасуы, қоймалардың, жабдықтарды сақтауға және 
монтаждауға арналған алаңдардың құрылысы; 

- өндірістік базаларды орналастыру;
- негізгі жүк көтергіш механизмдердің орналасуы және техникалық

сипаттамасы. 
Жұмыс жобасы құрылыс жүргізу және монтаждау үшін негізгі құжат 

болып табылады, ол жұмыстардың мерзімін, көлемін және ұйымдастырылуын 
айқындайды. 

Жұмыстарды дайындау және орындау кезінде жұмыс сызбаларынан, 
түсіндірме жазбадан, сметадан және монтаждау жұмыстарына арналған 
жобадан тұратын жұмыс жобасының технологиялық бөлігі пайдаланылады. 

Жұмыс сызбаларында жабдықтың орналасуы көрсетілген, барлық 
өлшемдер, материал, өндіріс дәлдігі және өңдеу сапасы көрсетілген, 
стандарттар мен стандарттарға сілтемелер берілген. 

Түсіндірме жазбада қажетті есептеулер бар және қабылданған барлық 
шешімдер негізделген. 

Барлық жұмыстардың құнын есептеу сметада материал мен жабдықтың, 
жұмыс күшінің, механизмдерді пайдаланудың құнын ескере отырып 
көрсетілген, сондай-ақ үстеме шығыстар, жоспарлы жинақтар мен 
депоненттік шығындар (зияндылығы үшін қосымша төлемдер, қысқы 
жағдайлардағы жұмыстар және т.б.) ескерілген. 

Смета орындалған жұмыстар үшін есеп айырысу үшін негіз болып 
табылады. Орнату жұмыстарын ұйымдастыру жобасы техникалық және 
экономикалық тұрғыдан жұмыстарды белгіленген мерзімде жүргізудің ең 
қолайлы әдістерін анықтайды. Ол құрамында: 

- жұмыс өндірісінің күнтізбелік кестесі;
- жабдықтар мен материалдардың түсу кестесі;
- кәсіптер бойынша жұмысшылардың қозғалыс кестесі;
- негізгі монтаждау машиналарының жұмыс кестесі;
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- көлік жолдары, электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау 
схемалары, қоймаға арналған алаңдар және т. б. орналасқан кәсіпорынның 
бас жоспары.; 

- күрделі жұмыстар мен жаңа әдістермен орындалатын жұмыстарға 
арналған технологиялық карталар; 

- уақытша ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс сызбалары; 
- жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шешімдер; 
- жұмыс өндірісі жобасының негізгі шешімдерінің негіздемелері мен 

есептеулерін қамтитын қысқаша түсіндірме жазба. 
Жұмыс өндірісінің кестесі ерекше маңызды, оған сәйкес жұмыстың 

сәттілігі, мамандық бойынша жұмысшылардың қажеттілігі, орнатудың әр 
этанындағы монтаж механизмдері мен материалдарының қажеттілігі туралы 
айтуға болады. 

Аралық құжаттама жұмыстарды жүргізу процесінде жасалады, ол 
жұмыстардың сапасын, олардың жобаға сәйкестігін, сондай-ақ жобадан жол 
берілген ауытқуларды көрсетеді.  

Аралық құжаттама мыналарды қамтиды: 
- іргетастарды салу, Құбырларды төсеу, қорғаныс жабындарын қолдану 

үшін беттерді өңдеу және т. б. бойынша жасырын жұмыстардың актілері мен 
сызбалары.; 

- бақыланатын шамалардың нақты өлшемдері мен рұқсат етілген 
ауытқулардың шамасы көрсетілген жабдықтар мен жекелеген тораптарды 
орнатуға арналған формулярлар; 

- материалдар мен жабдықтарды сынау хаттамалары; 
- өзгерістер мен жобадан ауытқуларды келісу хаттамалары. 
Тапсыру құжаттамасы монтаждау аяқталғаннан кейін жасалады, ол 

қабылдау-тапсыру актілерінен, даулы мәселелер бойынша комиссияның 
қорытындыларынан тұрады. 

Монтаждау жұмыстарына арналған техникалық құжаттама 
Жөндеуді орындау кезінде жабдықты дайындаушы зауыттардың 

конструкторлық құжаттамасын (сызбалар, нұсқаулықтар және т.б.) пайдалану 
керек. Конструкторлық құжаттама болмаған кезде мамандандырылған 
ұйымдар әзірлеген жалпы мақсаттағы басшылыққа алынатын құжаттар мен 
технологиялық нұсқаулықтарды, сондай-ақ бұрын әзірленген жөндеу 
құжаттамасын пайдаланған жөн. 

Жөндеуді орындау үшін қажетті құжаттаманы қалыптастыруды оны 
әзірлеу үшін жабдықты дайындаушыларды, жөндеу және мамандандырылған 
ұйымдарды тарта отырып, пайдаланушы ұйым жүзеге асырады 

Жөндеу сызбалары МЕМСТ 2-604 талаптарына сәйкес орындалуы 
керек. 

Жөндеуге қатысатын кәсіпорындар жұмыстарының басшылары 
қабылдау комиссиясына [9] сәйкес жөндеу процесінде жасалған қажетті 
құжаттаманы, оның ішінде:: 

- жөндеу бойынша орындалған жұмыстардың тізімдемесі; 
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- көлік жолдары, электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау
схемалары, қоймаға арналған алаңдар және т. б. орналасқан кәсіпорынның
бас жоспары.;

- күрделі жұмыстар мен жаңа әдістермен орындалатын жұмыстарға 
арналған технологиялық карталар;

- уақытша ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс сызбалары;
- жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шешімдер;
- жұмыс өндірісі жобасының негізгі шешімдерінің негіздемелері мен

есептеулерін қамтитын қысқаша түсіндірме жазба.
Жұмыс өндірісінің кестесі ерекше маңызды, оған сәйкес жұмыстың

сәттілігі, мамандық бойынша жұмысшылардың қажеттілігі, орнатудың әр
этанындағы монтаж механизмдері мен материалдарының қажеттілігі туралы
айтуға болады.

Аралық құжаттама жұмыстарды жүргізу процесінде жасалады, ол
жұмыстардың сапасын, олардың жобаға сәйкестігін, сондай-ақ жобадан жол
берілген ауытқуларды көрсетеді.

Аралық құжаттама мыналарды қамтиды:
- іргетастарды салу, Құбырларды төсеу, қорғаныс жабындарын қолдану

үшін беттерді өңдеу және т. б. бойынша жасырын жұмыстардың актілері мен
сызбалары.;

- бақыланатын шамалардың нақты өлшемдері мен рұқсат етілген 
ауытқулардың шамасы көрсетілген жабдықтар мен жекелеген тораптарды
орнатуға арналған формулярлар;

- материалдар мен жабдықтарды сынау хаттамалары;
- өзгерістер мен жобадан ауытқуларды келісу хаттамалары.
Тапсыру құжаттамасы монтаждау аяқталғаннан кейін жасалады, ол

қабылдау-тапсыру актілерінен, даулы мәселелер бойынша комиссияның 
қорытындыларынан тұрады.

Монтаждау жұмыстарына арналған техникалық құжаттама
Жөндеуді орындау кезінде жабдықты дайындаушы зауыттардың 

конструкторлық құжаттамасын (сызбалар, нұсқаулықтар және т.б.) пайдалану 
керек. Конструкторлық құжаттама болмаған кезде мамандандырылған
ұйымдар әзірлеген жалпы мақсаттағы басшылыққа алынатын құжаттар мен
технологиялық нұсқаулықтарды, сондай-ақ бұрын әзірленген жөндеу 
құжаттамасын пайдаланған жөн.

Жөндеуді орындау үшін қажетті құжаттаманы қалыптастыруды оны 
әзірлеу үшін жабдықты дайындаушыларды, жөндеу және мамандандырылған
ұйымдарды тарта отырып, пайдаланушы ұйым жүзеге асырады

Жөндеу сызбалары МЕМСТ 2-604 талаптарына сәйкес орындалуы 
керек.

Жөндеуге қатысатын кәсіпорындар жұмыстарының басшылары
қабылдау комиссиясына [9] сәйкес жөндеу процесінде жасалған қажетті 
құжаттаманы, оның ішінде::

- жөндеу бойынша орындалған жұмыстардың тізімдемесі;

- анықталған, бірақ жойылмаған ақаулар бойынша техникалық
шешімдердің хаттамалары; 

- сынақ хаттамалары, өлшеу карталары, формулярлар;
- кіріс бақылау нәтижелері;
- жөндеу барысында пайдаланылған материалдар мен қосалқы

бөлшектерге сертификаттар; 
- Жабдықтың жекелеген түрлерін сынамалау хаттамалары;
жасырын жұмыстарға арналған актілер;
- торапты қабылдау актілері;
-электр станциясы мен жөндеуді орындаушы кәсіпорынның келісімі

бойынша басқа да құжаттар. 
Құжаттама Жөндеу аяқталғанға дейін екі тәуліктен кешіктірілмей 

қабылдау комиссиясына ұсынылады. Оның нақты тізімін кәсіпорынның бас 
инженері бекітуі керек.  

4.2 Жылжымалы және стационарлық жабдықты бөлшектеу және 
монтаждау ережелері 

Бөлшектеу жұмыстары кезінде жүк көтергіш және көлік құралдарын 
қолданған жөн. 

Салмағы Кранның жүк көтергіштігінен асатын тораптарды көтеру 
кезінде екі кранмен жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Осы қызмет барысында 
жүкті көтеру және орнын ауыстыру арнайы әзірленген Нұсқаулық бойынша 
жүктерді кранмен өткізуге жауапты тұлғаның тікелей басшылығымен 
жүргізіледі. 

Бөлшектер мен тораптарды алу және орнату тәртібі монтаждау 
жұмыстарының барынша қолайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
тиіс. 

Жүк көтергіш жабдықтың көмегімен бөлшектер мен тораптарды көтеру 
және жылжыту кезінде оларды бекіту сенімділігіне ерекше назар аударыңыз. 
Экскаватор тораптарын ілмектеуді кестеде келтірілген ілмектеу схемаларына 
сәйкес жүргізу ұсынылады  

Экскаваторды тасымалдау 
Жұмыс орнынан Экскаватор арнайы дайындалған тас жол бойымен 

жөндеу алаңына өз бетімен экспортталады. 
Экскаватордың қозғалыс трассасы ±100 асатын бойлық еңістері жоқ 

және жыралармен, өзен арналарымен және бұлақтармен қиылыспайтын берік 
топырақтарға жеткілікті төселуі тиіс. 

Электр беру және байланыс желілері трассамен қиылысқан кезде 
экскаватордың қозғалу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы шаралар 
қабылдау қажет. 

Шөмішпен тұтқаны бөлшектеу 
Тұтқаны 450 бұрышпен Шөміш жерге тоқтағанша шығарыңыз. Арқан 

тарту: қайтару, қысым және шөміштің түбін ашу. Көтергіш арқанды шешіп, 
шөміштің суспензиясын ажыратыңыз. Кранмен алып тастаңыз және 
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шөміштің суспензиясын ажыратыңыз. Кранның көмегімен артқы жартысын 
сіңіргіш аппаратпен алыңыз. Застропить балку сабының шөміші мен өткізуге 
экскаватор шығарып сап келген седлового мойынтірек. Тұтқаны шөмішпен 
дайындалған тіректерге түсіріңіз. 

Жебені бөлшектеу 
Тордың шпалдарын жебенің жоғарғы және төменгі бөліктерінің астына 

қойыңыз. Орнату құрылғысын тіректерге орнатыңыз. Екі аяқты тіректің 
қосалқы блоктары, қысым блоктары және теңестіру блоктары және жебенің 
төменгі бөлігінің жартылай блоктары арқылы қайтару арқанын монтаждау 
құрылғысының блогы арқылы сақтау. Көтеру және қысым шығырының 
төменгі және жоғарғы секцияларын ұстай отырып, қос аяқты тіреудің бас 
құймаларынан тіреулердің ұштарын ажыратыңыз. 

Көтергіш және қысымды шығырлардың көмегімен жебені шпал 
торларына түсіру (4.12-сурет). 

Сурет 4.12 - Арқандарды жинақтау схемасы 

- Ұзындығы l = 2364мм;
- Биіктігі H=3720 ММ.
- Қолдың салмағы =10,415 т;
- Тұтқаның ұзындығы = 11510 мм;
- Тұтқаның диаметрі = 700 мм.

Экскаватордың негізгі жетектерінің қуатын анықтаған кезде цикл үш 
кезеңге бөлінеді: тарту, түсіру және бос шөмішті кенжарға қайтару. 

Жүріс арбасын бөлшектеу. Орнату үшін экскаваторды бастапқы күйіне 
орнатыңыз. Орталық шұңқырдың гайкасын босатыңыз. Жоғары вольтты 
кабельді ажыратыңыз және жоғары вольтты ток қабылдағышты бөлшектеңіз. 
Орталық шұңқырдың гайкасын және сфералық жуғышты алыңыз. Айналмалы 
платформаның алдыңғы бөлігінің астына тірек сәулесін салыңыз және 
Ұяларды орнатыңыз айналмалы платформаны жүріс арбасының еркін 
шығуын қамтамасыз ететін биіктікке көтеріңіз. Тіректерді орнатыңыз немесе 
тірек арқалығының және қарсы салмақтың астына шпал торларын салыңыз. 
Желілік қозғалтқышты және қозғалыс қозғалтқыштарын уақытша схемаға 
қосыңыз. Выкатить ходовую арбаға орнатуға арналған орын әзірлеу. 
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шөміштің суспензиясын ажыратыңыз. Кранның көмегімен артқы жартысын 
сіңіргіш аппаратпен алыңыз. Застропить балку сабының шөміші мен өткізуге
экскаватор шығарып сап келген седлового мойынтірек. Тұтқаны шөмішпен 
дайындалған тіректерге түсіріңіз.

Жебені бөлшектеу 
Тордың шпалдарын жебенің жоғарғы және төменгі бөліктерінің астына 

қойыңыз. Орнату құрылғысын тіректерге орнатыңыз. Екі аяқты тіректің
қосалқы блоктары, қысым блоктары және теңестіру блоктары және жебенің
төменгі бөлігінің жартылай блоктары арқылы қайтару арқанын монтаждау 
құрылғысының блогы арқылы сақтау. Көтеру және қысым шығырының 
төменгі және жоғарғы секцияларын ұстай отырып, қос аяқты тіреудің бас 
құймаларынан тіреулердің ұштарын ажыратыңыз.

Көтергіш және қысымды шығырлардың көмегімен жебені шпал
торларына түсіру (4.12-сурет).

Сурет 4.12 - Арқандарды жинақтау схемасы

- Ұзындығы l = 2364мм;
- Биіктігі H=3720 ММ.
- Қолдың салмағы =10,415 т;
- Тұтқаның ұзындығы = 11510 мм;
- Тұтқаның диаметрі = 700 мм.

Экскаватордың негізгі жетектерінің қуатын анықтаған кезде цикл үш 
кезеңге бөлінеді: тарту, түсіру және бос шөмішті кенжарға қайтару.

Жүріс арбасын бөлшектеу. Орнату үшін экскаваторды бастапқы күйіне 
орнатыңыз. Орталық шұңқырдың гайкасын босатыңыз. Жоғары вольтты
кабельді ажыратыңыз және жоғары вольтты ток қабылдағышты бөлшектеңіз.
Орталық шұңқырдың гайкасын және сфералық жуғышты алыңыз. Айналмалы
платформаның алдыңғы бөлігінің астына тірек сәулесін салыңыз және 
Ұяларды орнатыңыз айналмалы платформаны жүріс арбасының еркін
шығуын қамтамасыз ететін биіктікке көтеріңіз. Тіректерді орнатыңыз немесе
тірек арқалығының және қарсы салмақтың астына шпал торларын салыңыз.
Желілік қозғалтқышты және қозғалыс қозғалтқыштарын уақытша схемаға 
қосыңыз. Выкатить ходовую арбаға орнатуға арналған орын әзірлеу.

Экскаватордың қуатын өшіріңіз. Айналмалы платформаны тіректерге 
жіберіңіз. 

Бұрылыс платформасының механизмдерін бөлшектеу 
Шанақтың төбесін бөлшектеу 
Пневмосистеманың және майлау жүйесінің құбырлары мен жеңдерін 

механизмдерден ажырату, оларды шешу. 
Редукторлар мен компрессордан майды арнайы контейнерлерге 

ағызыңыз. 
Желдеткіштерді электр қозғалтқыштарынан алыңыз. 
Орталық трубканы алыңыз. 
Екі М-24 болттарын орталық трус осінің басына орнатыңыз, орталық 

трусаны іліңіз және алыңыз. 
Айналдыру механизмінің жетегінің Электр қозғалтқышын босатыңыз, 

сырғытыңыз және алыңыз. 
Бұрылу механизмі мен шатырдың редукторының негізгі білігінің 

берілісін қоршайтын корпусты алыңыз. 
Айналдыру механизмінің редукторын босатыңыз, сырғытыңыз және 

алыңыз. 
Төрт машиналық түрлендіргішті босатыңыз, бекітіңіз және алыңыз. 
Снять топтық аппараты қысымды шығырлар. 
Фрикциялық қысым лебедкасының үйкеліс ілінісінің платформасын 

және дискісін қосатын болттарды босатыңыз және қағыңыз. 
Компрессор қондырғысының тиек арматурасын және аспаптарды 

ажырату және алу. 
ЭКГ-8И экскаваторын күрделі жөндеу кезінде осы кәсіпорында 

қолданылатын, сондай-ақ кәсіптер бойынша жұмысшыларға арналған 
нұсқаулықтарда көзделген ТБ жалпы ережелерін сақтау керек. 

Жоғарыда аталған жөндеу алаңдарында жұмыс істеу кезінде сақталуы 
керек ТБ ережелері емес. 

Жөндеуге ҚТ бойынша нұсқаулықтан өткен адамдар жіберіледі. 
Электр жабдықтарын жөндеуді электр басқару схемасымен танысқан, 

тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде ӨТБ бойынша 
емтихан тапсырған және тиісті біліктілік тобы бар персоналға жүргізуге 
рұқсат етіледі. 

Экскаваторларды, көтеру-көлік және басқа да құралдарды қаусыру 
призмасына орнатуға тыйым салынады. 

Айналмалы платформаны тіректерге орнатқаннан кейін және жүріс 
арбасын шығарғаннан кейін тораптарды демонтаждау бойынша жұмыс 
басталар алдында экскаватор жоғары вольтты кабельден толық ажыратылуы 
тиіс. 

Жөндеу алаңында және заттардың құлауы мүмкін жерлерде жұмыс 
істейтін адамдар қорғаныш каскалармен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Биіктікте жұмыс істеген кезде жұмысшылар тексерілген сақтандыру 
белдіктерімен жабдықталуы тиіс. 
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Ауа температурасы-300С төмен, найзағай, көктайғақ, тұман және қар 
жауған кезде биіктікте жұмыс істеуге тыйым салынады. Қатты жел және 
төмен температуралы аудандарда жөндеу жұмыстары арнайы нұсқаулыққа 
сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Пневмоқұралдардың шлангілерін ауа беру ажыратылған кезде ғана 
қосуға және ажыратуға болады. Ауаны беру Құралдың жұмыс жағдайында 
ғана рұқсат етіледі. 

Электр аспабының көмегімен жұмыс істеу кезінде қорғаныс 
құралдарын пайдалану қажет. Жұмыс басталар алдында құрал-сайман мен 
қорғаныс жерге тұйықталуының жарамдылығын тексеру керек. Жұмыстағы 
үзіліс және ауысу кезінде электр құралдарын өшіріңіз. 

Кернеуі 1000 вольтқа дейінгі электр жабдығын жөндеуге жалпы немесе 
тиісті орнатылған автоматты ажыратқаннан және "қосуға болмайды – 
адамдар жұмыс істеп жатыр"деген ескерту плакатын ілгеннен кейін ғана 
тыйым салынады. 

Жоғары вольтті электр жабдығын жөндеуді шытырман оқиғалы пунктте 
кернеуді алғаннан кейін және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды орындағаннан кейін 
жүргізуге рұқсат етіледі [2, 9, 11]. 

 4.2.1 Электр жабдықтарын бөлшектеу және монтаждау ережелері 

«Экскаваторлардың электр жабдықтарының жағдайы, оны монтаждау 
және пайдалану, өткізгіш пен жерге қосу «Электр қондырғыларын орнату 
ережелеріне», «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық 
пайдалану ережелеріне», «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы қағидалары» сәйкес жүргізілуі керек 19, 20, 21.  

Карьерлерде қорғаныстық жерге тұйықтау 
Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес ашық әзірлемелер жағдайында 
экскаваторлардың, бұрғылау станоктарының, сорғылардың, конвейерлердің, 
ажыратқыштардың және басқа электр жабдықтарының корпустары; электр 
аппаратурасының жетектері; өлшеу трансформаторларының екінші 
орамалары; тарату қалқандары мен басқару қалқандарының қаңқалары; 
стационарлық және жылжымалы трансформаторлардың корпустары, тарату 
құрылғылары мен қосу пункттері; муфталардың корпустары; брондалған 
кабельдердің қабықтары; электр беру желілерінің металл және темірбетон 
тіректері мен конструкциялары, прожекторлар, жарықтандыру арматуралары 
және т. б.  

Карьерде жұмыс істейтін кернеуі 1000 В-қа дейінгі және одан жоғары 
стационарлық және жылжымалы машиналар мен механизмдердің 
қорғаныштық жерге тұйықталуы жалпы жасалады. Жерге қосудың жалпы 
бөлігі өзара жерге тұйықтау сымдары мен иілгіш кәбілдердің жерге тұйықтау 
талсымдарын үздіксіз электрмен жалғауды жүзеге асыруға тиіс, олардың 
көмегімен жерге тұйықтау бөліктері жерге тұйықтағыштарға жалғанады. 
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Ауа температурасы-300С төмен, найзағай, көктайғақ, тұман және қар
жауған кезде биіктікте жұмыс істеуге тыйым салынады. Қатты жел және 
төмен температуралы аудандарда жөндеу жұмыстары арнайы нұсқаулыққа 
сәйкес жүргізілуі тиіс.

Пневмоқұралдардың шлангілерін ауа беру ажыратылған кезде ғана 
қосуға және ажыратуға болады. Ауаны беру Құралдың жұмыс жағдайында 
ғана рұқсат етіледі.

Электр аспабының көмегімен жұмыс істеу кезінде қорғаныс 
құралдарын пайдалану қажет. Жұмыс басталар алдында құрал-сайман мен 
қорғаныс жерге тұйықталуының жарамдылығын тексеру керек. Жұмыстағы
үзіліс және ауысу кезінде электр құралдарын өшіріңіз.

Кернеуі 1000 вольтқа дейінгі электр жабдығын жөндеуге жалпы немесе
тиісті орнатылған автоматты ажыратқаннан және "қосуға болмайды –
адамдар жұмыс істеп жатыр"деген ескерту плакатын ілгеннен кейін ғана
тыйым салынады.

Жоғары вольтті электр жабдығын жөндеуді шытырман оқиғалы пунктте 
кернеуді алғаннан кейін және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық 
ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды орындағаннан кейін 
жүргізуге рұқсат етіледі [2, 9, 11].

Электр жабдықтарын бөлшектеу және монтаждау ережелері

«Экскаваторлардың электр жабдықтарының жағдайы, оны монтаждау
және пайдалану, өткізгіш пен жерге қосу «Электр қондырғыларын орнату
ережелеріне», «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық
пайдалану ережелеріне», «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы қағидалары» сәйкес жүргізілуі керек 19, 20, 21. 

Карьерлерде қорғаныстық жерге тұйықтау 
Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес ашық әзірлемелер жағдайында

экскаваторлардың, бұрғылау станоктарының, сорғылардың, конвейерлердің,
ажыратқыштардың және басқа электр жабдықтарының корпустары; электр
аппаратурасының жетектері; өлшеу трансформаторларының екінші 
орамалары; тарату қалқандары мен басқару қалқандарының қаңқалары;
стационарлық және жылжымалы трансформаторлардың корпустары, тарату 
құрылғылары мен қосу пункттері; муфталардың корпустары; брондалған
кабельдердің қабықтары; электр беру желілерінің металл және темірбетон
тіректері мен конструкциялары, прожекторлар, жарықтандыру арматуралары
және т. б.

Карьерде жұмыс істейтін кернеуі 1000 В-қа дейінгі және одан жоғары 
стационарлық және жылжымалы машиналар мен механизмдердің 
қорғаныштық жерге тұйықталуы жалпы жасалады. Жерге қосудың жалпы 
бөлігі өзара жерге тұйықтау сымдары мен иілгіш кәбілдердің жерге тұйықтау 
талсымдарын үздіксіз электрмен жалғауды жүзеге асыруға тиіс, олардың 
көмегімен жерге тұйықтау бөліктері жерге тұйықтағыштарға жалғанады. 

Жерге тұйықтау желісі оның үздіксіздігін Автоматты бақылауға ие болуы 
тиіс.  

Қиманың жалпы жерге тұйықтау желісі орталық және жергілікті жерге 
тұйықтау құрылғыларынан тұруы тиіс. Жергілікті жерге қосқыштар кернеуі 
ПКТП 6-10/0,4 кВ жылжымалы жиынтықты трансформаторлық қосалқы 
станцияларда және басқа да қондырғыларда контур түрінде орындалады. 6-
10/0,4 кВ ЖКТП және топырақтың меншікті кедергісі 200 Ом·м асатын 
қимада орналасқан басқа да жылжымалы объектілер орталық жерге тұйықтау 
құрылғыларының бірінен жерге тұйықтау құрылғысының жалпы кедергісін 4 
Ом аспайтын бір немесе көп сымды жерге тұйықтау өткізгіштерімен жерге 
тұйықталуы тиіс. Жылжымалы электр қондырғыларынан орталық жерге 
тұйықтау құрылғысына дейінгі жерге тұйықтау өткізгіштерінің ұзындығы 
кемінде 2 км болуы тиіс. Меншікті кедергісі 500 Ом·м-ден асатын жартасты 
топырақ пен мәңгі тоңы бар аудандарда кедергіні арттыруға жол беріледі, 
бірақ 10 еседен аспайды.  

Сурет 4.13 - Экскаватордың жерге қосылуы 

Орталық жерге тұйықтау құрылғылары карьердің ТҚП басты 
төмендеткіш қосалқы станциясында немесе оның бортында жеке орналасады. 
Жергілікті жерге тұйықтау құрылғылары 6-10/0,4 кВ КТПП және басқа да 
қондырғылардың жылжымалы ауыстырып қосу пункттерінің жанында 
салынатын жерге тұйықтағыштар түрінде орындалады. 

Контурлық және қашықтан жерге қосу құрылғыларын ажыратыңыз. 
Контур-төмендетілген қосалқы станцияларда қолданылады, олардың әрекет 
ету принципі потенциалды теңестіру арқылы жанасу мен қадамның кернеуін 
азайту болып табылады.  

Карьерлерде тікелей жерге тұйықтау құрылғылары қолданылады. Олар 
электр жабдықтарынан едәуір алыстаумен сипатталады, нәтижесінде жанасу 
кернеуі жерге қосу құрылғыларында токтың таралуына кедергіге кернеудің 
төмендеуіне жетуі мүмкін. Бұл жағдайда қауіпсіздік жерге қосу 
құрылғысының тогының таралуына аз қарсылықпен қамтамасыз етіледі.  

Жерге тұйықтау магистралі әр жерде орналасқан жерге 
тұйықтағыштармен кемінде екі өткізгішпен байланыстырылуы тиіс. Жерге 
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тұйықтағыштарды құбыржолдардың жылуы әсерінен жерді кептіру мүмкін 
болатын жерлерде орналастыруға жол берілмейді. Жерге қосу құрылғылары 
тік, терең немесе көлденең болуы мүмкін. Тереңдетілген жерлендіргіштерді 
орнату кезінде электродтар іргетастан барынша мүмкін болатын алыстатумен 
қалыптарды орнатқаннан кейін қазаншұңқырдың түбіне салынады. Тік жерге 
тұйықтағыштар үшін ұзындығы l = 2,5-3 м дөңгелек шыбықтар электродтар 
ретінде қолданылады. Жерге қосқыштарды шұңқырлардың немесе жетегі бар 
қол құрылғыларының көмегімен бұрайды немесе қазу аяқталғаннан кейін 
тереңдігі 0,7-0,8 м болатын шұңқырдың немесе траншеяның түбіне Қағады. 
Тік электродтарды батыру, сондай-ақ копра вибраторлармен және т. б. 
мүмкін. Батырғаннан кейін жерге қосқыштың жоғарғы ұшы түбінен 0,1-0,2 м 
шығуы керек.  

Көлденең жерге тұйықтағыштарда электродтар тереңдігі 0,7-0,8 м 
траншеялардың түбіне қойылады. Олар дөңгелек немесе жолақты болаттан 
өздігінен де, тік жерге тұйықтағыштардың өзара байланысы үшін де 
жасалады.  

Жерге тұйықтағыштардың бөліктерін өзара, сондай-ақ жерге 
тұйықтағыштарды жерге тұйықтау өткізгіштерімен жалғау дәнекерлеу 
арқылы орындалуы тиіс. Тік бұрышты өткізгіштер үшін қабаттасудың 
ұзындығы оның енінен кем болмауы, ал дөңгелек өткізгіштер үшін кемінде 6 
диаметр болуы тиіс. Жерге тұйықтағыштары бар траншеялар кейіннен 
топырақты нығыздау арқылы құрамында қиыршық тас пен қоқыс жоқ 
біртекті топырақпен толтырылуы тиіс. Траншеяны толтырмас бұрын, орнату 
сапасын тексеріп, қабылдау актісін жасаңыз. 

Егер карьерде орналасқан электр қабылдағыштарды электрмен 
жабдықтау екі борттық немесе 35/6 (10) кВ немесе 6 кВ өзге қосалқы 
станциялардан жүзеге асырылса, онда Орталық жерге тұйықтау құрылғылары 
ретінде екі қосалқы станцияның жерге тұйықтау контурын пайдалану қажет.  

Егер қоректендіруші қосалқы станция тау-кен жұмыстарын жүргізу 
орнынан 1000-1500 м қашықтықта орналасқан болса, онда карьерде жеке 
орталық жерге тұйықтау құрылғысын салу және қосалқы станцияның жерге 
тұйықтау контурын пайдаланбау ұсынылады.  

Карьерде үздіксіз жұмыс істейтін жылжымалы машиналарды, 
механизмдер мен қондырғыларды жерге тұйықтау үшін орталық жерге 
тұйықтау құрылғысынан ЭЖЖ электр берудің қоректендіруші желісі 
бойымен жерге тұйықтау магистралі төселеді. Ол кернеуі 35 кВ дейінгі электр 
желілерінің тіректеріне ілінеді. Бұл ретте магистральдық жерге тұйықтау 
өткізгішінен сымдарға дейінгі қашықтық 0,8 м-ден артық болуы тиіс.  

Арқаннан жерге дейінгі ең аз қашықтық-4,5 м. 
Жерге тұйықтау желісінің барлық қосылыстарында сенімді байланыс 

болуы тиіс. Сымдардың жерге тұйықтағыштарға және жабдық корпустарына 
қосылуы, сондай-ақ жерге тұйықтау өткізгіштердің өзара қосылуы 
дәнекерлеу арқылы немесе болтты қосылыстармен орындалуы тиіс. Жер 
бетіндегі және дымқыл үй-жайлардағы жерге қосу желісінде болтты 
қосылыстар қалайыланады немесе қорғаныш қабатымен жабылады.  
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тұйықтағыштарды құбыржолдардың жылуы әсерінен жерді кептіру мүмкін
болатын жерлерде орналастыруға жол берілмейді. Жерге қосу құрылғылары
тік, терең немесе көлденең болуы мүмкін. Тереңдетілген жерлендіргіштерді 
орнату кезінде электродтар іргетастан барынша мүмкін болатын алыстатумен 
қалыптарды орнатқаннан кейін қазаншұңқырдың түбіне салынады. Тік жерге 
тұйықтағыштар үшін ұзындығы l = 2,5-3 м дөңгелек шыбықтар электродтар 
ретінде қолданылады. Жерге қосқыштарды шұңқырлардың немесе жетегі бар 
қол құрылғыларының көмегімен бұрайды немесе қазу аяқталғаннан кейін 
тереңдігі 0,7-0,8 м болатын шұңқырдың немесе траншеяның түбіне Қағады.
Тік электродтарды батыру, сондай-ақ копра вибраторлармен және т. б.
мүмкін. Батырғаннан кейін жерге қосқыштың жоғарғы ұшы түбінен 0,1-0,2 м
шығуы керек.

Көлденең жерге тұйықтағыштарда электродтар тереңдігі 0,7-0,8 м 
траншеялардың түбіне қойылады. Олар дөңгелек немесе жолақты болаттан 
өздігінен де, тік жерге тұйықтағыштардың өзара байланысы үшін де
жасалады. 

Жерге тұйықтағыштардың бөліктерін өзара, сондай-ақ жерге
тұйықтағыштарды жерге тұйықтау өткізгіштерімен жалғау дәнекерлеу
арқылы орындалуы тиіс. Тік бұрышты өткізгіштер үшін қабаттасудың
ұзындығы оның енінен кем болмауы, ал дөңгелек өткізгіштер үшін кемінде 6
диаметр болуы тиіс. Жерге тұйықтағыштары бар траншеялар кейіннен 
топырақты нығыздау арқылы құрамында қиыршық тас пен қоқыс жоқ 
біртекті топырақпен толтырылуы тиіс. Траншеяны толтырмас бұрын, орнату
сапасын тексеріп, қабылдау актісін жасаңыз.

Егер карьерде орналасқан электр қабылдағыштарды электрмен
жабдықтау екі борттық немесе 35/6 (10) кВ немесе 6 кВ өзге қосалқы 
станциялардан жүзеге асырылса, онда Орталық жерге тұйықтау құрылғылары
ретінде екі қосалқы станцияның жерге тұйықтау контурын пайдалану қажет. 

Егер қоректендіруші қосалқы станция тау-кен жұмыстарын жүргізу 
орнынан 1000-1500 м қашықтықта орналасқан болса, онда карьерде жеке
орталық жерге тұйықтау құрылғысын салу және қосалқы станцияның жерге
тұйықтау контурын пайдаланбау ұсынылады. 

Карьерде үздіксіз жұмыс істейтін жылжымалы машиналарды,
механизмдер мен қондырғыларды жерге тұйықтау үшін орталық жерге
тұйықтау құрылғысынан ЭЖЖ электр берудің қоректендіруші желісі 
бойымен жерге тұйықтау магистралі төселеді. Ол кернеуі 35 кВ дейінгі электр
желілерінің тіректеріне ілінеді. Бұл ретте магистральдық жерге тұйықтау 
өткізгішінен сымдарға дейінгі қашықтық 0,8 м-ден артық болуы тиіс. 

Арқаннан жерге дейінгі ең аз қашықтық-4,5 м. 
Жерге тұйықтау желісінің барлық қосылыстарында сенімді байланыс

болуы тиіс. Сымдардың жерге тұйықтағыштарға және жабдық корпустарына 
қосылуы, сондай-ақ жерге тұйықтау өткізгіштердің өзара қосылуы 
дәнекерлеу арқылы немесе болтты қосылыстармен орындалуы тиіс. Жер
бетіндегі және дымқыл үй-жайлардағы жерге қосу желісінде болтты 
қосылыстар қалайыланады немесе қорғаныш қабатымен жабылады. 

Жерге тұйықтау объектілерін жерге тұйықтау желісіне жүйелі түрде 
қосуға жол берілмейді. Жерге тұйықтау сымы механикалық зақымданудан 
қорғалуы тиіс, ал сымдардың қосылу орындары тексеру және сынау үшін 
қолжетімді болуы тиіс.  

Жерге тұйықтау бейтарабы бар желілерде нөлдік қорғау және жерге 
тұйықтау өткізгіштері ретінде нөлдік жұмыс өткізгіштері, сондай-ақ арнайы 
көзделген немесе табиғи өткізгіштер (ғимараттардың металл 
конструкциялары, темір-бетон конструкцияларының арматурасы, болат 
құбырлар, электр сымдары, кәбілдің алюминий қабықтары) пайдаланылады. 
Бұл ретте бүкіл пайдалану бойы электр желісінің үздіксіздігі қамтамасыз 
етілуі тиіс.  

Оқшауланған бейтарабы бар желілерде барлық жағдайларда арнайы 
жерге тұйықтау өткізгіштері қолданылуы тиіс. Егер түйіспелі қосылыстардың 
әлсіреуі мен тоттануына қарсы шаралар қамтамасыз етілсе, қосылысты 
болттармен орындауға жол беріледі.  

Құрғақ, агрессивті ортасы жоқ үй-жайларда жерге тұйықтау және 
нөлдік қорғаныс өткізгіштерін тікелей қабырғалар бойынша төсеуге жол 
беріледі. Агрессивті ортасы бар ылғалды, ылғалды үй – жайларда-бекіту үшін 
арнайы тіректердегі қабырғалардан 10 мм қашықтықта. Бекіткіштер 
арасындағы қашықтық: тікелей учаскелерде 1000 мм; бұрылыстарда және 
тармақталу орындарында – 100 мм; үй-жайдың еден деңгейінен биіктігі 400-
600 мм болуы тиіс. Жерге тұйықтау, нөлдену және олардан тармақталу 
магистральдары қарау үшін қолжетімді болуы тиіс. Бір Болттың астына тек 
бір өткізгішті қосуға рұқсат етіледі. Жиі орын ауыстыруға немесе дірілге 
ұшырайтын электр жабдығы қимасы тиісінше кемінде 50 және 25 мм 2 икемді 
өткізгіштермен жерге тұйықталады .  

Бір ұшымен маңдайшаны электр жабдығының кәбілдік кірмесіндегі 
арнайы жерге тұйықтау қысқышына (2), ал басқаларына – қорғасын қабыққа 
және сауытқа Болат қамыттың көмегімен (10) жалғайды.     Ол үшін кабельдің 
258 қорғасын қабығы екі жағынан кесіліп, Болат броньға жақын болатындай 
етіп 1800-ге бүгіледі. Болат құрыш пен қорғасын қабығын жылтыратуға 
болады. Осылайша бөлінген орынға муфтаны кәбіл массасымен құйғаннан 
кейін ені кемінде 25 мм болат қамыт кигізіледі, оған жерге тұйықтау өткізгіші 
жалғанады. Жылжымалы және тасымалданатын электр жабдығы иілгіш 
кәбілдердің жерге тұйықтау талсымдарының көмегімен жерге тұйықталады. 
Бұл өзектер кабель кірмелерінің ішінде орналасқан жерге қосу 
қысқыштарына қосылады [7, 15].  

Кез келген жерге тұйықтағыштың жерге тұйықтау құрылғысының 
жалпы кедергісі 2 Ом-нан аспауы тиіс.  

Ашық тау-кен жұмыстарында тау-кен жабдықтарын монтаждау. 
Жабдықтарды Карьерлердегі монтаждау орнына жеткізу.  

Грунт және автомобиль жолдары бойынша тау-кен машиналары өз 
жүрісімен, сүйреткішпен, трейлермен, автомашиналармен тіркемелердің 
көмегімен тасымалданады. Өздігінен жүретін пневмодөңгелек және шынжыр 
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табанды жүрісті машиналар өз бетімен тасымалданады. Машинаның алдыңғы 
жүрісінің жылдамдығы 30 км/сағ аспауы тиіс.  

Машиналарды автомобиль жолдарымен тасымалдау үшін қозғалыс 
бағыты мен тәртібі, көлік құралдарының түрі мен саны, тиеу және түсіру 
тәсілдері және қажетті жабдықтар анықталады. Машиналарды автомобильдер 
мен тіркемелерге тиеуді шығырлармен, крандармен және өздігінен жүретін 
машиналармен жүргізеді. Тасымалдау кезіндегі қозғалыс маршруты қысқа, 
өту қиын учаскелердің саны аз, тік көтерулер, еңістер, дөңгелектеу радиусы 
аз және т. б. болуы тиіс.  

Машиналарды сүйрету жол қозғалысы ережелерін сақтай отырып 
орындалуы тиіс. Көпірлер арқылы өту кезінде олардың жүк көтергіштігі мен 
техникалық жай – күйін, ал көпірлер астынан өту кезінде тіректер 
арасындағы аралықтың биіктігі мен енін нақтылайды.  

Тік бұрылыстары бар жолдар бойынша көліктің өтімділігі 
машиналардың паспорттық деректерінен көлденең өтімділік радиусымен 
анықталады.  

Карьерлерде тау-кен машиналарын монтаждау 
Орнату алаңын жөндеу шеберханаларының жанында орналастырған 

жөн, онда қажет болған жағдайда жетіспейтін монтаж құрылғылары мен 
жетіспейтін ұсақ бөлшектер жасалуы мүмкін.  

Монтаж алаңы құрғақ және тегіс болуы керек және топырақтың 
беріктігі мен орнатылатын жабдықтың массасына байланысты келесі 
жабындар болуы керек: қиыршық тас, қиыршық тас-бетон, бетон плиталары 
немесе асфальт.  

Салмағы 400 тоннаға дейінгі карьерлік экскаваторлар мен бұрғылау 
станоктары әдетте қиыршық тасты жерлерге орнатылады. Үлкен массасы бар 
тау – кен машиналары-бетон немесе асфальт алаңдарында. Бірегей жабдықты, 
мысалы, Эш 80/100 экскаваторын монтаждау кезінде алаңшаның арнайы 
дайындығы болуы тиіс: қалыңдығы 2,5 м құм-қиыршықтас қоспасымен және 
0,7 м бетон қабатымен жабылған. Алаңның өлшемдері монтаждалатын 
машиналардың бөлшектері мен құрастыру бірліктері және монтаждау 
жабдығы еркін орналасатындай болуы тиіс. Монтаждау алаңында құрал-
саймандар мен айлабұйымдарды сақтауға арналған үй-жайлар және электр 
жабдығының атмосфералық жауын-шашынынан қорғауға арналған қалқа 
орналастырылады. Алаңға материалдар мен басқа да жабдықтарды жеткізу 
үшін теміржолдар мен қара жолдар, сондай-ақ машиналарды союға апаратын 
жол салынуы керек. Ол жыраларды, өзен арналарын кесіп өтпеуі және ± 10-
нан артық еңісі болмауы тиіс. Алаңға жақын жерде электр берудің әуе 
желілері болмауы тиіс.  

Жүк көтергіш құралдарды таңдау бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларының массасы мен өлшемдерімен, олардың платформадан 
жоғары көтерілу биіктігімен анықталады. Орнату жұмыстары үшін құрылыс, 
монтаждау, автомобиль, теміржол және кран крандарын пайдалануға болады. 
Кейде крандар ретінде тиісті қуатты экскаваторлар қолданылады [5].  
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табанды жүрісті машиналар өз бетімен тасымалданады. Машинаның алдыңғы 
жүрісінің жылдамдығы 30 км/сағ аспауы тиіс. 

Машиналарды автомобиль жолдарымен тасымалдау үшін қозғалыс
бағыты мен тәртібі, көлік құралдарының түрі мен саны, тиеу және түсіру
тәсілдері және қажетті жабдықтар анықталады. Машиналарды автомобильдер 
мен тіркемелерге тиеуді шығырлармен, крандармен және өздігінен жүретін 
машиналармен жүргізеді. Тасымалдау кезіндегі қозғалыс маршруты қысқа,
өту қиын учаскелердің саны аз, тік көтерулер, еңістер, дөңгелектеу радиусы 
аз және т. б. болуы тиіс.

Машиналарды сүйрету жол қозғалысы ережелерін сақтай отырып 
орындалуы тиіс. Көпірлер арқылы өту кезінде олардың жүк көтергіштігі мен 
техникалық жай – күйін, ал көпірлер астынан өту кезінде тіректер
арасындағы аралықтың биіктігі мен енін нақтылайды. 

Тік бұрылыстары бар жолдар бойынша көліктің өтімділігі
машиналардың паспорттық деректерінен көлденең өтімділік радиусымен
анықталады. 

Карьерлерде тау-кен машиналарын монтаждау 
Орнату алаңын жөндеу шеберханаларының жанында орналастырған

жөн, онда қажет болған жағдайда жетіспейтін монтаж құрылғылары мен
жетіспейтін ұсақ бөлшектер жасалуы мүмкін.

Монтаж алаңы құрғақ және тегіс болуы керек және топырақтың 
беріктігі мен орнатылатын жабдықтың массасына байланысты келесі
жабындар болуы керек: қиыршық тас, қиыршық тас-бетон, бетон плиталары 
немесе асфальт. 

Салмағы 400 тоннаға дейінгі карьерлік экскаваторлар мен бұрғылау 
станоктары әдетте қиыршық тасты жерлерге орнатылады. Үлкен массасы бар
тау – кен машиналары-бетон немесе асфальт алаңдарында. Бірегей жабдықты,
мысалы, Эш 80/100 экскаваторын монтаждау кезінде алаңшаның арнайы
дайындығы болуы тиіс: қалыңдығы 2,5 м құм-қиыршықтас қоспасымен және 
0,7 м бетон қабатымен жабылған. Алаңның өлшемдері монтаждалатын 
машиналардың бөлшектері мен құрастыру бірліктері және монтаждау
жабдығы еркін орналасатындай болуы тиіс. Монтаждау алаңында құрал-
саймандар мен айлабұйымдарды сақтауға арналған үй-жайлар және электр
жабдығының атмосфералық жауын-шашынынан қорғауға арналған қалқа
орналастырылады. Алаңға материалдар мен басқа да жабдықтарды жеткізу 
үшін теміржолдар мен қара жолдар, сондай-ақ машиналарды союға апаратын
жол салынуы керек. Ол жыраларды, өзен арналарын кесіп өтпеуі және ± 10-
нан артық еңісі болмауы тиіс. Алаңға жақын жерде электр берудің әуе 
желілері болмауы тиіс.

Жүк көтергіш құралдарды таңдау бөлшектер мен құрастыру 
қондырғыларының массасы мен өлшемдерімен, олардың платформадан
жоғары көтерілу биіктігімен анықталады. Орнату жұмыстары үшін құрылыс,
монтаждау, автомобиль, теміржол және кран крандарын пайдалануға болады.
Кейде крандар ретінде тиісті қуатты экскаваторлар қолданылады [5].

Монтаждау алаңында қосалқы жабдық ретінде мыналар болуы тиіс: 
Электрмен дәнекерлеу аппараттары, газбен кесуге арналған аппараттар, 
компрессорлар, гидродомкраттар, бұрандалы домкраттар, тальдер, монтаждау 
жұмыстарына арналған пневматикалық және электрлік құрал-саймандар, ұсақ 
слесарлық құрал-саймандар, орташа металл кесетін станоктар.  

Егер монтаждау жұмыстары тәулік бойы жүргізілсе, онда алаңды 
жарықтандыру қамтамасыз етіледі.  

Көптеген машиналар үшін Envir орнату үшін әлі бекітілмегендіктен, іс 
жүзінде олар өндірушінің деректерін пайдаланады.  

Монтаждаудың еңбек сыйымдылығы машинаның моделіне (тасымалдау 
кезінде оны бөлшектеу дәрежесіне) және монтаждау жабдығының болуына 
байланысты.  

Өндірістік жұмыстар мыналарды қамтиды: алаңда такелаж жабдығын 
орнату; жекелеген құрастыру бірліктерін көтерумен, ауыстырумен және 
орнатумен байланысты такелаж жұмыстарын жүргізу, құрастыру бірліктері 
мен машиналарды жалпы құрастыру және сынамалау.  

Монтаждау машиналар конструкциясына байланысты жүргізуге болады 
төмендегідей: бірте-бірте құрастыру бірліктері мен крупноблочным. 
Біртіндеп құрастыру кезінде құрастыру қондырғылары машиналардың алдын-
ала жиналған бөліктеріне орнатылады. Ірі блок әдісінің мәні-ол орнатылған 
машиналардың бірнеше үлкейтілген блоктары бір уақытта жиналады.  

Ауыр карьер жабдығын монтаждаудың ерекшелігі мыналар болып 
табылады: монтаждалатын құрастыру бірліктерінің Елеулі массасы мен 
габариттері; монтаждау жұмыстарының ұзақ мерзімдері; құрастыру 
жұмыстарын жыл бойы жүргізуді қамтамасыз ететін алаңдарды дайындау; ірі 
блоктарды, монтаждау құралдары мен жабдықтарды көтеруге дайындаумен 
байланысты Такелаж жұмыстарының үлкен үлес салмағы; тойтару 
жұмыстарының үлкен көлемі; ірі жүк көтергіш жабдықты пайдалану; 
дайындаушы зауытта бақылау құрастыруы орындалмаған жабдықты 
монтаждау жұмыстарын жүргізу; монтаждау жұмыстарын кешенді 
механикаландыруды жүзеге асырудың қиындығы. 

Бір шөмішті экскаваторларды монтаждау 
Шағын шөміш сыйымдылығы бар экскаваторлар (0,5-1 м3) шығарылған 

жұмыс жабдықтары мен қарсы салмағы бар өндірушіден жіберіледі, 
сондықтан бүкіл қондырғы осы жабдықтың суспензиясына түседі.  

Орташа қуатты экскаваторларды монтаждау мынадай өлшемдері бар 
алаңдарда жүргізіледі: ЭКГ-5А экскаваторлары үшін ұзындығы 40-50 м, ені 
20-30 м; ЭКГ-8, ЭКГ-8И тиісінше 60-70 және 25-40 М; драглайндар (жүретін 
экскаваторлар) үшін 75-80 және 25-30 м. Алаңдар жақсы жоспарлануы, 
қалыңдығы 200 мм қиыршық тасты-қиыршық тасты жабыны болуы, жақсы 
илектелген және болашақ жұмыс орнынан 1 км қашықтықта орналасуы керек.

Монтаждау алаңдары: ЭКГ-5А экскаваторлары үшін жүк көтергіштігі 
45 т темір жол немесе шынжыр табанды жүрісті кранмен немесе 
әрқайсысының жүк көтергіштігі 25 т екі кранмен жарақтандырылуы тиіс. 
Шағын құрастыру қондырғыларын орнату үшін-жүк көтергіштігі 5 тонна 
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болатын жүк краны. Бұдан басқа, алаңда: жүк көтергіштігі 3-5 т электр 
шығыры,жүк көтергіштігі 1-1, 5 т және 3-5 т екі Таль, 35 т дейін екі домкрат 
және 5 т дейін екі домкрат, болат және кендір арқандар жиынтығы, 
Айнымалы тоқтың Электрмен дәнекерлеу құралы, ацетилен аппараты, электр, 
пневматикалық және слесарлық құрал болуы тиіс.  

Торларды, Астарларды, тіреулерді, ряждарды дайындау үшін 
монтаждау алаңында 150-180 шпал (ЭКГ-5А экскаваторлары) және 250-300 
(ЭКГ-8) болуы тиіс. Уақытша құрылыстар мен жабдықтардың монтаж 
алаңында орналасуы. Алаңда түсірілетін құрастыру бірліктері шпалдық 
торлардан жасалған төсенішке салынады.  

ЭКГ-5А экскаваторларын монтаждау жүк көтергіш құралдардың 
жеткілікті саны болған кезде 8-10 тәулік ішінде 11-12 адамнан тұратын 
бригадамен, ұзақ уақыт бойы ЭКГ-8-мен орындалады. 

Бригада слесарьлардан, механиктерден, электриктерден тұрады. 
Экскаваторда жұмыс істейтін машинистер де тартылады. 

Бөлшектер мен құрастыру бірліктерін қайта іске қосуды оларды 
машинаға орнатпас бұрын жүргізеді. Май сорғыларын, айналмалы 
редукторларды, жылжымалы подшипниктерді және жабық берілістерді 
тексеруге ерекше назар аударылады.  

Монтаждау одноковшовых экскаваторов жүргізеді мынадай ретпен. 
Төменгі рамаға көтереді биіктігі кезінде орнатуға болады гусеничную рамаға 
дөңгелектерінің және кол шынжырлы тізбек. Шынжыр табанды рамалар 
төменгі рамаға қосылады және қосылады. Содан кейін жолдар мен басқару 
гидрожүйелерін ауыстыру муфталары құрастырылады, кернеу осі мен 
дөңгелектер орнатылады. Шынжыр табанды шынжыр табанды доңғалақтарға 
тартқаннан кейін, төменгі жақтау түсіріліп, тізбектер қосылады. Төменгі 
жақтаудың жоғарғы жағында роликті шеңбер орнатылады, электр 
жабдықтары мен электр жетектері орнатылады. Кранның көмегімен 
айналмалы платформа шассиге орнатылып, орталық цапфа іске қосылып, 
жаңғақтар қатайтылады. Содан кейін олар төмен вольтты ток коллекторын, 
бүйірлік платформаларды және қарсы салмақ корпусын орнатады. Олардың 
астына шпал торы орнатылады. Балласты қарсы салмақ корпусына 
жүктегеннен кейін және түрлендіргіш қондырғыны орнатқаннан кейін 
айналмалы платформада екі жақты тірек, пневматикалық жүйе, электр 
жабдықтары, орталық майлау станциясы, машинист кабинасы, корпус 
орнатылады. Кранмен немесе ұямен олар жебені платформаның алдыңғы 
сәулесінің деңгейіне дейін көтереді және өкшені платформаның көздеріне 
қосады, қысым механизмін, шөміштің ашылу механизмін және жабдықты 
орнатады. Жүргізеді майлауға үйкелетін бөлшектерін, құяды майы, 
редукторлар, гидрожүйе, прокручивают механизмдері. Тартқыш арқанды 
сүйреп, бекітіңіз, шпал торларын алып тастаңыз, тұтқаны бастаңыз және 
артқы аялдамаларды бекітіңіз, құрастыру қондырғыларын түртіңіз . 
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болатын жүк краны. Бұдан басқа, алаңда: жүк көтергіштігі 3-5 т электр
шығыры,жүк көтергіштігі 1-1, 5 т және 3-5 т екі Таль, 35 т дейін екі домкрат
және 5 т дейін екі домкрат, болат және кендір арқандар жиынтығы, 
Айнымалы тоқтың Электрмен дәнекерлеу құралы, ацетилен аппараты, электр, 
пневматикалық және слесарлық құрал болуы тиіс. 

Торларды, Астарларды, тіреулерді, ряждарды дайындау үшін
монтаждау алаңында 150-180 шпал (ЭКГ-5А экскаваторлары) және 250-300 
(ЭКГ-8) болуы тиіс. Уақытша құрылыстар мен жабдықтардың монтаж
алаңында орналасуы. Алаңда түсірілетін құрастыру бірліктері шпалдық 
торлардан жасалған төсенішке салынады. 

ЭКГ-5А экскаваторларын монтаждау жүк көтергіш құралдардың
жеткілікті саны болған кезде 8-10 тәулік ішінде 11-12 адамнан тұратын 
бригадамен, ұзақ уақыт бойы ЭКГ-8-мен орындалады.

Бригада слесарьлардан, механиктерден, электриктерден тұрады.
Экскаваторда жұмыс істейтін машинистер де тартылады.

Бөлшектер мен құрастыру бірліктерін қайта іске қосуды оларды
машинаға орнатпас бұрын жүргізеді. Май сорғыларын, айналмалы
редукторларды, жылжымалы подшипниктерді және жабық берілістерді
тексеруге ерекше назар аударылады. 

Монтаждау одноковшовых экскаваторов жүргізеді мынадай ретпен. 
Төменгі рамаға көтереді биіктігі кезінде орнатуға болады гусеничную рамаға 
дөңгелектерінің және кол шынжырлы тізбек. Шынжыр табанды рамалар
төменгі рамаға қосылады және қосылады. Содан кейін жолдар мен басқару 
гидрожүйелерін ауыстыру муфталары құрастырылады, кернеу осі мен
дөңгелектер орнатылады. Шынжыр табанды шынжыр табанды доңғалақтарға 
тартқаннан кейін, төменгі жақтау түсіріліп, тізбектер қосылады. Төменгі 
жақтаудың жоғарғы жағында роликті шеңбер орнатылады, электр 
жабдықтары мен электр жетектері орнатылады. Кранның көмегімен
айналмалы платформа шассиге орнатылып, орталық цапфа іске қосылып,
жаңғақтар қатайтылады. Содан кейін олар төмен вольтты ток коллекторын, 
бүйірлік платформаларды және қарсы салмақ корпусын орнатады. Олардың
астына шпал торы орнатылады. Балласты қарсы салмақ корпусына 
жүктегеннен кейін және түрлендіргіш қондырғыны орнатқаннан кейін
айналмалы платформада екі жақты тірек, пневматикалық жүйе, электр
жабдықтары, орталық майлау станциясы, машинист кабинасы, корпус 
орнатылады. Кранмен немесе ұямен олар жебені платформаның алдыңғы 
сәулесінің деңгейіне дейін көтереді және өкшені платформаның көздеріне
қосады, қысым механизмін, шөміштің ашылу механизмін және жабдықты
орнатады. Жүргізеді майлауға үйкелетін бөлшектерін, құяды майы,
редукторлар, гидрожүйе, прокручивают механизмдері. Тартқыш арқанды 
сүйреп, бекітіңіз, шпал торларын алып тастаңыз, тұтқаны бастаңыз және 
артқы аялдамаларды бекітіңіз, құрастыру қондырғыларын түртіңіз .

4.3 Экскаваторды жөндеу 

4.3.1 Жөндеу процесінің технологиялық картасы және 
экскаваторды жөндеуге дайындау тәртібі 

ЖАЖ жүйесі ағымдағы жөндеудің үш түрін (бірінші, екінші және 
үшінші), сондай-ақ орташа және күрделі жөндеуді қамтиды. 

Ағымдағы жөндеу-бұл жоспарланған жөндеудің ең аз түрі, онда тозған 
бөлшектердің салыстырмалы түрде аз мөлшерін ауыстыру немесе қалпына 
келтіру және жеке түйіндерді реттеу келесі жоспарланған жөндеуге дейін 
машинаның қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда айтылғандай, ППР жүйесінде ағымдағы жөндеудің үш түрі 
қабылданған; біріншісі–Т-1, екіншісі–Т-2 және үшіншісі – Т-3. Жөндеу нөмірі 
неғұрлым жоғары болса, сол уақытта орындалатын жұмыс көлемі соғұрлым 
көп болады. 

Орташа жөндеу-бұл тозған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру 
немесе жөндеу арқылы машинаны ішінара бөлшектеу жүргізілетін жөндеу.  

Күрделі жөндеу-бұл машинаны толық бөлшектеу, негізгі бөлшектерді 
жөндеу, сондай-ақ тозған бөлшектерді, түйіндер мен агрегаттарды ауыстыру 
немесе жөндеу жүргізілетін жөндеу.  

Машина сағаттарында көрсетілген екі күрделі жөндеу арасындағы 
немесе жұмыс басталғаннан бастап алғашқы күрделі жөндеуге дейінгі 
машинаның жұмыс уақыты жөндеу циклі деп аталады, ал келесі екі жөндеу 
арасындағы уақыт жөндеу кезеңі деп аталады.  

Жөндеу циклі кезінде жөндеудің барлық түрлерін кезектестіру тәртібі 
Жөндеу циклінің құрылымы деп аталады және оны график түрінде анық 
көрсетуге болады. Мысал ретінде сурет. 60-та Шөміш сыйымдылығы 0,15-тен 
1,25 м3-ке дейінгі экскаваторлар үшін жөндеу циклінің кестесі келтірілген. 
Экскаваторларды Жөндеу Жөндеу-механикалық зауыттарда, Жөндеу-
механикалық шеберханаларда және жылжымалы жөндеу шеберханаларының 
көмегімен жүргізілуі мүмкін. Жөндеу-механикалық зауыттары 
экскаваторларға күрделі және орташа жөндеу жүргізеді. Қазіргі уақытта ірі 
және орта жөндеу кәсіпорындарында жөндеудің екі негізгі әдісі 
қолданылады: жеке және агрегаттық-түйіндік.  

Жеке әдіспен экскаватордың тораптары мен бөлшектері 
иесіздендірілмейді, яғни шығарылған сол экскаваторға қойылады және 
жөндеу бір жұмыс орнында бір кешенді бригадамен жүргізіледі. Бұл ретте 
экскаватор барлық бөлшектер жөнделгенге немесе ауыстырылғанға дейін 
тұрып қалады. Бұл әдістің кемшілігі сонымен қатар жоғары білікті 
жөндеушілерден талап ететін кез-келген жұмыс мамандануының болмауы. 
Жеке әдіспен құрал мен құрылғылар нашар қолданылады, ал жөндеу 
жұмыстарының тоқтап қалу ұзақтығы бір уақытта жөнделетін экскаваторлар 
санының көбеюіне әкеледі, бұл өз кезегінде Машиналарды бөлшектеу және 
жинау үшін қосымша орындарды қажет етеді.  
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Жеке жөндеу әдісімен еңбек өнімділігін жеке тораптарды, типтік 
қосылыстарды және т. б. жөндеу бойынша мамандандырылған кешенді 
бригадаларды құру арқылы арттыруға болады. мұндай мамандандырумен 
жұмысшылардың біліктілігі төмен болуы мүмкін, құрал-саймандар мен 
құрылғылар бригадаға тағайындалады, жөндеу кезінде экскаваторлардың 
жұмыс уақыты азаяды, оның сапасы артады және т. б. Үлкен аудандарға 
қажеттілік те жоғалады, жөндеуді бақылау және басқару жеңілдетіліп, 
шеберханаларды жүктеу біркелкі болады.  

 

 
Сурет 4.14 - Экскаваторлардың жөндеу циклінің құрылымы кестесі 

 
Экскаваторларды мамандандырылған бригадалармен жеке жөндеу, 

бірқатар артықшылықтарға қарамастан, қолдану аясы шектеулі. Бұл әдісті 
енгізу үшін жөндеу кәсіпорнын біркелкі және жеткілікті жүктеу ғана емес, 
сонымен қатар жөндеу жұмыстарына кіретін бірдей немесе ұқсас 
экскаваторлар қажет.  

Агрегаттық-түйіндік әдіс экскаваторлардың жөндеудегі тоқтап қалуын 
күрт қысқартуға мүмкіндік береді, өйткені жөндеу ұзақтығы негізінен 
тораптарды алып тастауға, жүріс және бұрылыс рамаларын жөндеуге, жаңа 
тораптарды орнатуға және экскаваторды сынауға жұмсалатын уақытпен 
анықталады. Агрегаттық-түйіндік әдіс жөндеу құнын едәуір төмендетуге 
мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдісті енгізу үшін осы кәсіпорында бір 
маркалы экскаваторлар көп болуы керек.  

Механикалық жөндеу шеберханалары экскаваторларды осы екі әдіспен 
жөндейді. Шеберхана аумағында экскаваторларды жөндеу кезінде жөндеудің 
жеке әдісі қолданылады, ал далалық жағдайларда жөндеу агрегаттық-
тораптық әдіспен жүргізіледі. Дала жағдайында жөндеу кезінде алынған 
тораптар шеберханаға тасымалданады, онда олар бөлшектеледі және 
жөнделеді, ал экскаваторға жаңа немесе алдын-ала Жөнделген тораптар 
орнатылады. Дала жағдайындағы жөндеу жөндеу уақытын едәуір қысқартуға 
мүмкіндік береді, өйткені жөндеу кәсіпорнына экскаваторларды тасымалдау 
қажеттілігі болмайды. Дала жағдайында экскаваторларды жөндеудің ең 
жақсы тәсілі жылжымалы жөндеу шеберханаларының көмегімен жөндеу 
болып табылады. Жылжымалы шеберханаларды қолдану дала жағдайларында 
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Жеке жөндеу әдісімен еңбек өнімділігін жеке тораптарды, типтік 
қосылыстарды және т. б. жөндеу бойынша мамандандырылған кешенді
бригадаларды құру арқылы арттыруға болады. мұндай мамандандырумен
жұмысшылардың біліктілігі төмен болуы мүмкін, құрал-саймандар мен 
құрылғылар бригадаға тағайындалады, жөндеу кезінде экскаваторлардың 
жұмыс уақыты азаяды, оның сапасы артады және т. б. Үлкен аудандарға 
қажеттілік те жоғалады, жөндеуді бақылау және басқару жеңілдетіліп, 
шеберханаларды жүктеу біркелкі болады. 

Сурет 4.14 - Экскаваторлардың жөндеу циклінің құрылымы кестесі

Экскаваторларды мамандандырылған бригадалармен жеке жөндеу,
бірқатар артықшылықтарға қарамастан, қолдану аясы шектеулі. Бұл әдісті 
енгізу үшін жөндеу кәсіпорнын біркелкі және жеткілікті жүктеу ғана емес,
сонымен қатар жөндеу жұмыстарына кіретін бірдей немесе ұқсас 
экскаваторлар қажет. 

Агрегаттық-түйіндік әдіс экскаваторлардың жөндеудегі тоқтап қалуын 
күрт қысқартуға мүмкіндік береді, өйткені жөндеу ұзақтығы негізінен
тораптарды алып тастауға, жүріс және бұрылыс рамаларын жөндеуге, жаңа 
тораптарды орнатуға және экскаваторды сынауға жұмсалатын уақытпен
анықталады. Агрегаттық-түйіндік әдіс жөндеу құнын едәуір төмендетуге
мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдісті енгізу үшін осы кәсіпорында бір
маркалы экскаваторлар көп болуы керек. 

Механикалық жөндеу шеберханалары экскаваторларды осы екі әдіспен
жөндейді. Шеберхана аумағында экскаваторларды жөндеу кезінде жөндеудің
жеке әдісі қолданылады, ал далалық жағдайларда жөндеу агрегаттық-
тораптық әдіспен жүргізіледі. Дала жағдайында жөндеу кезінде алынған
тораптар шеберханаға тасымалданады, онда олар бөлшектеледі және 
жөнделеді, ал экскаваторға жаңа немесе алдын-ала Жөнделген тораптар
орнатылады. Дала жағдайындағы жөндеу жөндеу уақытын едәуір қысқартуға 
мүмкіндік береді, өйткені жөндеу кәсіпорнына экскаваторларды тасымалдау 
қажеттілігі болмайды. Дала жағдайында экскаваторларды жөндеудің ең
жақсы тәсілі жылжымалы жөндеу шеберханаларының көмегімен жөндеу 
болып табылады. Жылжымалы шеберханаларды қолдану дала жағдайларында

экскаваторларды ағымдағы жөндеудің барлық түрлерін (Т-1, Т-2 және Т-3), 
тіпті сыйымдылығы 0,35 м3 дейінгі шөміші бар экскаваторларды орташа 
жөндеуді жүргізуге мүмкіндік береді. Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі, 
жоғарыда айтылғандай, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің барлық 
түрлерін қажеттілік бойынша емес, жөндеу циклінің құрылымына сәйкес 
қатаң жоспарлы түрде жүргізуді қарастырады. Бұл жүйе мерзімді жөндеу 
жүйесі деп аталады.  

Экскаватор жөндеуге оны одан әрі пайдалану апатқа немесе жекелеген 
бөліктердің прогрессивті тозуына әкелуі мүмкін екендігі анықталған кезде 
ғана қойылады. Бұл жүйе тексеруден кейінгі жөндеу жүйесі деп аталады. Ол 
жөндеу аралық кезеңді ұлғайтуға, машиналардың жөндеудегі тоқтап қалуын 
қысқартуға, машиналарды пайдалану коэффициентін арттыруға, анықталған 
ақауларды уақтылы жоюға, авариялар мен сынулардың алдын алуға 
мүмкіндік береді.  

Алайда экскаваторларды қарап шыққаннан кейін жөндеу тек 
техникалық күтім жасау мерзімдерін қатаң сақтаған және оны жоғары 
ұйымдастырған кезде, сондай-ақ жылжымалы жөндеу шеберханаларын 
қолданған және мұқият техникалық қадағалаған жағдайда ғана құрылысқа 
енгізілуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн.  
Механикалық бөлікті жөндеу: 

ЭКГ жұмыс жабдықтарын жөндеу: 
- шөмішті жөндеу
- тұтқаны жөндеу
- арынды механизмі бар жебелерді жөндеу
- бум аяғын ауыстыру
- шөмішті ашу механизмін жөндеу
- шөміш, сабы, жебе тесіктерін қалпына келтіру
Экскаватордың айналмалы платформасын жөндеу:
- көтергіш жүкшығыр
- бұрылу редукторы
- жебелі шығыр
ЭКГ тірек-бұрылмалы құрылғысын жөндеу:
- тісті тәжді ауыстыру
- роликті шеңберді ауыстыру
- сақиналы рельсті ауыстыру (жоғарғы / төменгі)
- орталық цапфаны ауыстыру
Жүріс арбасын жөндеу:
- төменгі жақтауды ауыстыру / жөндеу
- шынжыр табанды жақтауды жөндеу
- борттық редукторларды ауыстыру
- дөңгелектерді, қола төлкелерді ауыстыру
- шынжыр табан буындарын, саусақтарды ауыстыру
- жүріс редукторын, біліктерді, шынжыр табанды ауыстырып қосу

муфталарын ауыстыру 
Дәнекерлеу жұмыстары: 
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Айналмалы Рамада және алаңдарда, қарсы салмақ корпусында, жебенің 
корпусында (қысым механизмінің плитасын және жебенің табағын 
ауыстырумен), төменгі Рамада құймалардан және металл табақтардан 
тұратын дәнекерлеу құрама металл конструкцияларын жөндеу. 

Экг5а экскаваторының гидравликалық жүйесін жөндеу: 
- жүріс механизмінің тежегішін және шынжыр табанды ауыстырып 

қосу муфталарын басқарудың гидравликалық жүйесін жөндеу 
Пневматикалық жүйені жөндеу: 
- көтеру шығырының тежегіштерін, бұрылу және тегеурінді 

механизмдерді басқарудың компрессорлық қондырғысын жөндеу (ауыстыру). 
 
Тиегіштердің жұмыс жабдығы 
Экскаватордың жұмыс жабдықтарына (сурет.4.14) 10 шөміш, 9 тұтқасы, 

7 жебесі, 11 бум суспензиясы, 12 екі аяқты тіреуі және 13 шөміш түбін ашу 
механизмі кіреді. 

Шөміш (4.15) 3 корпусынан, 4 түбінен, 2 тістен, 1 суспензиядан және 5 
түбін тежеу механизмінен тұрады. 

 
 

Сурет 4.15 - 10 м3 аспалы шөміш 
 

Экскаватордың тұтқасы қысымды шөмішке, ал гидравликалық 
экскаваторларға және көтеру күштеріне қызмет етеді. Сәулелердің санына 
байланысты бір сәулелі (ішкі) және екі сәулелі (сыртқы) тұтқалар бөлінеді. 
Бір білікшелі тұтқалар тікбұрышты немесе дөңгелек қиманың қуыс 
арқалықтарынан тұрады, олардың бір ұшы шөмішке жалғанады. 
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Айналмалы Рамада және алаңдарда, қарсы салмақ корпусында, жебенің 
корпусында (қысым механизмінің плитасын және жебенің табағын
ауыстырумен), төменгі Рамада құймалардан және металл табақтардан
тұратын дәнекерлеу құрама металл конструкцияларын жөндеу.

Экг5а экскаваторының гидравликалық жүйесін жөндеу:
- жүріс механизмінің тежегішін және шынжыр табанды ауыстырып

қосу муфталарын басқарудың гидравликалық жүйесін жөндеу
Пневматикалық жүйені жөндеу:
- көтеру шығырының тежегіштерін, бұрылу және тегеурінді 

механизмдерді басқарудың компрессорлық қондырғысын жөндеу (ауыстыру).

Тиегіштердің жұмыс жабдығы
Экскаватордың жұмыс жабдықтарына (сурет.4.14) 10 шөміш, 9 тұтқасы, 

7 жебесі, 11 бум суспензиясы, 12 екі аяқты тіреуі және 13 шөміш түбін ашу 
механизмі кіреді.

Шөміш (4.15) 3 корпусынан, 4 түбінен, 2 тістен, 1 суспензиядан және 5 
түбін тежеу механизмінен тұрады.

Сурет 4.15 - 10 м3 аспалы шөміш

Экскаватордың тұтқасы қысымды шөмішке, ал гидравликалық 
экскаваторларға және көтеру күштеріне қызмет етеді. Сәулелердің санына 
байланысты бір сәулелі (ішкі) және екі сәулелі (сыртқы) тұтқалар бөлінеді. 
Бір білікшелі тұтқалар тікбұрышты немесе дөңгелек қиманың қуыс 
арқалықтарынан тұрады, олардың бір ұшы шөмішке жалғанады.

Сурет 4.16 - Бір шөмішті экскаватор : тұтқасы : а-дөңгелек қималы бір 
арқалықты; б-екі арқанды құбырлы 

Арқанның екінші ұшында арынды блок (арқанды арқанмен) немесе 
әмбебап топсаның шанышқысы (иінді арқанмен) бекітіледі. Бір сәулелі тұтқа 
1 Арқалықтан тұрады (сурет. 4.16, а) алдыңғы бөлігіне түпкі құйма 
дәнекерленген, шөмішті топсалы бекітуге арналған Жоғарғы көздері бар, ал 
төменгі жағы – шөміштің тұтқаға көлбеу бұрышын ауыспалы ұзындықты 
тарту арқылы реттеу үшін. Құйма шөміштің түбін ашу механизмінің ролигі 
үшін 3 кронштейндерін және 4 резеңке буферін Шөміш түбінің тұтқаға 
соққыларын сіңіру үшін орнатады. 

5 және 6 жартылай құлыптар арқылы арқандар тұтқаның қайтымды 
қозғалысын хабарлайды. Алдыңғы 7 және артқы 8 аялдамалар тұтқаның 
соққысын шектейді. Артқы тірек сіңіргіш аппараттардың корпусына 9 
орнатылған, ол "өзінен"қозғалыс кезінде сабы кенжарда тоқтаған кезде 
қысым механизміндегі соққы энергиясын сөндіруге қызмет етеді. 
Двухбалочная сабы сыртқы типті қамтиды стрелу сыртынан өтіп, екі 
бағыттаушы ұя седлового мойынтірек, монтаждалған арналған ағындық 
білігіндегі сыртынан конструкциялары жебенің. Екі сәулелі тұтқа (сурет. 4.16. 
б) 2 шеткі құймамен қосылатын 1 екі Арқалықтан орындалады. Ер-тоқым 
мойынтіректерінің сырғытпалары 3 Арқалықтың жоғарғы қабаттасуында 
сырғанайды. Тозған кезде төсемдер ауыстырылады. 
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4 тісті рельстер төменнен дәнекерленген. Шөмішпен тұтқа 5 
кронштейндер мен шыбықтар арқылы қосылады. Механикалық күректердің 
белгілі конструкциялары бар, оларда экскаватор шелегінің бұрышын өзгерту 
үшін өзектері бар гидравликалық цилиндрлер (ЭКГ4У, ЭКГ4,6Б, ЭКГ8И) 
өзектердің орнына тұтқалардың арқалықтарына орнатылады. Бір шөмішті 
экскаватор: сапты бар гидроцилиндры мүмкіндік беретін машинисту 
қашықтықтан реттеуге бұрышы тіс шөміш бойынша оның қозғалыс 
траекториясын, орнату Шөміш осіне қатысты 34 – 79° шегінде белсенді 
жылжыту штоков гидроцилиндров көмегімен сорғылар (ЭКГ8И, ЭКГ4) 
немесе энергиясын пайдалану арқылы гидроаккумуляторов, запащенной 
кезінде черпании (ЭКГ4,6Б). 

Одоковшовый экскаватор кезінде жоғарғы тиеу топырақ көлік құралы, 
есте сақтау керек, сондай-ақ тән ерекшелігі бар, қамтамасыз ету үшін 
қалыпты түсіру қажет бұрышын ұлғайту артқы қабырғасының шөміш 
экскаватор. 

Суретте-4.15 екі сәулелі құрылым топсалы төменгі 1 және жоғарғы 3 
бөлімнен тұрады. Екі бөлім де ыстықтай илектелген болат құбырлардан, 
табақтардан және құймалардан жасалған дәнекерленген металл құрылымдар. 
Жебенің төменгі бөлімі 7 саусақтарының көмегімен айналмалы 
платформаның кронштейндеріне бекітілген. Жебенің ортаңғы бөлігінде 6 
қысым осіне 2 ер-тоқым орнатылған.  

ЭКГ-8 ер-тоқымының мойынтіректері болат құю корпусына ие және 
тікелей қысым осіне және сырғанау мойынтіректеріне орнатылады. 
Мойынтіректің (ер-тоқымның) корпусын құюда осьтерде тік жазықтықта 
жұмыс жасау үшін тұтқаның қажетті тірегін жасайтын роликтер орнатылады. 
Бас блоктар мен ер-тоқым мойынтіректеріне техникалық қызмет көрсетудің 
қолайлылығы үшін жебеде арнайы алаңдар мен сатылар көзделеді. 

Шөмішті көтеру сияқты функцияны шектеу үшін осы сериядағы 
экскаваторлар жебе алаңында орналасқан көтеру қосқышын ұсынады. 
Ажыратқыштың жұмыс схемасы келесідей: шөміштің бас блоктарына тарту 
кезінде, ер-тоқымда арнайы қарастырылған тірек көтеру қосқышының 
тұтқасына басылады, ол іске қосылған кезде көтеру лебедкасының жетегін 
ажыратады. Ажыратқыштың тұтқасын бастапқы күйіне қайтару қайтадан 
түсетін шөмішке баса назар аударады [2, 9, 11]. 
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4 тісті рельстер төменнен дәнекерленген. Шөмішпен тұтқа 5 
кронштейндер мен шыбықтар арқылы қосылады. Механикалық күректердің 
белгілі конструкциялары бар, оларда экскаватор шелегінің бұрышын өзгерту 
үшін өзектері бар гидравликалық цилиндрлер (ЭКГ4У, ЭКГ4,6Б, ЭКГ8И)
өзектердің орнына тұтқалардың арқалықтарына орнатылады. Бір шөмішті
экскаватор: сапты бар гидроцилиндры мүмкіндік беретін машинисту
қашықтықтан реттеуге бұрышы тіс шөміш бойынша оның қозғалыс 
траекториясын, орнату Шөміш осіне қатысты 34 – 79° шегінде белсенді 
жылжыту штоков гидроцилиндров көмегімен сорғылар (ЭКГ8И, ЭКГ4)
немесе энергиясын пайдалану арқылы гидроаккумуляторов, запащенной
кезінде черпании (ЭКГ4,6Б).

Одоковшовый экскаватор кезінде жоғарғы тиеу топырақ көлік құралы,
есте сақтау керек, сондай-ақ тән ерекшелігі бар, қамтамасыз ету үшін 
қалыпты түсіру қажет бұрышын ұлғайту артқы қабырғасының шөміш 
экскаватор.

Суретте-4.15 екі сәулелі құрылым топсалы төменгі 1 және жоғарғы 3
бөлімнен тұрады. Екі бөлім де ыстықтай илектелген болат құбырлардан, 
табақтардан және құймалардан жасалған дәнекерленген металл құрылымдар.
Жебенің төменгі бөлімі 7 саусақтарының көмегімен айналмалы
платформаның кронштейндеріне бекітілген. Жебенің ортаңғы бөлігінде 6 
қысым осіне 2 ер-тоқым орнатылған. 

ЭКГ-8 ер-тоқымының мойынтіректері болат құю корпусына ие және 
тікелей қысым осіне және сырғанау мойынтіректеріне орнатылады. 
Мойынтіректің (ер-тоқымның) корпусын құюда осьтерде тік жазықтықта 
жұмыс жасау үшін тұтқаның қажетті тірегін жасайтын роликтер орнатылады. 
Бас блоктар мен ер-тоқым мойынтіректеріне техникалық қызмет көрсетудің 
қолайлылығы үшін жебеде арнайы алаңдар мен сатылар көзделеді.

Шөмішті көтеру сияқты функцияны шектеу үшін осы сериядағы 
экскаваторлар жебе алаңында орналасқан көтеру қосқышын ұсынады.
Ажыратқыштың жұмыс схемасы келесідей: шөміштің бас блоктарына тарту
кезінде, ер-тоқымда арнайы қарастырылған тірек көтеру қосқышының
тұтқасына басылады, ол іске қосылған кезде көтеру лебедкасының жетегін 
ажыратады. Ажыратқыштың тұтқасын бастапқы күйіне қайтару қайтадан 
түсетін шөмішке баса назар аударады [2, 9, 11].

Сурет 4.17 - Жебе 

        Жоғарғы бөліктің жоғарғы жағында 4 бум аспалы блоктар және 5 бас 
блоктар орнатылған. 

   Сурет 4.18 - Ер-тоқым подшипник 
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Жылжымалы подшипниктерге орнатылады және көтергіш арқанның 
жұмыс бұтақтарын жылжытуға қызмет етеді. 4 тіреу арқылы бекітілген 
жартылай блоктар жебенің жоғарғы бөлігінің құбырына сүйенеді және оған 5 
түйреуішпен бекітіледі. Олар көтергіш арқанның бекітілген бұтақтарын 
бекітуге қызмет етеді. 1-оське сыртқы жағынан 6-блоктар, 7-оське жартылай 
муфталармен бекітілген жебенің суспензиясы бекітіледі. 

 

 
 

 
 
 

Сурет 4.19 - Бас блоктар 
 

Жебе аспасы 
Жебенің суспензиясы жебенің жоғарғы бөлігін қолдайтын екі параллель 

созылу бұтақтарынан және жебенің төменгі бөлігін екі аяқты тірекке қосатын 
екі тіректен тұрады. 

Әрбір созылу диаметрі 45,5 ММ арқаннан және екі сына жеңінен 
тұрады, онда канал шпалдардың көмегімен бекітіледі. Бір сына жеңімен 
созылу рокердің үстіне бекітіліп, бас блоктардың осіне орнатылған блокты 
кезек-кезек айналдырады, бір оське рокермен бекітілген блок бас блоктардың 
осіне екінші блок, ал екінші сына жеңімен рокердің түбіне бекітіледі. Рокер 
білікке шектеу жолағы мен түйреуішпен ұсталады . Созылу ұзындығын 
реттеу рокер білігінің екі жағына орнатылатын және шектеу жолағына 
бұрандалармен бекітілген кронштейндермен құлап кетпейтін гайкамен және 
өлшеуіш тығыздағыштар жиынтығымен рокердің көмегімен жүзеге 
асырылады. Реттелгеннен кейін түйреуіштер алынып тасталады. 
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Жылжымалы подшипниктерге орнатылады және көтергіш арқанның 
жұмыс бұтақтарын жылжытуға қызмет етеді. 4 тіреу арқылы бекітілген
жартылай блоктар жебенің жоғарғы бөлігінің құбырына сүйенеді және оған 5 
түйреуішпен бекітіледі. Олар көтергіш арқанның бекітілген бұтақтарын
бекітуге қызмет етеді. 1-оське сыртқы жағынан 6-блоктар, 7-оське жартылай 
муфталармен бекітілген жебенің суспензиясы бекітіледі.

Сурет 4.19 - Бас блоктар

Жебе аспасы
Жебенің суспензиясы жебенің жоғарғы бөлігін қолдайтын екі параллель

созылу бұтақтарынан және жебенің төменгі бөлігін екі аяқты тірекке қосатын
екі тіректен тұрады.

Әрбір созылу диаметрі 45,5 ММ арқаннан және екі сына жеңінен
тұрады, онда канал шпалдардың көмегімен бекітіледі. Бір сына жеңімен 
созылу рокердің үстіне бекітіліп, бас блоктардың осіне орнатылған блокты 
кезек-кезек айналдырады, бір оське рокермен бекітілген блок бас блоктардың
осіне екінші блок, ал екінші сына жеңімен рокердің түбіне бекітіледі. Рокер 
білікке шектеу жолағы мен түйреуішпен ұсталады . Созылу ұзындығын 
реттеу рокер білігінің екі жағына орнатылатын және шектеу жолағына 
бұрандалармен бекітілген кронштейндермен құлап кетпейтін гайкамен және 
өлшеуіш тығыздағыштар жиынтығымен рокердің көмегімен жүзеге 
асырылады. Реттелгеннен кейін түйреуіштер алынып тасталады.

Экскаватордың жұмысы кезінде бұл полиспаст сырғалармен жабылады, 
сондықтан оның Арқаны мүлдем жүктелмейді. Бұл жерде атап өту керек, 
экскаватордың жұмысы кезінде суспензиядағы күш жебені көтергенге 
қарағанда бірнеше есе көп. 

Негізгі бум тірек полиспаст бум 1-нің бас бөлігін бипедальды тіректің 
2-нің бас бөлігіне қосады және ұштары бипедальды тіректің корпусына 4
және 5 коуштармен бекітілген 3 арқаннан тұрады. Арқан 6 блоктарды
қамтиды, бас оське 7 жебе киген және тірек полиспастың жылжымалы
жебесін құрайтын, 8 блоктар, 9 екі жақты тіректің осіне киінген және 10
теңестіру блогымен бірге тірек полиспастың бекітілген жебесін құрайды. 10
сырғалармен 11 теңдестіру блогының осі 12 жебелі көтергіш полиспастың
жылжымалы құрсау осіне қосылған. 12 клиптің осі өз кезегінде 13 осіне 9
алынбалы сырғалармен қосылады. Бұл полиспасттың бекітілген клипі 14
осьте киінген 9 блоктарынан тұрады. 15 жебені көтеретін полиспаст
арқанының бір ұшы 2 тіреудің корпусына, ал екінші ұшы бұрылатын
платформада орналасқан жебені көтеретін шығырдың 16 барабанына
бекітілген. 4 арқан 3 Коуш екі аяқты тірекке тікелей қосылады, ал коуш 5
алынбалы сырғалар көмегімен 17 және тұрақты сырғалар 18, ал сырғаларға
параллель 17 ұзартқыш арқан ілулі 19.

Экскаватордың қалыпты (жұмыс істейтін) күйінде 12 клиптің осі және 
13 екі аяқты тіректің 9 осі сырғалармен жалғанады, ал 15 арқан босайды 
немесе алынып тасталады. Бұл жағдайда 3-арқанның тармақтарындағы 
күштер 7 және 9 осьтер арасында тұйықталады және 15-жебелі көтергіш 
полиспастың арқанына берілмейді. 

Сырғалар 13 жебесін түсіру қажет болған жағдайда жылжымалы 
құрсаудың осінен 12 алынады және барабанның айналуымен 16 арқан 15 
оралады, бұл ретте жебенің көтергіш арқандары мен жебені ұстайтын 
полиспастардың тармақтарының (теңестіру блогына баратындардан басқа) 
ұзындығы ұлғаяды, нәтижесінде аспаның ұзындығы ұлғаяды және жебе 
түсіріледі. 

Жебені түсіру барысында 10 теңдестіру блогы жебенің бас бөлігіне 
қарай жылжиды. Теңдестіру блогының мүмкін болатын қозғалыс мөлшері 
шектеулі болғандықтан, бұл мән жебені толығымен түсіру үшін жеткіліксіз 
болуы мүмкін. Бұл жағдайда жебені түсірер алдында жебені ұстап тұратын 
полиспаст арқанының керілуі әлсірейді, 17 алынбалы сырғалар осьтен 
алынады, осылайша жебені ұстап тұратын полиспаст қосымша 19 ұзартқыш 
арқанды енгізу арқылы ұзартылады, бұл 10 теңдестіру блогының мүмкін 
болатын орнын арттырады және жебені үлкен (тігінен) бұрышқа түсіруге 
мүмкіндік береді. 

Жебені көтеру кері тәртіпте жүргізіледі. Осылайша, жебені көтеру және 
түсіру процесінде жебелі шығырдың барабанына қосымша полиспасттың 
арқаны оралып, оралады. Салыстырмалы түрде аз жүктемесі бар бұл арқан 
кішкентай диаметрмен жасалуы мүмкін. Тиісінше, жебенің лебедкасының 
өлшемдері мен қуаты аз. Экскавация процесінде, жоғарыда айтылғандай, 
қосымша полиспаст сырғалармен жабылады және мүлдем жүктелмейді. 
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Негізгі полиспасттың арқанын диаметрі едәуір үлкен етіп жасауға болады, 
сонымен бірге оның беріктігі артып, оны ауыстыру арасындағы кезеңдер 
едәуір артуы мүмкін. 

 

 
 

Сурет 4.20 - Жебені көтеру және түсіру 
 
Двуногая стойка   
Екі аяқты тірек бум суспензиясын бекітуге және экскаватордың 

айналмалы платформасына топырақ қазу кезінде пайда болатын күштерді 
беруге қызмет етеді.Ол саусақпен бір-біріне жалғанған артқы және алдыңғы 
тіректерден тұрады . 

Артқы тіректің басына бумды орнатуда қолданылатын блоктар 
орнатылған. 

Алдыңғы тіректердің төменгі ұшы бұрылыс платформасының 
кронштейніне бесінші бум бар бір осьте бекітіледі, артқы тіректің төменгі 
құймалары саусақтарға сүйенеді. айналмалы платформаның рамасына 
дәнекерленген құймаларда орнатылған. 

Саусақ жебенің ілмегін бекітуге арналған. 
 

 
 

Сурет 4.21 - Екі аяқты тірек 
          Механизмі ашу түптің шөміш 
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Негізгі полиспасттың арқанын диаметрі едәуір үлкен етіп жасауға болады,
сонымен бірге оның беріктігі артып, оны ауыстыру арасындағы кезеңдер
едәуір артуы мүмкін.

Сурет 4.20 - Жебені көтеру және түсіру

Двуногая стойка 
Екі аяқты тірек бум суспензиясын бекітуге және экскаватордың

айналмалы платформасына топырақ қазу кезінде пайда болатын күштерді 
беруге қызмет етеді.Ол саусақпен бір-біріне жалғанған артқы және алдыңғы 
тіректерден тұрады .

Артқы тіректің басына бумды орнатуда қолданылатын блоктар
орнатылған.

Алдыңғы тіректердің төменгі ұшы бұрылыс платформасының 
кронштейніне бесінші бум бар бір осьте бекітіледі, артқы тіректің төменгі 
құймалары саусақтарға сүйенеді. айналмалы платформаның рамасына 
дәнекерленген құймаларда орнатылған.

Саусақ жебенің ілмегін бекітуге арналған.

Сурет 4.21 - Екі аяқты тірек
Механизмі ашу түптің шөміш

Түбін ашу механизмі түсіру кезінде шөміштің алдыңғы қабырғасының 
өкшесіндегі тесіктен саңылауды шығаруға арналған. Түбінің жабылуы 
шөмішті түсіру жағдайынан қазуды бастау жағдайына түсіру сәтінде 
өздігінен жүреді. 

Болтты тарту электр қозғалтқышымен арқан мен тұтқалар жүйесін 
қолдана отырып жүзеге асырылады. 

Қозғалтқыш айналмалы платформаға дәнекерленген арнайы 
кронштейнге орнатылады. Қозғалтқыш білігінде арқан оралған барабан 
консольді түрде отырады . 

Қозғалтқыш үнемі әлсіз токтың астында болады, бұл арқанның 
әлсіздігін таңдау үшін жеткілікті момент жасайды. Түбі ашылған кезде 
қозғалтқыш номиналды токқа ауысады, бұл болтты тарту үшін қажетті 
моментті жасайды. Арқан тербелмелі құрсауда ер-тоқым подшипнигінің 
ролигінің осіне бекітілген блокты айналып өтеді және иінтірекке топсалы 
жалғанған сына төлкесіне бекітіледі [1 , 7, 9]. 

Сурет 4.22 - Шөміш түбін ашу механизмі 
1-болт, 2-тізбек, 3-рычаг, 4-ось, 5-гидравликалық цилиндр

Айналмалы платформадағы жабдық 
Экскаватор платформасын бұру механизмі белгілі, соның ішінде.ий 

тірек жақтауына бекітілген, айналмалы платформада араластырылған жетек 
білігімен өзара әрекеттесетін, еркін боялған, аюш және серіппелі 
редукторлар, біліктің беріліс профиліне ұқсас кесу профилі бар, ал дискілер 
айналмалы платформадағы әр біліктің екі жағында орналасқан. Машина 
сынған және тіс жабысқан жағдайда, редуктордың білігі тіс тәжінің 
ойығындағы майлауда, жабысқан тіске қарай еркін айналатын беріліс 
дискілері ауытқып, шыбықтар арқылы платфордың айналу механизмін 
ажырататын қосқыштарға әсер етеді.содан кейін біз жабысқақ тісті 
шығарамыз. Мұндай құрылғы бір білікпен бұрылу механизмі бар машиналар 
үшін беріліс білігінің бұзылуынан туындаған аварияны толығымен 
болдырмауға мүмкіндік береді. 
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Алайда, ауыр экскаваторларда және басқа машиналарда, бұрылу 
механизмінде жетек біліктері-берілістерінің ауыр саны бар, мұндай 
құрылғыны қолдану оң нәтиже бермейді, өйткені білік-берілістер арасындағы 
бұрыштық қашықтық айналмалы платформаның тоқтап тұрған бұрышымен 
салыстырғанда аз. Бұл жағдайда оған инерциялық жүктемелердің әсерінен 
тісті тәж мен жебенің қорғанысы қамтамасыз етілмейді. 

Техникалық мәні бойынша ұсынылған механизмге ең жақын-экскаватор 
платформасының бұрылу механизмі, оның ішінде тірек жақтауына бекітілген 
тісті тәж, айналмалы платформада орнатылған жетек білігімен өзара 
әрекеттесетін және сынған тістерді редуктордың ілінісу аймағынан шығаруға 
арналған құралдар .біліктері сынған жағдайда редукторлар. 

Белгілі механизмнің кемшілігі - сынған тістің тіс тәжінің майлағышына 
жабысып қалған жағдайда, тістерді кетіретін құрал сынған тістің 
шығарылуын қамтамасыз етпейді, өйткені бұл құралдың екі жақты сына 
тәрізді жұмыс органы редуктордың деңгейінен төмен орналасқан және 
сынған жабысқақ тіске әсер ете алмайды.мүмкін емес. Бұл платформаның 
күрт тоқтап қалуына, бум мен экскаватордың редукторының бұзылуына 
әкеледі. 

 

 
 

Сурет 4.23 - Айналмалы платформасында жабдықтарды орналастыру 
 
Айналмалы платформада (4.23-Сурет) 1 көтергіш лебедка, 2 қысым 

лебедкасы, 3 бұрылу механизмі, 4 компрессор, 5 орталықтандырылған майлау 
станциясы, 6 шөміштің түбін ашу механизмі және электр жабдықтары 
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Алайда, ауыр экскаваторларда және басқа машиналарда, бұрылу 
механизмінде жетек біліктері-берілістерінің ауыр саны бар, мұндай 
құрылғыны қолдану оң нәтиже бермейді, өйткені білік-берілістер арасындағы
бұрыштық қашықтық айналмалы платформаның тоқтап тұрған бұрышымен
салыстырғанда аз. Бұл жағдайда оған инерциялық жүктемелердің әсерінен
тісті тәж мен жебенің қорғанысы қамтамасыз етілмейді.

Техникалық мәні бойынша ұсынылған механизмге ең жақын-экскаватор 
платформасының бұрылу механизмі, оның ішінде тірек жақтауына бекітілген 
тісті тәж, айналмалы платформада орнатылған жетек білігімен өзара 
әрекеттесетін және сынған тістерді редуктордың ілінісу аймағынан шығаруға 
арналған құралдар .біліктері сынған жағдайда редукторлар.

Белгілі механизмнің кемшілігі - сынған тістің тіс тәжінің майлағышына 
жабысып қалған жағдайда, тістерді кетіретін құрал сынған тістің 
шығарылуын қамтамасыз етпейді, өйткені бұл құралдың екі жақты сына 
тәрізді жұмыс органы редуктордың деңгейінен төмен орналасқан және 
сынған жабысқақ тіске әсер ете алмайды.мүмкін емес. Бұл платформаның
күрт тоқтап қалуына, бум мен экскаватордың редукторының бұзылуына 
әкеледі.

Сурет 4.23 - Айналмалы платформасында жабдықтарды орналастыру

Айналмалы платформада (4.23-Сурет) 1 көтергіш лебедка, 2 қысым
лебедкасы, 3 бұрылу механизмі, 4 компрессор, 5 орталықтандырылған майлау
станциясы, 6 шөміштің түбін ашу механизмі және электр жабдықтары 

орнатылған. ЭКГ-10 экскаваторында негізгі жетектерді басқарудың 
тиристорлық жүйесі қолданылады. 

Көтергіш жүкшығыр (4.24-сурет) қос арқанды полиспаст арқылы 
шөмішті көтеруге арналған, жүкшығыр дискілік тежегіштермен 
жабдықталған 2 екі электр қозғалтқышымен іске қосылады 1. Әр электр 
қозғалтқышынан момент барабандардың ішіне орналастырылған 
планетарлық редукторлар арқылы 3 және 5 катушкаларға беріледі. 3 және 5 
барабандары 4 аралық барабанмен қосылып, 9 және 10 тіректерімен бір блок 
құрайды. Электр қозғалтқыштары қосымша 6 тірекке сүйенеді. 9 және 10 
тіректері айналмалы платформаға бекітіледі, ал 6 тіректері дәнекерленген. 

Сурет 4.24 - Көтергіш жүкшығыр 

Беріліс барабаны (4.25-сурет) - бұл барабанның ішіне орнатылған 
планетарлық беріліс қорабы. Электр қозғалтқыштарынан 1 тісті муфталар мен 
2 бұралу нүктелері редуктордың 3 жетекші берілістеріне беріледі. Жетекші 
берілістерден 3 спутниктер арқылы 4 қозғалыс 5 доңғалақтарына беріледі, 
олар ішкі берілістің екі тәжі бар және 6 диск арқылы 7 барабанмен тығыз 
байланысты. Сонымен қатар, 4 қозғалтқышы 8 спутниктерінен, ал олардан 9 
Орталық берілістер арқылы 5 доңғалақ тәждерімен байланысқан 10 
спутниктері алынады. 

11 драйверлері бекітілген тіректерге басылған 12 тісті жеңдер 
көмегімен тоқтайды. Беріліс барабанының бірінші сатысы дифференциал 
ретінде жұмыс істейді, ал екіншісі-паразиттік берілісі бар қарапайым беріліс. 
10, 4 спутниктері және 13 және 6 барабандары жылжымалы подшипниктерде 
айналады, ал 3 редукторлары өзгермелі болады. 

14 қақпақтарында 15 жетекші берілістердің осьтік саңылауын таңдау 
үшін 3 шарымен реттелетін бұрандалар бар. 

Жұмыс кезінде көтергіш жүкшығырды тежеу қарсы ағынмен 
жүргізіледі. Төтенше және төтенше тежеу үшін дискілі электромагниттік 
тежегіштер қарастырылған, олар сонымен қатар тұрақ тежегіштерінің 
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функциясын орындайды, басқару тізбегін ашқанда және экскаваторды 
қуатсыздандырғанда іске қосылады.  

 

 
 

Сурет 4.25 - Барабан редукторы 
 

ЭКГ-10 экскаваторының 1 көтергіш арқаны (4.26-сурет) шығырдың 5 
және 6 барабандарында екі ұшымен бекітілген, ал ортаңғы бөлігі 4 Шөміш 
аспа блоктарын, 2 бас блоктарын және 3 теңестіретін жартылай блоктарды 
қамтиды. Шөміштің көтерілуін шектеу үшін жебеде соңғы қосқыш 
орнатылған. 

 

 
 

Сурет 4.26 - Арқандарды қаптау схемасы а) көтергіш шығырдың, 
 б) қысымды жүкшығыр 
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функциясын орындайды, басқару тізбегін ашқанда және экскаваторды 
қуатсыздандырғанда іске қосылады. 

Сурет 4.25 - Барабан редукторы

ЭКГ-10 экскаваторының 1 көтергіш арқаны (4.26-сурет) шығырдың 5 
және 6 барабандарында екі ұшымен бекітілген, ал ортаңғы бөлігі 4 Шөміш
аспа блоктарын, 2 бас блоктарын және 3 теңестіретін жартылай блоктарды 
қамтиды. Шөміштің көтерілуін шектеу үшін жебеде соңғы қосқыш 
орнатылған.

Сурет 4.26 - Арқандарды қаптау схемасы а) көтергіш шығырдың,
б) қысымды жүкшығыр

Қысым лебедкасы (4.27-сурет) өзара қозғалыс тұтқасын хабарлауға 
арналған.  

Жүкшығыр 4 диск тежегіштерімен жабдықталған 3 екі электр 
қозғалтқышымен және 5 редукторы бар 7 жабық қаптамамен жалғасқан 
серпімді сақтағыш муфталармен 6 жұмыс істейді. 
 Редуктор 6-көлденең, үш сатылы, цилиндрлік берілістермен. Тісті берілістер 
мен мойынтіректерді майлау редуктордың корпусындағы ваннадан майды 
шашырату арқылы жүзеге асырылады, ол үшін жетекші білікке екі 
шашыратқыш орнатылады. Мойынтіректердің қалыпты жұмыс істеуі және 
төмен температурада ілінісу үшін редукторда майды жылыту қарастырылған. 
1 және 2 барабандары редуктордың төмен жылдамдықты білігінің ұштарына 
орнатылады. 

Бұл жағдайда 1 барабаны қысым мен қайтару арқандарының кернеуін 
реттеуге арналған. Арқандар барабандардың ойықтарына 8 крекер мен 9 
бұранданың көмегімен бекітіледі. 
Қысым мен қайтару арқандарын резервтеу схемасы суретте көрсетілген. 11,6. 
Қысым 1 және қайтару 2 арқандар 3 қысым лебедкасының катушкаларына 
бекітілген, осылайша қысым оралған кезде қайтару және керісінше оралады. 
Ер-тоқымның білігіне орнатылған 6 блоктарын айналдыра отырып, арқандар 
тұтқаға бекітілген 5 және 4 жартылай блоктарға әсер етеді. 

Сурет 4.27- Қысым лебедкасы 
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Жұмыс кезінде қысымды жүкшығырды тежеу қарсы ағынмен 

жүргізіледі. Төтенше тежеу үшін дискілі электромагниттік тежегіштер 
қолданылады, олар тұрақ тежегіштері ретінде де қызмет етеді.  

Экскаватордың айналмалы механизмі екі бірдей жетекті өшіреді (4.28-
сурет). Олардың әрқайсысы 2 диск тежегішімен жабдықталған 1 электр 
қозғалтқышынан және 3 тік редуктордан тұрады.  

Редуктор айналмалы платформаға түйреуіштермен бекітіледі (қараңыз: 
A-A), ал реактивті сәтті қабылдау үшін редуктордың төменгі фланеціне 
басылған және айналмалы платформаға Дәнекерленген 4 жеңдер 
қолданылады. 
 Редуктордың 5 төмен жылдамдықты білігінің соңында редуктордың 
рамасына бекітілген редукторға бекітілген беріліс отырады. 

 
 

 
 

Сурет 4.28 - Бұрылу механизмі жетегі 
 

Редуктордың тісті берілістерін жеке сорғы қондырғысынан мәжбүрлі 
майлау. Жұмыс істемейтін сорғы қондырғысы бар бұрылыс редукторының 
жұмысын болдырмау үшін айдау құбырына қысым релесі 7 орнатылды. 
Майды ағызу үшін 8 құбыр қызмет етеді.  

Орталық цапфа (4.29-сурет) айналмалы платформаны 
орталықтандыруға және қазу кезінде экскаватордың айналмалы бөлігін 
төңкеруден сақтауға арналған. Орталық цапфаның 2-осі бұрылыс 
платформасының жақтауын құюға орнатылады және бұралудан тоқтап 
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Жұмыс кезінде қысымды жүкшығырды тежеу қарсы ағынмен
жүргізіледі. Төтенше тежеу үшін дискілі электромагниттік тежегіштер
қолданылады, олар тұрақ тежегіштері ретінде де қызмет етеді. 

Экскаватордың айналмалы механизмі екі бірдей жетекті өшіреді (4.28-
сурет). Олардың әрқайсысы 2 диск тежегішімен жабдықталған 1 электр
қозғалтқышынан және 3 тік редуктордан тұрады. 

Редуктор айналмалы платформаға түйреуіштермен бекітіледі (қараңыз: 
A-A), ал реактивті сәтті қабылдау үшін редуктордың төменгі фланеціне 
басылған және айналмалы платформаға Дәнекерленген 4 жеңдер 
қолданылады.
Редуктордың 5 төмен жылдамдықты білігінің соңында редуктордың
рамасына бекітілген редукторға бекітілген беріліс отырады.

Сурет 4.28 - Бұрылу механизмі жетегі

Редуктордың тісті берілістерін жеке сорғы қондырғысынан мәжбүрлі 
майлау. Жұмыс істемейтін сорғы қондырғысы бар бұрылыс редукторының 
жұмысын болдырмау үшін айдау құбырына қысым релесі 7 орнатылды. 
Майды ағызу үшін 8 құбыр қызмет етеді. 

Орталық цапфа (4.29-сурет) айналмалы платформаны
орталықтандыруға және қазу кезінде экскаватордың айналмалы бөлігін
төңкеруден сақтауға арналған. Орталық цапфаның 2-осі бұрылыс 
платформасының жақтауын құюға орнатылады және бұралудан тоқтап

қалады. Шұңқырдың төменгі бөлігі төменгі жақтаудың құймасына басылған 
жеңде айналады. 

Сфералық шайбаға сүйенетін 5 гайкасы арқылы 4, бұралмалы бөлікті 
төңкеруден сақтайды. 5 гайкасы 6 жолақтармен бекітіліп, орталық 
шұңқырдың 2 осімен бірге айналады. 

2-осьтің ішкі арнасында 1 және 9-тармақтарда 3-құбыр орнатылған,
олар арқылы кабельдер айналмалы платформадан төменгі жақтаудағы электр 
жабдықтарына өтеді. Бұралудың алдын алу үшін 3 құбыры 7 
тартқыштарымен босатылады. Құбырдың 3 фланецінің үстіне қабылдағыш 
орнатылады. 

Сурет 4.29 - Орталық цапфа 

Экскаватордың корпусы штампталған парақтардан дәнекерленген. 
Төбесі секциялық және денеге болттармен бекітілген. Бөлімдер арасындағы 
буындар Профильді резеңкеден жасалған сымдармен тығыздалады. 

Машинист кабинасы екі бөлмеден тұрады. Төменгі қосалқы үй-жайда 
киімге арналған шкаф, қолжуғыш, электр сүлгі, тоңазытқыш, жұмыс орны 
орналасқан. Жоғарғы жұмыс бөлмесі жылу оқшаулағышпен жабдықталған. 
Мұнда машинист орындығы, басқару пульті, бақылау-өлшеу аспаптары 
орналасқан. Кабинаның төбесіне кондиционер орнатылған. Шанақты желдету 
шанақтың артқы жағына орнатылған төрт желдеткішпен қамтамасыз етіледі, 
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олар шанақта артық қысым жасай отырып, 60 мың м3/сағ тазартылған ауа 
береді. Көтеру, қысым және бұрылу қозғалтқыштарын, сондай - ақ көтеру 
және бұрылу генераторларын желдету-жеке желдеткіштерден мәжбүрлеу. 

Экскаватордың сыртқы жарықтандыруы машинистің кабинасында, екі 
аяқты тіреуде, жоғары вольтты трансформатордың қорғаныш қаптамасында 
және шанақта орнатылған құятын Жарық прожекторларымен жүзеге 
асырылады. Шанақ пен кабинаны 220 В кернеулі желіден шамдармен 
жарықтандыру. 
 Кернеуі 12 В аккумуляторлық батареядан авариялық жарық беру. 

Экскаваторға кіретін Баспалдақ екі бөліктен тұрады - жылжымалы және 
қозғалыссыз. Жұмыс кезінде баспалдақтың қозғалмалы бөлігі көтеріледі. 
Баспалдақ төмендеген кезде бұрылу механизмін қосуды болдырмайтын 
бұғаттау қарастырылған. Экскаватордың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету 
үшін салмағы 45 - 50 тонна болатын қарсы салмақ қарастырылған. Қарсы 
салмақ бөліктері үйілген салмағы 3,0 - 3,5 т/м3 балластпен толтырылады. 

 

 
 
Жүріс арбашасы (4.30-сурет) оған экскаватордың бұрылыс бөлігін 

орнатуға және оның қозғалуына арналған. Арба 3 дәнекерленген төменгі 
жақтаудан тұрады, оған 6 тірек рамалары екі жағынан бекітілген. Рамаларды 
бекіту болттармен және сынамен құлыптау арқылы жүзеге асырылады 4. 
Сонымен қатар, орнату кезінде шынжыр табанды рамалар дәнекерленген. 

1 тісті тәжі төменгі жақтаудың жоғарғы парағына бекітілген, оның 
көмегімен айналмалы редукторлардың берілісі қосылады. Сақиналы рельс 2 
редуктордың тесікшесінде орналасқан, оған роликті шеңбер сүйенеді. 
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олар шанақта артық қысым жасай отырып, 60 мың м3/сағ тазартылған ауа 
береді. Көтеру, қысым және бұрылу қозғалтқыштарын, сондай - ақ көтеру
және бұрылу генераторларын желдету-жеке желдеткіштерден мәжбүрлеу.

Экскаватордың сыртқы жарықтандыруы машинистің кабинасында, екі 
аяқты тіреуде, жоғары вольтты трансформатордың қорғаныш қаптамасында 
және шанақта орнатылған құятын Жарық прожекторларымен жүзеге 
асырылады. Шанақ пен кабинаны 220 В кернеулі желіден шамдармен 
жарықтандыру.
Кернеуі 12 В аккумуляторлық батареядан авариялық жарық беру.

Экскаваторға кіретін Баспалдақ екі бөліктен тұрады - жылжымалы және 
қозғалыссыз. Жұмыс кезінде баспалдақтың қозғалмалы бөлігі көтеріледі.
Баспалдақ төмендеген кезде бұрылу механизмін қосуды болдырмайтын 
бұғаттау қарастырылған. Экскаватордың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету 
үшін салмағы 45 - 50 тонна болатын қарсы салмақ қарастырылған. Қарсы 
салмақ бөліктері үйілген салмағы 3,0 - 3,5 т/м3 балластпен толтырылады.

Жүріс арбашасы (4.30-сурет) оған экскаватордың бұрылыс бөлігін
орнатуға және оның қозғалуына арналған. Арба 3 дәнекерленген төменгі
жақтаудан тұрады, оған 6 тірек рамалары екі жағынан бекітілген. Рамаларды
бекіту болттармен және сынамен құлыптау арқылы жүзеге асырылады 4.
Сонымен қатар, орнату кезінде шынжыр табанды рамалар дәнекерленген.

1 тісті тәжі төменгі жақтаудың жоғарғы парағына бекітілген, оның 
көмегімен айналмалы редукторлардың берілісі қосылады. Сақиналы рельс 2
редуктордың тесікшесінде орналасқан, оған роликті шеңбер сүйенеді.

Сурет 1.58 - Грейферлік арба 

Әр жолда төрт тірек ролигі бар. Олардың екеуі үлкен диаметрлі 
орталық бөлікке орнатылады және бір уақытта шынжыр табанды тізбектің 
жоғарғы тармағын қолдауға қызмет етеді. 

7 тірек роликтерінің осьтері шынжыр табанды рамаларға бекітіліп, 5 
кілттермен бекітіледі. Осьтердегі роликтер қысқыштармен бекітіледі 8. Трек 
рамаларының артқы жағында 9 жетекші дөңгелектер орнатылған. 

Әрбір шынжыр табан саусақпен жалғанған 37 сілтемеден тұрады. 
Шынжырлардың керілуі гидродомкратпен жүргізіледі және төсемдермен 
реттеледі. 

Дөңгелектер мен Катоктардың мойынтірек тораптарына сұйық май 
құйылады. Оны ұстап тұру үшін серіппелермен басылған тығыздағыш 
сақиналар қарастырылған. 

Әрбір трек Жеке 10 электр қозғалтқышынан 11 редукторы және 
борттық беріліс арқылы беріледі. Электр қозғалтқышы редуктордың 
корпусына орнатылады, ол трек жақтауына бекітіледі. Қозғалтқышты 
редуктормен жалғау ТКП-300 қалыптық тежегішінің тежегіш шкивімен 
бұрандалармен қосылған серпімді муфтамен жүзеге асырылады. 

Редуктор төрт сатылы, конустық цилиндр тәрізді. Конустық беріліс 
КрАЗ-256 автомобилінің жүріс механизмінен алынған. 

Роликті шеңбер (4.31-сурет) айналмалы платформаның тірегі ретінде 
қызмет етеді және 40 цилиндрлік бір бұрышты 2 роликтерден тұрады, олар 3 
осьте 1 осьте отырады. Осьтер сепараторға бекітілген 4. 6 сепараторының 
сыртқы сақинасы 7 тақтайшаларымен байланысқан екі арнадан тұрады. Ішкі 
сақина 8-бұл орталық цапфаға салынған және сыртқы сақинамен 9 радиалды 



258
 

 

каналдармен байланысқан құю. 5 құбыр арқылы Орталық сақинаны майлау 
жүзеге асырылады. Әр ролик 10 штепсель арқылы жеке майланады.  

Сыртқы жағынан майдың ағып кетуіне қақпақша11, ал сепаратор 
жағынан үшкір сақиналар 12 кедергі келтіреді. 

 
 

  

  
 

 

 
 

Сурет 4.10-Роликті конвейер 
 

Кабельдік барабан (4.32-сурет) жоғары вольтты кабельді тасымалдау 
үшін қол еңбегінің шығындарын азайтуға арналған.  
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каналдармен байланысқан құю. 5 құбыр арқылы Орталық сақинаны майлау
жүзеге асырылады. Әр ролик 10 штепсель арқылы жеке майланады. 

Сыртқы жағынан майдың ағып кетуіне қақпақша11, ал сепаратор 
жағынан үшкір сақиналар 12 кедергі келтіреді.

Сурет 4.10-Роликті конвейер

Кабельдік барабан (4.32-сурет) жоғары вольтты кабельді тасымалдау
үшін қол еңбегінің шығындарын азайтуға арналған. 

4.32-сурет - Кабельдік барабан 

1 барабанның 3 рамасы шынжыр табандарының редукторларына 
топсалы орнатылады, ал 5 реттелетін байланыстырғыштармен жабдықталған 
4 созылымдар төменгі жақтаудың артқы парағына бекітіледі. Кабельдік 
барабанның жетегі 6 электр қозғалтқышынан 8 редуктор және 9 қаптамамен 
жабылған ашық беріліс арқылы жүзеге асырылады. Барабанның қуыс осінде 
ток қабылдау құрылғысы 7 орналасқан, оған барабанға оралған жоғары 
вольтты кабельдің ұшы ось арқылы жеткізіледі. Кабель қатарларын төсеу 12 
рельсті рамамен қозғалатын 13 вагонның роликтерімен жүзеге асырылады. 
Каретка жетегі барабан осінен 14 тізбекті беріліс арқылы 2 құрт редукторы 
арқылы жүзеге асырылады. Құрт редукторының Шығыс білігіне екінші 
тізбекті берілістің жұлдызы орнатылады, онда тізбектің бір бөлігі вагонмен 
байланысты және барабан айналған кезде оны жылжытады. 

6 Электр қозғалтқышы барабанда кабельдің әлсіреуін немесе кабельдегі 
кернеу 90 кг-нан асқан кезде оның оралуын таңдау үшін жеткілікті сәт 
жасайды. 

Пневматикалық жүйе 
ЭГК-5 экскаватор жүйесінің негізгі компоненттерінің бірі 

пневматикалық жүйе болып табылады. Ол лебедканы көтеру тежегіштерін, 
айналмалы және қысымды механизмдерді басқаруға, дыбыстық сигнал 
беруге, қалың майлау станцияларын және әртүрлі құралдарды басқаруға 
арналған, сонымен қатар электр жабдықтары мен механизмдерден шаңды 
кетіруге арналған. 

Бұл жүйеде қозғаушы күш ЭК-7в электр компрессорының арқасында 
жүйеге айдалатын қарапайым ауа екенін атап өткен жөн. Бұл жүйе 
гидрожүйеге қарағанда әлдеқайда арзан (қымбат майларды қажет етпейді), ол 
гидрожүйелерге техникалық сипаттамалары бойынша ұсынылғаннан 
әлдеқайда төмен және әлдеқайда жоғары температура жағдайында жұмыс 
істей алады. Бірақ бұл жүйенің істен шығуы мүмкін бір нюанс бар: әртүрлі 
шаң қоспаларының болуы пневматикалық цилиндрлер мен басқа бөліктердің 
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манжеттері мен тығыздағыш сақиналарының мерзімінен бұрын тозуына , 
сондай-ақ төмен температурада мұзға айналатын ылғалға әкеледі . 

          4.3.2 Экскаватордың механикалық және электр бөлігін жөндеу 
Дәнекерлеу арқылы жөндеуге ақауларының сипаты мен саны осы 

"басшылықтың" IV бөлімінің талаптарына сәйкес келетін бөлшектер мен 
ажырамайтын құрамдас бөліктер жатады. 

Дәнекерлеу электродтарының материалы дәнекерленген бөлшектердің 
металына сәйкес келуі керек. 

Дәнекерлеу үшін тек стандартты электродтарды қолдану керек: 342, 
E42A, E46, E50 және т.б. МЕМСТ 9467-60, МЕМСТ 100052-62 және салалық 
ТШ сәйкес. 

Электродтардың саны сертификаттарды тексерумен және іріктеп қарсы 
салумен белгіленуі тиіс.  

Дәнекерлеу арқылы жөнделетін бөлшектердің беттері кірден, майдан 
және коррозия іздерінен тазартылуы тиіс. 

Жарықтарды дәнекерлеу кезінде Жиектерді кесу, мүмкіндігінше, V-
тәрізді немесе Х-тәрізді, тек дәнекерлеу металына байланысты (қалыңдығы 
15 мм-ден асатын Х-тәрізді), жарықтардың ұштарын бұрғылаумен немесе 
балқытумен міндетті түрде шектей отырып орындалады. 

Жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін жаңбыр мен қатты жел 
кезінде ашық ауада минус 10-150 С төмен температурада жауапты металл 
конструкцияларын дәнекерлеу ұсынылмайды. 

Металл конструкцияларын көрсетілген температурадан төмен 
температурада дәнекерлеу қажет болған жағдайда, дәнекерлеу орнын алдын 
ала қыздырыңыз. 

Жарықтарды дәнекерлеу кезінде көлденең дәнекерлеуден аулақ болған 
жөн. 

Жол шәй сызаттар металл көрсетіле тігісі усиливабщих жапсырма. 
Төсемнің материалы бөліктің негізгі металына сәйкес келуі керек. 

4.3-кестеде қолмен немесе жартылай автоматты электр доғалы 
дәнекерлеу арқылы жөндеу үшін ұсынылатын ЭКГ-8И экскаватор 
бөлшектерінің тізімі берілген. 

Кесте 4.3-Дәнекерлеумен жөнделетін ЭКГ-8 экскаваторының негізгі 
бөлшектері мен ажырамас құрамдас бөліктерінің тізбесі 

Құрамдас бөліктің немесе 
бөлшектің атауы 

Материал Электрод түрі 
(маркасы)  

шөміш 
Шөміш корпусы 
- алдыңғы қабырға

- артқы қабырға

Болат 110г13л 

Болат 25L-II 

аустенит 
ЭА-478 / 3ТУ № 283-
55 
ЭА-1Гб 
Э42 
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манжеттері мен тығыздағыш сақиналарының мерзімінен бұрын тозуына , 
сондай-ақ төмен температурада мұзға айналатын ылғалға әкеледі .

4.3.2 Экскаватордың механикалық және электр бөлігін жөндеу

Дәнекерлеу арқылы жөндеуге ақауларының сипаты мен саны осы 
"басшылықтың" IV бөлімінің талаптарына сәйкес келетін бөлшектер мен
ажырамайтын құрамдас бөліктер жатады.

Дәнекерлеу электродтарының материалы дәнекерленген бөлшектердің
металына сәйкес келуі керек.

Дәнекерлеу үшін тек стандартты электродтарды қолдану керек: 342, 
E42A, E46, E50 және т.б. МЕМСТ 9467-60, МЕМСТ 100052-62 және салалық
ТШ сәйкес.

Электродтардың саны сертификаттарды тексерумен және іріктеп қарсы
салумен белгіленуі тиіс. 

Дәнекерлеу арқылы жөнделетін бөлшектердің беттері кірден, майдан
және коррозия іздерінен тазартылуы тиіс.

Жарықтарды дәнекерлеу кезінде Жиектерді кесу, мүмкіндігінше, V-
тәрізді немесе Х-тәрізді, тек дәнекерлеу металына байланысты (қалыңдығы
15 мм-ден асатын Х-тәрізді), жарықтардың ұштарын бұрғылаумен немесе
балқытумен міндетті түрде шектей отырып орындалады.

Жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін жаңбыр мен қатты жел
кезінде ашық ауада минус 10-150 С төмен температурада жауапты металл
конструкцияларын дәнекерлеу ұсынылмайды.

Металл конструкцияларын көрсетілген температурадан төмен 
температурада дәнекерлеу қажет болған жағдайда, дәнекерлеу орнын алдын 
ала қыздырыңыз.

Жарықтарды дәнекерлеу кезінде көлденең дәнекерлеуден аулақ болған 
жөн.

Жол шәй сызаттар металл көрсетіле тігісі усиливабщих жапсырма. 
Төсемнің материалы бөліктің негізгі металына сәйкес келуі керек.

4.3-кестеде қолмен немесе жартылай автоматты электр доғалы
дәнекерлеу арқылы жөндеу үшін ұсынылатын ЭКГ-8И экскаватор 
бөлшектерінің тізімі берілген.

Кесте 4.3-Дәнекерлеумен жөнделетін ЭКГ-8 экскаваторының негізгі
бөлшектері мен ажырамас құрамдас бөліктерінің тізбесі

Құрамдас бөліктің немесе 
бөлшектің атауы

Материал Электрод түрі 
(маркасы)

шөміш
Шөміш корпусы 
- алдыңғы қабырға

- артқы қабырға   

Болат 110г13л

Болат 25L-II 

аустенит
ЭА-478 / 3ТУ № 283-
55
ЭА-1Гб
Э42

4.3 кестенің жалғасы 
Шөміш тарту Болат 35 

Түптің шөміш Болат 110г13л аустенит 
ЭА-478 / 3ТУ № 283-
55 
ЭА-1Г6 

Шөміш ілмегі Болат 110г13л 
Карамысло Болат 110г13л аустенит 

ЭА-478 / 3ТУ № 283-
55 
ЭА-1Г6 

Блок корпусы Болат 35 Л-II Э42 
Шөмішті ілу құрсамасы Болат 35 Л-II 
Тетік Болат 3-Бап 
Механизмі тежеу түптің шөміш 
Тетік  3 БК. 
Механизмі ашу түптің шөміш 
Барабанды  Болат 35 Л-II 
Обойма 3 БК. 
Тетік БСт3сп 
Тұтқа  
Артқы жартысы Болат 35 Л-II 
Корпус Болат 35 Л-II 
Тұтқа арқалығы 
Алдыңғы жартылай блок Болат 35 Л-II Э42 
Жебе  
Секция жебенің төменгі Болат 09Г2С Э12А (уони-13/45) 

Э42-Т (АНО-1) 
Жоғарғы жебенің секциялары Болат 09Г2С 
Блок СЧ 21-40 АН44.34-1 
Блок корпусы Болат 35 Л-II Э42 
Мойынтірек корпусы Болат 35 Л-II Э46 () МР-3 
Блок Болат 35 Л-II Э42 
Жебе аспасы 
Артқы тірек Болат 20 

Болат 25L-II 
М16С 

Балка Болат 20 
Болат L-II 

Подкос Болат 20 
Болат 25L-II 
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 4.3 кестенің жалғасы 
Блок  Болат 35l-II 

 
 

Қысым механизмі 
Редуктор корпусы 

 
Болат 35l-II 

 

Барабанды  Болат 35l-II  
Қысымды барабан Болат 35l-II  
Қайтарымды барабан Болат 35l-II  
Көтеру механизмі 
Редуктор корпусы  
 

 
Болат 35l-II 

 

Барабанды  Болат 35l-II  
Айналмалы механизм 
Редуктор корпусы 

 
Болат 35l-II 

 

Редуктор қақпағы Болат 35l-II  
Жүріс арбашығы 
Редуктор корпусы 

 
Болат 35l-II 

 
 

Қақпақ  Болат 35l-II  
Жыланбауыр жүріс 
төменгі рама 

 
Болат 09Г2С (м) 

 
Э42А (уони-13/45) 
Э42-Т (АНО-1) 

Шынжыр табанды рамка  Болат 35l-II Э42 
Тірек дөңгелегі Болат 35хн2вл 

Болат 35хмл 
ЭА-4ВЗБ2 
Э-ХМ-Ф 

Керме доңғалақ Болат 35хмл  
Звено гусеничное Болат 110г13л Аустенит 

ЭА-478/3 
ТШ № 283-55 
ЭА-1Г6 

Роликті шеңбер 
Сепаратор.  

  
Э42 

Айналмалы платформа Болат 09Г2С Э42А (уони-13/45) 
Э42-Т (АНО-1)  

 
Құрамдас бөліктерді құрастыруға және реттеуге қойылатын талаптар 
Ижор зауытының сызбаларына сәйкес тораптар мен агрегаттарды 

құрастыру. Жданов және "басшылықтың" талаптары. 
Құрастыруға түсетін бөлшектер кірден, майлаудан тазартылуы, жуылуы 

және кептірілуі тиіс. 
Бөлшектердің мөлшері мен сапасы дайындаушы зауыттың сызбаларына 

немесе "басшылық" ақауын анықтау карталарына сәйкес болуы тиіс. 
Жылжымалы қосылыстар бөлшектерінің үйкелетін беттері жинау 

кезінде таза майлаудың жұқа қабатымен жабылуы тиіс. 
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4.3 кестенің жалғасы
Блок Болат 35l-II

Қысым механизмі
Редуктор корпусы Болат 35l-II
Барабанды Болат 35l-II
Қысымды барабан Болат 35l-II
Қайтарымды барабан Болат 35l-II
Көтеру механизмі
Редуктор корпусы Болат 35l-II

Барабанды Болат 35l-II
Айналмалы механизм
Редуктор корпусы Болат 35l-II
Редуктор қақпағы Болат 35l-II
Жүріс арбашығы
Редуктор корпусы Болат 35l-II
Қақпақ Болат 35l-II
Жыланбауыр жүріс
төменгі рама Болат 09Г2С (м) Э42А (уони-13/45)

Э42-Т (АНО-1)
Шынжыр табанды рамка Болат 35l-II Э42
Тірек дөңгелегі Болат 35хн2вл

Болат 35хмл
ЭА-4ВЗБ2
Э-ХМ-Ф

Керме доңғалақ Болат 35хмл
Звено гусеничное Болат 110г13л Аустенит

ЭА-478/3
ТШ № 283-55
ЭА-1Г6

Роликті шеңбер
Сепаратор. Э42
Айналмалы платформа Болат 09Г2С Э42А (уони-13/45)

Э42-Т (АНО-1) 

Құрамдас бөліктерді құрастыруға және реттеуге қойылатын талаптар
Ижор зауытының сызбаларына сәйкес тораптар мен агрегаттарды

құрастыру. Жданов және "басшылықтың" талаптары.
Құрастыруға түсетін бөлшектер кірден, майлаудан тазартылуы, жуылуы 

және кептірілуі тиіс.
Бөлшектердің мөлшері мен сапасы дайындаушы зауыттың сызбаларына

немесе "басшылық" ақауын анықтау карталарына сәйкес болуы тиіс.
Жылжымалы қосылыстар бөлшектерінің үйкелетін беттері жинау

кезінде таза майлаудың жұқа қабатымен жабылуы тиіс.

Майлау ойықтары мен бөлшектердегі тесіктер тазаланып, қысыммен 
жуылып, Сығылған ауаға құйылуы керек. 

Жылжымайтын қосылыстарды жинау арнайы құрылғылардың 
көмегімен престе жүргізіледі. Құрастыруды қамтамасыз ету үшін түйісетін 
бөлшектерді қыздыру немесе салқындату іске қосылады. Термиялық 
өңделген бөлшектерді 1500С дейін қыздыруға жол беріледі. 

Сақиналардың төлкелерін, роликті және шарикті подшипниктерді, 
тығыздағыштарды қою арнайы оправалардың көмегімен жүргізіледі. 

Бекіткіш және тоқтатқыш бөлшектердің түрлері мен өлшемдері 
дайындаушы зауыттың сызбаларына сәйкес келуі тиіс. Бір тоқтатқыш бөлікті 
басқасына ауыстыруға жол берілмейді. 

Қозғалмайтын және ауыспалы екпелер бойынша кілтектер балғаның 
немесе түрлі-түсті металдан жасалған оправаның көмегімен біліктердің 
кілттік ойықтарына тығыз отырғызылуы тиіс. 

Бұл түйіннің барлық бұрандалары және басқа бекіткіштері біркелкі 
бекітіледі. 

Құрастыру кезінде қағаз және картон төсемдері жаңаларына 
ауыстырылады. 

Тығыздағыштар жұпталған беттерге біркелкі жабысып, мықтап 
қысылуы керек. 

Төсемнің жанасқан беттерінің шетінен шығып тұруына жол берілмейді. 
Киізден жасалған тығыздағыштар орнатпас бұрын ыстық минералды 

маймен сіңдіріледі. 
Жинау алдында ауа және май сүзгілері тазартылып, жуылуы керек. 
Компрессорды бөлшектеу және құрастыру кезінде компрессорды 

дайындаушы зауыт құрастырған нұсқаулықты басшылыққа алу қажет. 
Шөміштің төменгі жағы шөміштің корпусына қатысты еркін, еркін 

айналуы керек. 
Шөміш түбінің сабына қатысты шөміштің жағдайын реттеу және 

Ысырма жүрісі шайбалардың орны бойынша жүргізіледі. 
Засов тиіс еркін тайғақ бойынша қозғалады түбі. Болтты бес тесіктің 

бүйір жақтарына тигізуге жол берілмейді. 
Төменгі тежеу механизмінің екі тежегішінің серіппелерін қатайту 

біркелкі жүзеге асырылады. Серіппелерді керу күші шөмішті ашу және түсіру 
кезінде түптің тербелістерін сөндіруді қамтамасыз етуі тиіс (4.52-сурет). 

       4.3.3 Жөндеуден кейін басқару механизмдері мен жүйелерін баптау 
және реттеу 

Жалпы алғанда, электр жабдықтарының қауіпсіз және апатсыз жұмысы 
зауыттық техникалық құжаттаманың нұсқауларын міндетті түрде орындау 
арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін, сондықтан оның талаптарын зерттеу және 
орындау барлық қызмет көрсететін персонал үшін, сондай-ақ экскаватордың 
электр жабдықтарын үнемі жөндеу кезінде міндетті болып табылады. 



264 

ТБ нұсқаулықтарының және дайындаушы зауыттардың 
ұсынымдарының талаптары бойынша электр жабдықтарын жөндеу жылына 
кемінде екі рет жүргізілуі тиіс. Көбінесе ақаулықтан кейін жөндеуші 
мамандар экскаватордың дұрыс және үздіксіз жұмыс істеуі үшін электр 
жабдықтарының элементтерін, сондай-ақ электр сымдарының жиынтығын 
(жоғары вольтты линтельдер, негізгі жетек, көмекші жетек, жарықтандыру, 
машинист кабинасы) ауыстыруды немесе жөндеуді ұсынады. Тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, сондай - ақ экскаватор зауыттарын жөндеу және қызмет 
көрсету жөніндегі нұсқаулықтардың ұсынымдары бойынша экскаватордың 
электр сымдарын ауыстыру экскаватордың пайдалану шарттарына 
байланысты бір-екі жылда бір рет жүргізіледі [12, 14].   

Зауыт экскаватордың электр бөлігін жетілдіру бойынша үнемі жұмыс 
істейді, сондықтан экскаватордың паспорттық көрсеткіштерін 
нашарлатпайтын техникалық құжаттама мен электр жабдықтарының 
компоненттеріне өзгерістер енгізілуі мүмкін. Электр жабдығын және оның 
құрамдас бөліктерін баптау, реттеу өндірісінде экскаватормен жіберілетін 
жұмыс сызбалары мен нұсқаулықтарын, сондай-ақ дайындаушы зауыттың 
жинақтаушы бұйымдарына техникалық құжаттаманы басшылыққа алу қажет. 

Барлық жетектерді 3 (үш) тәулік бойы жүктемемен сынау, 4.4-кестеде 
жұмыс тәртібінде жабдықтың істен шығуын жою. 

Кесте 4.4-Жабдық жұмыс тәртібінде 

Баптау 
1 Электр Монтаждау актісі бойынша қабылдау 

2 Қоңырау шалу (басқару тізбектері мен электр жетегінің қуат 
тізбектерін тексеру) 

3 
Электр жабдығының оқшаулау кедергілерінің жай-күйін тексеру: 
(электр қозғалтқыштар, электр өткізгіштер, бесмашиналық агрегат, 
басқару пульті, басқару станциясы, жоғары вольтты коммутация) 

Баптау жұмыстары 

1 Қосалқы жетек (төмен вольтты жабдық: компрессор, желдету, 
гидрожүйе, жарықтандыру, кабинаны жылыту) 

2 Жоғары вольтты қозғалтқышты, түрлендіргіш агрегатты іске қосуды 
баптау 

3 

Көтеру жетегін (көтеру механизмін) баптау): 
Бос жүріс режимін тексеру және реттеу  
Жүктеме режимін тексеру (басты тізбектің тоқтатқыш токтарын 
реттеу) 
Көтеру шығырының электр қозғалтқышының тогы мен кернеуін 
реттеу. 
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ТБ нұсқаулықтарының және дайындаушы зауыттардың 
ұсынымдарының талаптары бойынша электр жабдықтарын жөндеу жылына 
кемінде екі рет жүргізілуі тиіс. Көбінесе ақаулықтан кейін жөндеуші
мамандар экскаватордың дұрыс және үздіксіз жұмыс істеуі үшін электр
жабдықтарының элементтерін, сондай-ақ электр сымдарының жиынтығын 
(жоғары вольтты линтельдер, негізгі жетек, көмекші жетек, жарықтандыру, 
машинист кабинасы) ауыстыруды немесе жөндеуді ұсынады. Тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, сондай - ақ экскаватор зауыттарын жөндеу және қызмет
көрсету жөніндегі нұсқаулықтардың ұсынымдары бойынша экскаватордың 
электр сымдарын ауыстыру экскаватордың пайдалану шарттарына 
байланысты бір-екі жылда бір рет жүргізіледі [12, 14].

Зауыт экскаватордың электр бөлігін жетілдіру бойынша үнемі жұмыс 
істейді, сондықтан экскаватордың паспорттық көрсеткіштерін
нашарлатпайтын техникалық құжаттама мен электр жабдықтарының
компоненттеріне өзгерістер енгізілуі мүмкін. Электр жабдығын және оның
құрамдас бөліктерін баптау, реттеу өндірісінде экскаватормен жіберілетін
жұмыс сызбалары мен нұсқаулықтарын, сондай-ақ дайындаушы зауыттың 
жинақтаушы бұйымдарына техникалық құжаттаманы басшылыққа алу қажет.

Барлық жетектерді 3 (үш) тәулік бойы жүктемемен сынау, 4.4-кестеде 
жұмыс тәртібінде жабдықтың істен шығуын жою.

Кесте 4.4-Жабдық жұмыс тәртібінде

Баптау
1 Электр Монтаждау актісі бойынша қабылдау

2 Қоңырау шалу (басқару тізбектері мен электр жетегінің қуат 
тізбектерін тексеру)

3
Электр жабдығының оқшаулау кедергілерінің жай-күйін тексеру:
(электр қозғалтқыштар, электр өткізгіштер, бесмашиналық агрегат, 
басқару пульті, басқару станциясы, жоғары вольтты коммутация)

Баптау жұмыстары

1 Қосалқы жетек (төмен вольтты жабдық: компрессор, желдету, 
гидрожүйе, жарықтандыру, кабинаны жылыту)

2 Жоғары вольтты қозғалтқышты, түрлендіргіш агрегатты іске қосуды
баптау

3

Көтеру жетегін (көтеру механизмін) баптау):
Бос жүріс режимін тексеру және реттеу
Жүктеме режимін тексеру (басты тізбектің тоқтатқыш токтарын
реттеу)
Көтеру шығырының электр қозғалтқышының тогы мен кернеуін 
реттеу.

4.4 кестенің жалғасы

4 

Қысым жетегін баптау: 
Бос жүріс режимін тексеру және реттеу 
Жүктеме режимін тексеру (басты тізбектің тоқтатқыш токтарын 
реттеу) 
Электр қозғалтқышының тогы мен кернеуін реттеу. 

5 Бұрылу жетегін баптау: 
Бос жүріс режимін тексеру және реттеу 

 6 

Жүріс жетегін баптау: 
Бос жүріс режимін тексеру және реттеу 
Жүктеме режимін тексеру (басты тізбектің тоқтатқыш токтарын 
реттеу) 
Жүріс электр қозғалтқышының тогы мен кернеуін реттеу. 

7 Барлық жетектердің тежегіш жүйесін баптау 
Негізгі жетектерді тексеру 

1 

Тапсырыс берушінің күшімен нұсқаулыққа сәйкес барлық май 
ванналарын трансмиссиялық майлармен құю жүргізіледі, 
мойынтіректерді майлау, төменгі раманың май жүйесінің ағуын жою, 
жебе көтергіш арқанды запасовка, жебені жұмыс жағдайына көтеру, 
қысымды механизмнің ер-тоқым мойынтіректеріне сабанды запасовка, 
шөміштің жұмыс арқанын көтергіш жүкшығыр барабанына запасовка 
жүргізіледі 

2 Көтергіш жүкшығыр тежегішін реттеу 
3 Барлық жетектерді монтаждау алаңында байқап көру 
4 Машинаны кенжарға айдау 

5 Барлық жетектерді 3 (үш) тәулік бойы жүктемемен сынау, жұмыс 
тәртібінде жабдықтың істен шығуын жою 

6 Құрамында Тапсырыс берушінің өкілдері және Орындаушының 
өкілдері бар комиссияның машинаны пайдалануға қабылдауы 

Қорытындылай келе, кәсіпорындағы машинаның апатсыз, қауіпсіз және 
үздіксіз жұмысы тек жеткізілетін қосалқы бөлшектердің сапасына және 
қауіпсіздік ережелерін сақтауға ғана емес, сонымен қатар электр 
жабдықтарына уақтылы және білікті сервистік қызмет көрсетуге де 
байланысты деп қорытынды жасауға болады.  

Бақылау сұрақтар: 
1. Экскаваторды жөндеу, монтаждау және бөлшектеу жоспары нені

қамтиды? 
2. Бір ожаулы экскаватор неден тұрады?
3. Айналмалы платформа не үшін қызмет етеді?
4. Ол деп атайды, жүк көтергіш машинаны?
5. Лебедка не үшін арналған?
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6. Кранды кезектен тыс толық техникалық тексеру одан кейін 
жүргізілуі керек пе? 

7. Айналмалы платформаның механизмдерін бөлшектеу қалай жүреді? 
8. Электр жабдықтарын жөндеуге қойылатын талаптар қалай? 
9. Орталық Герон дегеніміз не? 
10.  Жоғары вольтты кабель қалай жөнделеді? 
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6. Кранды кезектен тыс толық техникалық тексеру одан кейін
жүргізілуі керек пе?

7. Айналмалы платформаның механизмдерін бөлшектеу қалай жүреді?
8. Электр жабдықтарын жөндеуге қойылатын талаптар қалай?
9. Орталық Герон дегеніміз не?
10. Жоғары вольтты кабель қалай жөнделеді?

5 БӨЛІМ. ЭКСКАВАТОР МАШИНИСІ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ 
ТҮРЛЕРІ 

5.1 Экскаватор машинисінің қауіпсіздік ережелері 

Экскаватор машинисі және кешенге қатысатын механизмдерге қызмет 
көрсететін барлық персонал қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыс орнында 
кіріспе нұсқамадан және нұсқамадан өтуі тиіс, оны 3 айда кемінде 1 рет және 
осы жұмысшылардың жаңа жұмыс орнына әрбір ауысуы кезінде немесе 
олардың еңбек жағдайлары өзгерген кезде қайталау керек. 

Экскаватор машинисі мен машинаның барлық қызмет көрсетуші 
персоналы қолданыстағы нормаларға сәйкес арнайы киіммен және қорғаныс 
құралдарымен қамтамасыз етілуі және оларды жұмыс кезінде міндетті түрде 
қолдануы тиіс. Тиісті арнайы киімсіз және қорғаныс құралдарынсыз 
экскаватордың қызмет көрсететін персоналы жұмысқа жіберілмейді. 

Жүк көтергіш крандарды (ілгекпен немесе грейфермен) орнату және 
қауіпсіз пайдалану ережелері қолданылатын жабдықпен жұмыс істейтін бір 
шөмішті экскаваторлардың машинистері жебе, сондай-ақ ілмек немесе 
грейфер арқанға ілінген жағдайда, Мемгортехнадзордың жергілікті органы 
өкілінің міндетті қатысуымен біліктілік комиссиясымен оқытылуы және 
аттестатталуы тиіс. 

Экскаваторлардың барлық машинистерінде және олардың 
көмекшілерінде 12 айда бір реттен сиретпей, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын бұзған кезде осы Қағидаларды білуін тексеру қажет. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаманың және білімді тексерудің 
барлық түрлері тиісті құжаттармен-нұсқаманы өткізу журналдарымен, 
хаттамалармен және т. б. ресімделуі тиіс. 

Экскаватор машинисі тек оқыған машинада ғана жұмысқа жіберілуі 
мүмкін. Экскаватор машинисіне берілген куәлікте экскаватордың қандай 
маркасында жұмыс істеуге жіберілгені көрсетілуі тиіс. 

Экскаватор машинисі: 
- экскаватор машинисіне арналған қауіпсіздік техникасы жөніндегі

нұсқаулықты, сондай-ақ осы экскаваторды дайындаушы зауыттың машинаны 
монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулығын білу; 

- экскаватордың құрылымын, оның механизмдері мен қауіпсіздік
аспаптарының құрылысы мен мақсатын білу; 

- экскаватор механизмдерін басқару және оларға күтім жасау үшін
қажетті дағдыларды меңгеру; экскаваторды өз бетінше басқаруға көшпес 
бұрын, оқу курсын бітірген машинист кемінде 1 ай тәжірибелі машинистің 
басшылығымен экскаваторда жұмыс істеуі және осы экскаватор жұмыс 
істейтін барлық жағдайлармен, сондай-ақ қажетті сақтық шараларымен 
танысуы тиіс; 

- егер экскаватор кран немесе грейферлік жабдықпен жұмыс істесе,
экскаватордың тұрақтылығына әсер ететін факторларды және тұрақтылықты 
жоғалту себептерін біліңіз; 
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- осы экскаватор үшін қолданылатын жанар-жағармай
материалдарының ассортименті мен мақсатын білу; 

- өндірістік процесті кешенді механикаландыру кезінде кешенге
қатысатын барлық машиналарда қауіпсіз жұмыс ережелерін білу. Бұл 
экскаватор машинисі экскаваторға қызмет көрсететін барлық 
жұмысшылардың қауіпсіздік ережелерін сақтауына жауап беретіндіктен 
қажет. 

Экскаватор машинисінің құқықтары мен міндеттері 
Экскаватор машинисі басқарады одноковшовым экскаватором 

сиымдылығы 10м3 және одан да көп, немесе многовшовым роторлы және 
тізбекті экскаваторами кезінде құрылыс, жол және тау-кен жұмыстары. 
Сондай-ақ экскаватор машинисі, әзірлейді грунты при устройстве выемок, 
резервтер, үйінділер, қазаншұңқырлар салу үшін ғимараттар, ор үшін 
жерасты коммуникациялар және басқа да осыған ұқсас жұмыстар. 

Әдетте, Шөміш сыйымдылығы 0,5 м3 дейінгі экскаваторларда бір 
машинист жұмыс істеуі керек, ал Шөміш сыйымдылығы 0,5 м3 – ден жоғары-
машинист және машинист көмекшісі. Алайда, егер Шөміш сыйымдылығы 0,5 
м-ден аз экскаватор ауыр жағдайда жалғыз жұмыс істесе, онда машинистпен 
бірге машинистің көмекшісі де қызмет көрсетеді.  

Бірнеше ауысымда жұмыс істеген кезде ауысымдық машинистердің бірі 
машина бойынша аға болып тағайындалады. Экскаватордың жалпы жай – 
күйі мен ақаусыздығына аға машинист (ол бригадир), ал әрбір ауысымда-
ауысымдық машинист жауапты болады. 

Лауазымдық міндеттері 
Өзінің тікелей міндеттерін орындау кезінде экскаватор машинисі 

мынадай жұмыс түрлерін жүргізуге тиіс: топырақты және тау-кен массасын 
әзірлеу; топырақты немесе тау-кен массасын карьердің бортына немесе 
үйіндіге ауыстыру; отын мен басқа да материалдарды басқа көлік 
құралдарына немесе үйіндіге ауыстыру; жұмыс процесінде экскаватордың 
аумақ бойынша қозғалуы; экскаватордың және оның басқа бөліктерінің жүріс 
механизмдерін жөндеу; кенжардың технологиялық дұрыс әзірленуін және 
экскаватор жұмысын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету; топырақты 
қабатпен өңдеу; алу процесінде тау-кен массасын сұрыптар бойынша 
сұрыптау; және басқалар.); темір жол рельстері мен көлік құралдарын 
жыныстардан тазарту; жерге тұйықтаудың болуын тексеру және желіге ток 
беру кабелін қосу; экскаваторға Отын және майлау материалдарын, сондай-ақ 
су құю; экскаватор датчиктерінің көрсеткіштерін, бөлшектер мен 
бекітпелердің, тежегіш құрылғылардың беріктігін бақылау; шөмішті 
жабысқан топырақтардан немесе тау жыныстарынан тазарту; барлық қажетті 
техникалық құжаттаманы жүргізу; экскаваторды мерзімді тексеру және 
жөндеуге қатысу; канавокопатпен жұмыс істеу; ауыстырылатын жабдыққа 
(кабель өткізгішпен, тиеу құрылғысымен және басқа да 

Экскаватор машинисінің құқықтары 
Экскаватор машинисі өз жұмысын сапалы орындай отырып, мыналарға 

құқылы: барлық заңнамамен қарастырылған, кепілдіктердің әлеуметтік 
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- осы экскаватор үшін қолданылатын жанар-жағармай
материалдарының ассортименті мен мақсатын білу;

- өндірістік процесті кешенді механикаландыру кезінде кешенге
қатысатын барлық машиналарда қауіпсіз жұмыс ережелерін білу. Бұл
экскаватор машинисі экскаваторға қызмет көрсететін барлық
жұмысшылардың қауіпсіздік ережелерін сақтауына жауап беретіндіктен
қажет.

Экскаватор машинисінің құқықтары мен міндеттері
Экскаватор машинисі басқарады одноковшовым экскаватором 

сиымдылығы 10м3 және одан да көп, немесе многовшовым роторлы және 
тізбекті экскаваторами кезінде құрылыс, жол және тау-кен жұмыстары. 
Сондай-ақ экскаватор машинисі, әзірлейді грунты при устройстве выемок, 
резервтер, үйінділер, қазаншұңқырлар салу үшін ғимараттар, ор үшін
жерасты коммуникациялар және басқа да осыған ұқсас жұмыстар.

Әдетте, Шөміш сыйымдылығы 0,5 м3 дейінгі экскаваторларда бір
машинист жұмыс істеуі керек, ал Шөміш сыйымдылығы 0,5 м3 – ден жоғары-
машинист және машинист көмекшісі. Алайда, егер Шөміш сыйымдылығы 0,5
м-ден аз экскаватор ауыр жағдайда жалғыз жұмыс істесе, онда машинистпен
бірге машинистің көмекшісі де қызмет көрсетеді. 

Бірнеше ауысымда жұмыс істеген кезде ауысымдық машинистердің бірі
машина бойынша аға болып тағайындалады. Экскаватордың жалпы жай –
күйі мен ақаусыздығына аға машинист (ол бригадир), ал әрбір ауысымда-
ауысымдық машинист жауапты болады.

Лауазымдық міндеттері
Өзінің тікелей міндеттерін орындау кезінде экскаватор машинисі

мынадай жұмыс түрлерін жүргізуге тиіс: топырақты және тау-кен массасын 
әзірлеу; топырақты немесе тау-кен массасын карьердің бортына немесе 
үйіндіге ауыстыру; отын мен басқа да материалдарды басқа көлік
құралдарына немесе үйіндіге ауыстыру; жұмыс процесінде экскаватордың 
аумақ бойынша қозғалуы; экскаватордың және оның басқа бөліктерінің жүріс
механизмдерін жөндеу; кенжардың технологиялық дұрыс әзірленуін және
экскаватор жұмысын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету; топырақты 
қабатпен өңдеу; алу процесінде тау-кен массасын сұрыптар бойынша 
сұрыптау; және басқалар.); темір жол рельстері мен көлік құралдарын 
жыныстардан тазарту; жерге тұйықтаудың болуын тексеру және желіге ток
беру кабелін қосу; экскаваторға Отын және майлау материалдарын, сондай-ақ 
су құю; экскаватор датчиктерінің көрсеткіштерін, бөлшектер мен
бекітпелердің, тежегіш құрылғылардың беріктігін бақылау; шөмішті 
жабысқан топырақтардан немесе тау жыныстарынан тазарту; барлық қажетті
техникалық құжаттаманы жүргізу; экскаваторды мерзімді тексеру және 
жөндеуге қатысу; канавокопатпен жұмыс істеу; ауыстырылатын жабдыққа 
(кабель өткізгішпен, тиеу құрылғысымен және басқа да

Экскаватор машинисінің құқықтары
Экскаватор машинисі өз жұмысын сапалы орындай отырып, мыналарға 

құқылы: барлық заңнамамен қарастырылған, кепілдіктердің әлеуметтік

пакетін пайдалану; компания басшылығын өзінің лауазымдық 
міндеттемелерін орындау және құқықтарды орындау кезінде жәрдемдесуге 
тарту; жұмыс үшін тиісті жағдайлар жасауды, оның ішінде қажетті құрал-
жабдықтар мен жабдықтарды ұсынуды талап ету; басшылықтың өз қызметіне 
тікелей қатысты жоспарларымен және жобаларымен танысу; өзі орындайтын 
жұмыстың сапасын арттыру үшін жұмыс процесін оңтайландыру бойынша 
әзірлемелерді басшылықтың қарауына ұсыну және енгізу; өз міндеттерін 
орындау 

5.1.1 Экскаваторға қызмет көрсету бойынша ұйымдастыру-
техникалық іс-шаралар 

Кәсіпорында электр қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар мүлтіксіз 
орындалуы тиіс. Қолданыстағы электр қондырғыларында әртүрлі 
жұмыстарды жүргізу тәртібін егжей-тегжейлі реттейтін негізгі құжат "Электр 
қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау ережелері"болып 
табылады. Осы құжатқа сәйкес жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін ұйымдастырушылық және техникалық іс-
шаралар кешені орындалуы тиіс 20. 

Электр қондырғыларындағы жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
ұйымдастыру іс-шаралары 

Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізуді қамтамасыз ететін ұйымдастыру іс-шараларына: нарядты, өкімді 
немесе ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын жұмыстар тізбесін 
ресімдеу; Қағидаларда көзделген жағдайларда жұмыс орнын дайындауға 
және жұмысқа жіберуге рұқсат беру жатады. жұмысқа жіберу; жұмыс 
уақытында қадағалау; жұмыстағы үзілісті ресімдеу, бригада құрамындағы 
өзгерістер, басқа жерге ауыстыру, жұмыстың аяқталуы. 

Электр қауіпсіздігі бойынша негізгі ұйымдастырушылық іс-шаралар 
тізімінен көріп отырғанымыздай, олар ең алдымен жұмысты рәсімдеу тәртібін 
реттейді. Жұмыстарды санамаланған тәсілдердің кез келгенімен (наряд, өкім, 
ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын жұмыстардың тізбесі) ресімдеу 
кезінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге, жұмыс уақытында қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін техникалық және арнайы іс-шараларға жауапты адамдар 
тобы айқындалады. 

Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге наряд 
Наряд (наряд-рұқсат) - белгіленген үлгідегі бланкіде ресімделген 

жұмыстарды жүргізуге арналған жазбаша өкім. Нарядпен жұмысты ресімдеу 
электр қондырғыларында жұмыс жүргізу кезіндегі барлық қауіпсіздік 
шараларын егжей-тегжейлі регламенттеуге мүмкіндік береді. Әкімшілік-
техникалық персонал қатарындағы наряд беруші адам бригада құрамын және 
оның мүшелерінің біліктілігін, жұмыс жүргізуге бөлінген уақытты, жұмыс 
орнын дайындау жөніндегі техникалық іс-шараларды айқындайды. Қажет 
болған жағдайларда жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты адам немесе 
бақылаушы тағайындалуы мүмкін. Нарядтар беруге құқығы бар адамдардың 
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тізімін электр шаруашылығына жауапты адам бекітеді. 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларында жұмыс жүргізуге наряд беретін адамдардың электр 
қауіпсіздігі бойынша iv Тобы болуы тиіс. 1000-нан жоғары электр 
қондырғыларында жұмыс жүргізуге наряд беру үшін наряд беруші тұлғаның 
бесінші тобы болуы тиіс. Тиісінше, жұмыс өндірушісінің III немесе IV Тобы 
болуы керек. Қауіпсіз жұмыс өндірісіне жауапты адамға келетін болсақ, онда 
1000 В дейінгі электр қондырғыларында және 1000 В-тан жоғары электр 
қондырғыларында V жұмыстарды орындау кезінде оның IV Тобы болуы 
керек. 

Кейбір жағдайларда жұмыс кезінде бригаданы бақылау үшін III тобы 
бар бақылаушы тағайындалуы мүмкін. Әдетте, бақылаушы электр 
қондырғыларында жұмыс істеген кезде үшінші тарап ұйымдарының 
бригадалары тағайындалады. Жұмыс орындарын дайындауды және 
бригаданы жұмысқа жіберуді кәсіпорынның жедел персоналы қатарындағы 
адамдар жүзеге асырады. Жұмыс орнын дайындауға рұқсатты және рұқсатты 
жоғары тұрған жедел персонал қатарынан электр шаруашылығын немесе 
желілердің тиісті учаскесін жедел басқаруды жүзеге асыратын адам береді. 
Рұқсатты уәкілетті әкімшілік-техникалық персонал қатарындағы адамдар да 
бере алады. 

Наряд бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде нарядты берген адам, өз 
функциялары мен құзыреті шегінде жіберетін және қадағалайтын жауапты 
басшы, өндіруші, бригада мүшелері қауіпсіздік үшін жауапты болады. Наряд 
бойынша жұмыстарды орындау кезінде бланкіде бригаданы нұсқама беру, 
бригаданы алғашқы және қайта жіберу, жұмыстағы үзілістер, жаңа жұмыс 
орнына ауыстыру, бригада құрамындағы өзгерістер, жұмыстың аяқталуы 
сияқты кезеңдер ресімделеді. 

Өкім бойынша және ағымдағы пайдалану тәртібімен жұмыстар жүргізу. 
Өкім бойынша және ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын электр 
қондырғыларындағы жұмыстар бір жұмыс ауысымы ішінде орындалатын 
көлемі бойынша шағын жұмыстардың осы тәсілдермен ресімделуіне ұқсас. 
Өкім бойынша немесе "ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын 
жұмыстар тізбесі" бойынша жұмыстарды ресімдеу наряд бойынша 
орындалатын жұмыстарды ресімдеуге қанша уақыт жұмсалса, сонша уақытты 
алмайды. Өкім бойынша жұмыстарды орындау кезінде өкімнің мазмұны 
жедел журналға жазылады. Бұйрық беруші оны ауызша немесе телефон 
арқылы жасай алады. Журналда жұмыстың басталу уақыты, бригада 
мүшелерінің тегі мен аты-жөні, электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік 
топтары көрсетілген бригада құрамы туралы да жазба жасалады. Жұмыс 
аяқталғаннан кейін өндіруші жұмыстың аяқталу уақыты туралы жедел 
персоналды хабардар етеді және бұл туралы журналға тиісті жазба жазылады. 

Ағымдағы пайдалану тәртібімен жұмыстарды жедел персонал 
қатарындағы адамдар орындайды. "Ағымдағы пайдалану тәртібінде 
Орындалатын жұмыстардың тізбесін" кәсіпорынның электр шаруашылығына 
жауапты тұлға жасайды және оны бас инженер бекітеді. Тізбеге енгізілген 
жұмыстар тұрақты түрде рұқсат етілген болып табылады. Тізбеге енгізілген 
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тізімін электр шаруашылығына жауапты адам бекітеді. 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларында жұмыс жүргізуге наряд беретін адамдардың электр 
қауіпсіздігі бойынша iv Тобы болуы тиіс. 1000-нан жоғары электр 
қондырғыларында жұмыс жүргізуге наряд беру үшін наряд беруші тұлғаның
бесінші тобы болуы тиіс. Тиісінше, жұмыс өндірушісінің III немесе IV Тобы
болуы керек. Қауіпсіз жұмыс өндірісіне жауапты адамға келетін болсақ, онда 
1000 В дейінгі электр қондырғыларында және 1000 В-тан жоғары электр 
қондырғыларында V жұмыстарды орындау кезінде оның IV Тобы болуы
керек.

Кейбір жағдайларда жұмыс кезінде бригаданы бақылау үшін III тобы 
бар бақылаушы тағайындалуы мүмкін. Әдетте, бақылаушы электр
қондырғыларында жұмыс істеген кезде үшінші тарап ұйымдарының 
бригадалары тағайындалады. Жұмыс орындарын дайындауды және 
бригаданы жұмысқа жіберуді кәсіпорынның жедел персоналы қатарындағы
адамдар жүзеге асырады. Жұмыс орнын дайындауға рұқсатты және рұқсатты 
жоғары тұрған жедел персонал қатарынан электр шаруашылығын немесе 
желілердің тиісті учаскесін жедел басқаруды жүзеге асыратын адам береді.
Рұқсатты уәкілетті әкімшілік-техникалық персонал қатарындағы адамдар да
бере алады.

Наряд бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде нарядты берген адам, өз 
функциялары мен құзыреті шегінде жіберетін және қадағалайтын жауапты 
басшы, өндіруші, бригада мүшелері қауіпсіздік үшін жауапты болады. Наряд
бойынша жұмыстарды орындау кезінде бланкіде бригаданы нұсқама беру, 
бригаданы алғашқы және қайта жіберу, жұмыстағы үзілістер, жаңа жұмыс 
орнына ауыстыру, бригада құрамындағы өзгерістер, жұмыстың аяқталуы
сияқты кезеңдер ресімделеді.

Өкім бойынша және ағымдағы пайдалану тәртібімен жұмыстар жүргізу.
Өкім бойынша және ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын электр 
қондырғыларындағы жұмыстар бір жұмыс ауысымы ішінде орындалатын
көлемі бойынша шағын жұмыстардың осы тәсілдермен ресімделуіне ұқсас. 
Өкім бойынша немесе "ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын
жұмыстар тізбесі" бойынша жұмыстарды ресімдеу наряд бойынша 
орындалатын жұмыстарды ресімдеуге қанша уақыт жұмсалса, сонша уақытты 
алмайды. Өкім бойынша жұмыстарды орындау кезінде өкімнің мазмұны
жедел журналға жазылады. Бұйрық беруші оны ауызша немесе телефон
арқылы жасай алады. Журналда жұмыстың басталу уақыты, бригада 
мүшелерінің тегі мен аты-жөні, электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік
топтары көрсетілген бригада құрамы туралы да жазба жасалады. Жұмыс 
аяқталғаннан кейін өндіруші жұмыстың аяқталу уақыты туралы жедел 
персоналды хабардар етеді және бұл туралы журналға тиісті жазба жазылады.

Ағымдағы пайдалану тәртібімен жұмыстарды жедел персонал 
қатарындағы адамдар орындайды. "Ағымдағы пайдалану тәртібінде 
Орындалатын жұмыстардың тізбесін" кәсіпорынның электр шаруашылығына
жауапты тұлға жасайды және оны бас инженер бекітеді. Тізбеге енгізілген
жұмыстар тұрақты түрде рұқсат етілген болып табылады. Тізбеге енгізілген

белгілі бір жұмыстарды орындау қажеттілігі мен мүмкіндігін өндірушінің өзі 
анықтайды. Бұл жұмыстар тізімді жасаудан басқа қосымша тіркеуді қажет 
етпейді. 

Жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық іс-шаралар 
Жұмыс орындарын дайындау кезінде электр қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету жөніндегі техникалық іс-шаралар орындалуы тиіс. Техникалық іс-
шараларға мыналар жатады: ажырату өндірісі; плакаттарды ілу және жұмыс 
орнын қоршау; кернеудің жоқтығын тексеру; жерге тұйықтау. 

Ажырату өндірісі. Кернеуді алып тастау жұмыстарын жүргізу кезінде 
электр қондырғысының жұмыс жүргізілетін бөліктері ажыратылуы тиіс. 
Сондай-ақ жұмыс кезінде пайдаланылатын адамдардың, құрал-саймандардың 
немесе жабдықтардың қауіпті жақындауы мүмкін тоқ өткізгіш бөліктері 
ажыратылуға жатады. 

Ажыратулар жүргізілгеннен кейін коммутациялық аппараттардың 
кездейсоқ немесе өздігінен қосылуына кедергі келтіретін шаралар 
қабылдануы тиіс. Ол үшін жетектердің тұтқалары құлыппен жабылады 
немесе алынады. Жедел штангалармен қосылатын бір полюсті 
ажыратқыштардың пышақтарына оқшаулағыш жапсырмалар кигізіледі. 
Қашықтықтан басқарылатын коммутациялық аппараттарда жедел ток 
тізбектері ажыратылады. Сақтандырғыштар алынып тасталады, сымдар қуат 
түймелерінен немесе жетек катушкаларынан ажыратылады және т. б. Ток пен 
кернеудің өлшеу трансформаторларын ажыратқан кезде, кері 
трансформацияны болдырмау үшін жоғары және төмен кернеу жағынан да 
ажыратыңыз. Ажыратуды жүргізгеннен кейін бірден ажыратқыштардың 
тұтқаларына, жетектер мен қосу түймелеріне "қосуға болмайды. Адамдар 
жұмыс істейді". Әуе немесе кабель желілерінде жұмыс істеу кезінде " қосуға 
болмайды. Желіде жұмыс". Осындай плакаттар алынған сақтандырғыштарда 
ілінеді (сурет. 5.1). 

Сурет 5.1 - Плакат 

Адамдардың немесе құралдардың қауіпті жақындауы мүмкін 
ажыратылмаған тоқ өткізгіш бөліктері қоршалуы тиіс. Ол үшін диэлектрлік 
материалдардан жасалған қалқандар, экрандар, экрандар немесе 
тасымалданатын қоршаулар қолданылуы мүмкін. Қоршаулардан кернеу келіп 
тұрған ток өткізгіш бөліктерге дейінгі арақашықтық Қағидалармен 
регламенттеледі. Орнатылған қоршауларға "Тоқта. Кернеулі" плакаттар 
ілінеді. 

Кернеуді алатын электр қондырғыларында жұмыс басталар алдында 
кернеудің жоқтығын тексереді. Кернеудің жоқтығын тексеру зауытта 
шығарылған жарамды кернеу көрсеткіштерінің көмегімен жүргізіледі. 
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Көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру кернеуде тұрған ток өткізгіш 
бөліктерде жүргізіледі. 

Жерге қосуды кернеудің жоқтығын тексергеннен кейін орындайды. 
1000-нан жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау пышақтарын 
қосуды IV электр қауіпсіздігі бойынша тобы бар бір адам орындай алады. 
1000 В жоғары электр қондырғыларында тасымалды жерге тұйықтауды III 
және IV электр қауіпсіздігі бойынша топтары бар екі адам орындауы тиіс. 
1000 В дейінгі электр қондырғыларында жерлендірумен барлық 
операцияларды электр қауіпсіздігі бойынша III тобы бар бір адам орындай 
алады. Жерге тұйықтау операциялары электр оқшаулағыш қолғаптарда 
орындалуы тиіс. Тасымалды жерге тұйықтау белгіленген талаптарға сәйкес 
болуы тиіс. Жерге тұйықтау құралдарын салғаннан кейін "Жерге 
тұйықталған"деген плакаттар ілінеді. 

Осы материалда біз электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс өндірісін 
қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар туралы 
негізгі түсініктерді қысқаша баяндауға тырыстық. Шағын материалда электр 
қауіпсіздігінің барлық аспектілерін жан-жақты қамту қиын. Сондықтан, 
толық ақпарат алу үшін біз "Электр қондырғыларын пайдалану кезінде 
еңбекті қорғау Ережелеріне" жүгінуді ұсынамыз [2, 9, 11]. 

5.2 Ауысымды қабылдау және кенжардың жай-күйін тексеру 

Жұмыс басталар алдында машинист тапсырманы, оны орындау 
бойынша нақты және нақты нұсқауларды, еңбекті ұйымдастырудың қауіпсіз 
әдістері мен әдістерін алуы тиіс. Жұмыс өндірісінің шарттары мен орнын 
зерттеу. Экскаваторға қызмет көрсететін персоналды тапсырмамен және оны 
орындау шарттарымен таныстыру.  

Экскаваторға қызмет көрсететін персонал арнайы киімде және арнайы 
аяқ киімде болуы, қажетті қорғаныс құралдары болуы тиіс. Онсыз 
экскаватормен жұмыс істеуге тыйым салынады.  

Экскаватор кабинасында басқару Ережелері, қозғалтқышты іске қосу 
схемасы, Жабдықты күту жөніндегі Нұсқаулық ілінуі тиіс (сурет.5.2).  

Экскаватордың жұмыс аймағы ескерту белгілерімен белгіленуі тиіс. 
Елді мекендерде экскаватордың кенжарлары мен жұмыс учаскелері 
қоршалады және ескерту жазбалары бар қалқандар орнатылады. Түнгі 
уақытта қоршау жарықтандырылуы тиіс.  
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Көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру кернеуде тұрған ток өткізгіш 
бөліктерде жүргізіледі.

Жерге қосуды кернеудің жоқтығын тексергеннен кейін орындайды. 
1000-нан жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау пышақтарын
қосуды IV электр қауіпсіздігі бойынша тобы бар бір адам орындай алады. 
1000 В жоғары электр қондырғыларында тасымалды жерге тұйықтауды III 
және IV электр қауіпсіздігі бойынша топтары бар екі адам орындауы тиіс.
1000 В дейінгі электр қондырғыларында жерлендірумен барлық
операцияларды электр қауіпсіздігі бойынша III тобы бар бір адам орындай 
алады. Жерге тұйықтау операциялары электр оқшаулағыш қолғаптарда
орындалуы тиіс. Тасымалды жерге тұйықтау белгіленген талаптарға сәйкес
болуы тиіс. Жерге тұйықтау құралдарын салғаннан кейін "Жерге 
тұйықталған"деген плакаттар ілінеді.

Осы материалда біз электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс өндірісін 
қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар туралы 
негізгі түсініктерді қысқаша баяндауға тырыстық. Шағын материалда электр
қауіпсіздігінің барлық аспектілерін жан-жақты қамту қиын. Сондықтан,
толық ақпарат алу үшін біз "Электр қондырғыларын пайдалану кезінде 
еңбекті қорғау Ережелеріне" жүгінуді ұсынамыз [2, 9, 11].

5.2 Ауысымды қабылдау және кенжардың жай-күйін тексеру

Жұмыс басталар алдында машинист тапсырманы, оны орындау 
бойынша нақты және нақты нұсқауларды, еңбекті ұйымдастырудың қауіпсіз
әдістері мен әдістерін алуы тиіс. Жұмыс өндірісінің шарттары мен орнын 
зерттеу. Экскаваторға қызмет көрсететін персоналды тапсырмамен және оны 
орындау шарттарымен таныстыру. 

Экскаваторға қызмет көрсететін Персонал арнайы киімде және арнайы
аяқ киімде болуы, қажетті қорғаныс құралдары болуы тиіс. Онсыз
экскаватормен жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Экскаватор кабинасында басқару Ережелері, қозғалтқышты іске қосу
схемасы, Жабдықты күту жөніндегі Нұсқаулық ілінуі тиіс (сурет.5.2). 

Экскаватордың жұмыс аймағы ескерту белгілерімен белгіленуі тиіс.
Елді мекендерде экскаватордың кенжарлары мен жұмыс учаскелері
қоршалады және ескерту жазбалары бар қалқандар орнатылады. Түнгі
уақытта қоршау жарықтандырылуы тиіс. 

Сурет 5.2 - Экскаватор кабинасы 

Экскаватор орнатылған алаң бульдозермен жақсы жоспарлануы керек. 
Алаңның еңісі 8 градустан аспауы тиіс. Доңғалақтардың, шынжыр 
табандардың немесе шынжыр табандардың астына табандықтарды 
(тіректерді) қоюға, экскаватордың жұмыс кезінде жылжуын болдырмау үшін 
тақтайларды, бөренелерді, тастарды және басқа заттарды төсеуге тыйым 
салынады.  

Жеткілікті сенімді топырақ болмаған кезде немесе олар шамадан тыс 
ылғалданған кезде экскаватор пластиналардан, бөренелерден немесе 
шпалдардан жасалған төсеніштерде оларды сенімді бекіте отырып жұмыс 
істеуі керек.  

Экскаватор шынжырының (доңғалағының) сыртқы жиегінен ордың 
немесе қазаншұңқырдың жиегіне дейінгі қашықтық еңістердің орнықтылығы 
есебімен анықталады, бірақ бұл қашықтық кемінде 1 метр болуы тиіс.  

Түнгі уақытта жұмыс жүргізу үшін: күндізгі уақытта жұмыс жүргізу 
учаскесін бөлу және дайындау және экскаватор машинистерін, экскаваторға 
қызмет көрсететін персоналды, көлік құралдарының жүргізушілерін 
(машинистерін) жұмыс жағдайымен және учаскенің ерекшеліктерімен 
таныстыру; түнгі уақытта жұмыс өндірісінің қауіпсіздік техникасы бойынша 
қосымша нұсқама өткізу; жұмыс жүргізу учаскесін жеткілікті жарықпен 
қамтамасыз ету; кірме жолдарды дайындау; жұмыс учаскесін және қауіпті 
жерлерді қызыл түсті шамдармен белгілеу; жарық және дыбыс 
сигнализациясын, шебермен (прорабпен) байланыс орнату; жазатайым.  Еңісі 
8 градустан жоғары жұмыс жүргізу учаскелерінде. Көлік құралдарын түнгі 
уақытта пайдалануға тыйым салынады.  Қозғалтқышты іске қосар алдында 
экскаватор машинисі машинаны мұқият қарап, оның толық жарамдылығына 
көз жеткізуі тиіс. Ақаулы экскаваторда жұмыс істеуге тыйым салынады. 
Экскаватордың барлық ақаулықтары немесе апатқа әкелуі мүмкін оның 
тораптарының қалыпты жұмыс жағдайлары туралы машинист жұмыс 
басшысына немесе механикке хабарлауы керек.  Барлық айналатын 
бөлшектер (тісті дөңгелектер, тізбекті, тегершіктер) қоршап қояды және 
сақтандырғыш қаптамамен қапталады. Қаптамалары алынған кезде 
механизмдерді іске қосуға тыйым салынады. Экскаватордың қозғалтқышы 
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мен механизмдерін іске қосуға машинист ескерту сигналын бергеннен кейін 
ғана рұқсат етіледі.  

Қозғалтқышты іске қосу кезінде басқару иінтіректері бейтарап жағдайға 
орнатылады, ал редуктордағы сорғылар ажыратылады (егер бұл дайындаушы 
зауыттың нұсқаулығында көзделген болса).  Поршеньнің кері жүрісі 
нәтижесінде қолға зақым келтірмеу үшін іске қосу тұтқасымен Іштен жану 
қозғалтқышын іске қосуды кеш тұтанған кезде жүргізу, Ал іске қосу тұтқасын 
қолдың барлық саусақтары тұтқаның бір жағында болатындай етіп алу қажет. 
Іштен жану қозғалтқыштарын сым арқылы іске қосқан кезде сымды қолға 
орауға тыйым салынады, өйткені ерте тұтану жағдайында поршень кері 
бағытта жүруі мүмкін, бұл апатқа әкеледі.  

 
                               № 15  практикалық жұмыс  

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары бар контурлық 
қорғаныш жерге тұйықтауды есептеу 

 
Электр жабдығы қозғалтқышты іске қосуды, тәуліктің қараңғы 

уақытында жұмыс аймағын жарықтандыруды, машинист кабинасын 
желдетуді, жолдарда және жұмыс алаңында қозғалыс кезінде жарық 
сигнализациясының жұмысын, бақылау-өлшеу аспаптарының жұмысын, 
қозғалтқышты іске қосу алдындағы жылытуды қамтамасыз етеді. 

Электр тогының көздері-аккумуляторлық батареялар және генератор, 
тұтынушылар – стартер, бақылау-өлшеу, жарықтандыру және жарық сигнал 
аппаратурасы, желдеткіштердің электр қозғалтқыштары және қозғалтқышты 
қыздырғыш. Электр тогының барлық көздері мен тұтынушылары бір сымды 
схемаға сәйкес қосылған, экскаватордың "массасы" минус сым болып 
табылады. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде электр тогын тұтынушылар 
генератордан қуат алады, одан айналмалы платформада орналасқан батарея 
зарядталады. Бақылау-өлшеу аппаратурасы экскаватордың механизмдері мен 
жүйелерінің жұмыс істеуін тексеру үшін қызмет етеді. Электрондық панель 
сенсорлармен байланысты және экскаватор жұмыс істеп тұрған кезде 
бақыланатын параметрлердің мәндерін көрсетеді. Экскаватордың 
жарықтандыру және жарықпен сигнал беру аппаратурасы жолды және жұмыс 
аймағын тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандыруға, бағыттың өзгеруі 
туралы сигнал беруге, габариттерді белгілеуге және қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін басқа да функцияларды орындауға арналған. Орнату және 
орнату құрылғыларына розетка, тартқыш штепсель, қосылым панельдері, 
монтаж блогы кіреді. Штепсель қосқышының ашасы арнайы розеткасы бар 
тартқыштың электр желісімен сүйреткен кезде экскаватордың электр желісін 
қосуға арналған. 

ЭКГ-10 экскаваторының қорғаныс жерге тұйықталуын есептеу 
Қорғаныс жерге қосу-жерге және оның баламасына әдейі электр 

байланысы. 
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мен механизмдерін іске қосуға машинист ескерту сигналын бергеннен кейін 
ғана рұқсат етіледі.

Қозғалтқышты іске қосу кезінде басқару иінтіректері бейтарап жағдайға 
орнатылады, ал редуктордағы сорғылар ажыратылады (егер бұл дайындаушы
зауыттың нұсқаулығында көзделген болса). Поршеньнің кері жүрісі
нәтижесінде қолға зақым келтірмеу үшін іске қосу тұтқасымен Іштен жану
қозғалтқышын іске қосуды кеш тұтанған кезде жүргізу, Ал іске қосу тұтқасын
қолдың барлық саусақтары тұтқаның бір жағында болатындай етіп алу қажет.
Іштен жану қозғалтқыштарын сым арқылы іске қосқан кезде сымды қолға
орауға тыйым салынады, өйткені ерте тұтану жағдайында поршень кері
бағытта жүруі мүмкін, бұл апатқа әкеледі. 

№ 15  практикалық жұмыс 
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары бар контурлық 

қорғаныш жерге тұйықтауды есептеу

Электр жабдығы қозғалтқышты іске қосуды, тәуліктің қараңғы
уақытында жұмыс аймағын жарықтандыруды, машинист кабинасын 
желдетуді, жолдарда және жұмыс алаңында қозғалыс кезінде жарық
сигнализациясының жұмысын, бақылау-өлшеу аспаптарының жұмысын, 
қозғалтқышты іске қосу алдындағы жылытуды қамтамасыз етеді.

Электр тогының көздері-аккумуляторлық батареялар және генератор,
тұтынушылар – стартер, бақылау-өлшеу, жарықтандыру және жарық сигнал
аппаратурасы, желдеткіштердің электр қозғалтқыштары және қозғалтқышты
қыздырғыш. Электр тогының барлық көздері мен тұтынушылары бір сымды 
схемаға сәйкес қосылған, экскаватордың "массасы" минус сым болып
табылады. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде электр тогын тұтынушылар
генератордан қуат алады, одан айналмалы платформада орналасқан батарея
зарядталады. Бақылау-өлшеу аппаратурасы экскаватордың механизмдері мен 
жүйелерінің жұмыс істеуін тексеру үшін қызмет етеді. Электрондық панель 
сенсорлармен байланысты және экскаватор жұмыс істеп тұрған кезде
бақыланатын параметрлердің мәндерін көрсетеді. Экскаватордың 
жарықтандыру және жарықпен сигнал беру аппаратурасы жолды және жұмыс
аймағын тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандыруға, бағыттың өзгеруі
туралы сигнал беруге, габариттерді белгілеуге және қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін басқа да функцияларды орындауға арналған. Орнату және 
орнату құрылғыларына розетка, тартқыш штепсель, қосылым панельдері, 
монтаж блогы кіреді. Штепсель қосқышының ашасы арнайы розеткасы бар 
тартқыштың электр желісімен сүйреткен кезде экскаватордың электр желісін 
қосуға арналған.

ЭКГ-10 экскаваторының қорғаныс жерге тұйықталуын есептеу
Қорғаныс жерге қосу-жерге және оның баламасына әдейі электр

байланысы.

Егер жерге тұйықталу тогы жерге тұйықталу кедергісінің төмендеуімен 
жоғарыламаса ғана Қорғаныс жерге тұйықталуының тиімді болу мүмкіндігі 
бар. 

Бұл мүмкіндік ЭКГ-10 экскаваторында қолданылатын оқшауланған 
бейтарап желілерде бар. 

Тау-кен жұмыстарын ашық тәсілмен жүргізу жағдайында 
экскаваторлардың, бұрғылау станоктарының, сорғылардың, конвейерлердің, 
трансформаторлардың, ажыратқыштардың және басқа да электр 
жабдықтарының корпустары; электр аппаратурасының жетектері; 
трансформаторлардың екінші реттік орамалары; күштік қалқандардың және 
басқару қалқандарының қаңқалары; стационарлық және жылжымалы 
трансформаторлық қосалқы станциялардың, тарату құрылғыларының және 
қайта қосу пункттерінің корпустары; кабель муфталарының металл 
корпустары, брондалған кабельдердің қабықтары; металл және темірбетон 
тіректері мен электр беру желілерінің конструкциялары; прожекторлардың, 
жарықтандыру аппаратураларының корпустары және т. б. 

Есептеулердің мақсаты-жерге қосу Желісінің құрылымын жасау, 
карьерлік Электр қондырғыларын, машиналар мен механизмдерді қауіпсіз 
пайдалануды қамтамасыз ету үшін жерге қосқыштар мен жерге қосу 
сымдарының негізгі параметрлерін анықтау. 

Карьердің жерге тұйықтау желісі қимасы кемінде 35 мм а, АС, ПС, 
ПСМ маркалы жерге тұйықтау сымдарымен өзара қосылған орталық және 
жергілікті жерге тұйықтау құрылғыларынан тұрады. Орталық жерге тұйықтау 
құрылғысы карьердің ЖЖЖ (КМЖ) - да орналасады және тораптарында 
жерге тұйықтау электродтары (өзектер, құбырлар, бұрыштар) орнатылған 
жерге тұйықтау контуры болып табылады. Жергілікті жерге тұйықтау 
құрылғысы контур бойынша немесе қатар орнатылған және болат өзектермен 
немесе жолақтармен өзара қосылған жерге тұйықтағыштар түрінде 
орындалады. Жергілікті жерге қосу ЯКНО, ОПП, ПКРН, КРУПП, ЗКВЭ 
сияқты жылжымалы шытырман оқиғалы пункттердің және кернеуі 6÷35 кВ 
жылжымалы жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялардың (ПКТП) 
жанында орындалады. 

Орталық жерге тұйықтағыштың кедергісін және жерге тұйықтау 
өткізгіштерінің кедергісін қоса алғанда, жерге тұйықтау желісінің жалпы 
кедергісі 4 0м-ден аспауы тиіс. 

Топырақтың меншікті кедергісі 200 Ом * м жоғары карьерде 
орналасқан жылжымалы ауыстырып қосу пункттері мен жиынтықты 
трансформаторлық қосалқы станциялар жерге тұйықтау кедергісін 4 Ом 
аспайтын қамтамасыз ететін орталық жерге тұйықтау құрылғыларының біріне 
қосылу арқылы жерге тұйықталуы тиіс. Бұл ретте жерге тұйықтау 
өткізгіштерінің ұзындығы жылжымалы қондырғылардан орталық жерге 
тұйықтау контурына дейін 1 км-ден аспауы тиіс. 

Тасты топырағы және топырақтың меншікті кедергісі 500 Ом·м артық 
мәңгі тоңы бар аудандарда қорғаныш жерге тұйықтаудың нормаланған 
кедергісін 40 Ом аспайтын шамаға дейін ұлғайтуға жол беріледі [4]. 
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Жергілікті жерге тұйықтау кедергісі нормаланбайды(есептерде 10 Ом артық 
емес ұсынылады).  

Жерге қосу арқансымы электр беру желісінің сымдарынан төмен 
тірекке салынады. ЭЖЖ-нің төменгі сымынан тросқа дейінгі тік қашықтық 
кемінде 0,8 м болуы тиіс. 

Жерге тұйықтау құрылғысының рұқсат етілген кедергісінің шамасы:  
 

 
 

5.1. 

мұндағы-ρ жердің максималды кедергісі, Омм. 
Жерге тұйықтау құрылғысының рұқсат етілген кедергісінің шамасы 

жерге бір фазалық тұйықталу тогы бойынша тексеріледі: 
 

 
 

5.2. 

Жерге тұйықтау құрылғысының кедергісінің рұқсат етілген шамасы 
ретінде жердің меншікті кедергісі бойынша және жерге бір фазалы қысқа 
тұйықталу тогы бойынша есептелген, бірақ 4 Ом-нан аспайтын ең аз мәнді 
қабылдаған жөн. 

Орталық жерге тұйықтағыштың кедергісі: 
 

  5.3. 
мұндағы Rз.п-орталық жерге тұйықтағыштан ең алыс жерге 

тұйықталатын электр қабылдағышқа, Ом-ға дейін жерге тұйықтау 
өткізгіштерінің кедергісі. 

 
  (5.4) 

Rм.з-магистральды жерге тұйықтау сымының кедергісі, Ом;  
Rз.ж-магистральдан электр қондырғысына дейін икемді кабельдің жерге 

қосу Желісінің кедергісі, Ом. 
Әуе ЭЖЖ тіректері бойынша тартылған магистральдық жерге тұйықтау 

сымының кедергісі 
 

  (5.5) 
 

мұндағы lм.з-жерге тұйықтау магистралінің ұзындығы, км; 
Romz-сымның нақты кедергісі, Ом / км. 
 

Орталық жерге тұйықтау құрылғысының жалғыз жерге 
тұйықтағыштарының (электродтарының) саны: 
 

 
(5.6) 

мұндағы R-бір жерге тұйықтағыштың таралуына кедергі, Ом; 
ДС-жерге қосу электродтарын пайдалану коэффициенті. 
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Жергілікті жерге тұйықтау кедергісі нормаланбайды(есептерде 10 Ом артық
емес ұсынылады). 

Жерге қосу арқансымы электр беру желісінің сымдарынан төмен
тірекке салынады. ЭЖЖ-нің төменгі сымынан тросқа дейінгі тік қашықтық
кемінде 0,8 м болуы тиіс.

Жерге тұйықтау құрылғысының рұқсат етілген кедергісінің шамасы: 

5.1.

мұндағы-ρ жердің максималды кедергісі, Омм.
Жерге тұйықтау құрылғысының рұқсат етілген кедергісінің шамасы

жерге бір фазалық тұйықталу тогы бойынша тексеріледі:

5.2.

Жерге тұйықтау құрылғысының кедергісінің рұқсат етілген шамасы
ретінде жердің меншікті кедергісі бойынша және жерге бір фазалы қысқа
тұйықталу тогы бойынша есептелген, бірақ 4 Ом-нан аспайтын ең аз мәнді
қабылдаған жөн.

Орталық жерге тұйықтағыштың кедергісі:

5.3.
мұндағы Rз.п-орталық жерге тұйықтағыштан ең алыс жерге 

тұйықталатын электр қабылдағышқа, Ом-ға дейін жерге тұйықтау 
өткізгіштерінің кедергісі.

(5.4)
Rм.з-магистральды жерге тұйықтау сымының кедергісі, Ом; 
Rз.ж-магистральдан электр қондырғысына дейін икемді кабельдің жерге

қосу Желісінің кедергісі, Ом.
Әуе ЭЖЖ тіректері бойынша тартылған магистральдық жерге тұйықтау 

сымының кедергісі

(5.5)

мұндағы lм.з-жерге тұйықтау магистралінің ұзындығы, км;
Romz-сымның нақты кедергісі, Ом / км.

Орталық жерге тұйықтау құрылғысының жалғыз жерге
тұйықтағыштарының (электродтарының) саны:

(5.6)

мұндағы R-бір жерге тұйықтағыштың таралуына кедергі, Ом;
ДС-жерге қосу электродтарын пайдалану коэффициенті.

Кернеуі 1000 в дейінгі электр қондырғылары бар контурлық қорғаныш 
жерге тұйықтауды есептеу 

Электр жабдығының металл бөліктеріне кернеу ауысқан кезде 
адамдарды электр тогының соғуынан қорғауға арналған қорғаныстық жерге 
тұйықтау құрылғысы электр жабдығының конструктивтік металл бөліктерінің 
(есептеу техникасы, Аспап жасау кешендері, сынақ стенділері, станоктар, 
аппараттар, шырақтар, басқару қалқандары, шкафтар және т.б.) әдетте 
кернеуде болмайтын, тікелей жерде орналасқан жерге тұйықтағыштармен 
арнайы орындалған жалғанымы болып табылады. 

В жасанды жерге тұйықтағыштар ретінде ұзындығы 1,5...4 м, диаметрі 
25...50 мм болат құбырлар, сондай-ақ металл шыбықтар мен жолақтар 
қолданылады. Жерге тұйықтағыштың қажетті кедергісіне қол жеткізу үшін, 
әдетте, Жерге тұйықталған және металл (болат) жолақпен жалғанған 
бірнеше құбырлар (өзектер) қолданылады. 

Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жеке жерге 
тұйықтағыштарды қалыңдығы кемінде 4 мм және қимасы кемінде 48 мм2 
Болат жолақпен жалғайды. Экрандауды азайту үшін бір жерге 
тұйықтағыштарды бір-бірінен кемінде 2,5...3 м қашықтықта орналастыру 
ұсынылады. 

Контурлық қорғаныс жерге қосу дегеніміз-электр қондырғылары 
орналасқан цех ғимаратының айналасында бітелген құбырлардан тұратын 
жүйе. 

Жерлендірілуі қажет: 
- қауіптілігі жоғары емес үй-жайларда 380В айнымалы және 440В

тұрақты токтан Жоғары кернеу кезінде, яғни барлық жағдайларда; 
- қауіптілігі жоғары, аса қауіпті үй-жайларда және сыртқы

қондырғыларда 42В айнымалы және 110В тұрақты токтан жоғары номиналды 
кернеу кезінде; 

- жарылыс қауіпті үй-жайлардағы ауыспалы және тұрақты токтың кез
келген кернеулерінде. 

Есептеу әдістемесі 
Диаметрі 25...50 мм құбырлардан бір жерге тұйықтағыш арқылы токтың 

таралуына төзімділік. 

Rтр = 0,9 *(ρ / lтр), (5.7) 

мұндағы ρ-топырақтың нақты кедергісі, оның түріне байланысты таңдалады 
(саз, саз, құм), Ом*см;  
lтр-құбырдың ұзындығы, м. 

Содан кейін тік жерлендіргіштердің болжамды саны экрандау 
коэффициентін ескерусіз анықталады 

n = Rтр / r, (5.8) 
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мұндағы r-жерге қосу құрылғысының рұқсат етілген кедергісі, Ом. 
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында Электр 

қондырғыларын (ПЭУ) орнату қағидаларына сәйкес жерге тұйықтау 
құрылғысының рұқсат етілген кедергісі 4 Ом-нан аспайды 19. 

Тік жерге тұйықтағыштарды жоспарға қойып, олардың арасындағы 
қашықтықты анықтай отырып, кесте бойынша жерге тұйықтағыштардың 
экрандау коэффициентін анықтаңыз. 5.1. 

 
Кесте 5.1 - пгр жерге тұйықтағыштарды экрандау коэффициенттері 

Саны 
Құбырл

ар 
(бұрыш) 

% қатынасы 
қашықтық 

арасындағы 
Құбырлар 

(бұрыштар) 
олардың 

ұзындығы 

ηгр % қатынасы 
қашықтық 

арасындағы 
Құбырлар 

(бұрыштар) 
олардың 

ұзындығы 
 

ηгр % қатынасы 
қашықтық 

арасындағы 
Құбырлар 

(бұрыштар) 
олардың 

ұзындығы 

ηгр 

  0,66…0,72 2 0,76…0,80 3 0,84…0,86 
  0,58…0,65 2 0,71…0,75 3 0,78…0,82 
  0,52…0,58 2 0,66…0,71 3 0,74…0,78 
  0,44…0,50 2 0,61…0,66 3 0,68…0,73 
  0,38…0,44 2 0,55…0,61 3 0,64…0,69 
60 1 0,36…0,42 2 0,52…0,58 3 0,62…0,67 

 
Экрандау коэффициентін ескере отырып, тік жерге тұйықтағыштардың 

саны 
n1 = n / тр                                                                                 (5.9) 

 
Жалғау жолағының ұзындығы, м, 

 
lп = n1 ·a,                                                     (5.10) 

 
мұндағы А-жерлендіргіштер арасындағы қашықтық, М. 
 

Егер байланыстырушы жолақтың есептелген ұзындығы цехтың 
периметрінен аз болса (опция бойынша берілген), онда байланыстырушы 
жолақтың ұзындығын цехтың периметріне тең плюс 12...16 м қабылдау керек. 
Осыдан кейін птр мәнін нақтылау қажет . Егер a/ l TP>3 болса, PTR = 1 алыңыз. 

Электр тогының байланыстырушы жолақ арқылы таралуына кедергі, 
Ом. 
 Rn = 2,1· (p / l n) 

 
                 (5.11) 

Барлық жерге қосу құрылғысының токтың таралуына кедергісі, Ом. 
   Rз = Rтр * Rn / (ηn ·rтр + птр * Rn * n1) 

 
                     (5.12) 

мұндағы ηn-байланыстырушы жолақты экрандау коэффициенті (кесте. 5.2). 
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мұндағы r-жерге қосу құрылғысының рұқсат етілген кедергісі, Ом.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында Электр 

қондырғыларын (ПЭУ) орнату қағидаларына сәйкес жерге тұйықтау
құрылғысының рұқсат етілген кедергісі 4 Ом-нан аспайды 19.

Тік жерге тұйықтағыштарды жоспарға қойып, олардың арасындағы
қашықтықты анықтай отырып, кесте бойынша жерге тұйықтағыштардың
экрандау коэффициентін анықтаңыз. 5.1.

Кесте 5.1 - пгр жерге тұйықтағыштарды экрандау коэффициенттері
Саны

Құбырл
ар

(бұрыш)

% қатынасы
қашықтық

арасындағы
Құбырлар

(бұрыштар)
олардың 

ұзындығы

ηгр % қатынасы
қашықтық

арасындағы
Құбырлар

(бұрыштар)
олардың 

ұзындығы

ηгр % қатынасы
қашықтық

арасындағы
Құбырлар

(бұрыштар)
олардың 

ұзындығы

ηгр

0,66…0,72 2 0,76…0,80 3 0,84…0,86
0,58…0,65 2 0,71…0,75 3 0,78…0,82
0,52…0,58 2 0,66…0,71 3 0,74…0,78
0,44…0,50 2 0,61…0,66 3 0,68…0,73
0,38…0,44 2 0,55…0,61 3 0,64…0,69

60 1 0,36…0,42 2 0,52…0,58 3 0,62…0,67

Экрандау коэффициентін ескере отырып, тік жерге тұйықтағыштардың 
саны

n1 = n / тр (5.9)

Жалғау жолағының ұзындығы, м,

lп = n1 ·a, (5.10)

мұндағы А-жерлендіргіштер арасындағы қашықтық, М.

Егер байланыстырушы жолақтың есептелген ұзындығы цехтың 
периметрінен аз болса (опция бойынша берілген), онда байланыстырушы 
жолақтың ұзындығын цехтың периметріне тең плюс 12...16 м қабылдау керек.
Осыдан кейін птр мәнін нақтылау қажет . Егер a/ l TP>3 болса, PTR = 1 алыңыз.

Электр тогының байланыстырушы жолақ арқылы таралуына кедергі, 
Ом.

Rn = 2,1· (p / l n) (5.11)

Барлық жерге қосу құрылғысының токтың таралуына кедергісі, Ом.
Rз = Rтр * Rn / (ηn ·rтр + птр * Rn * n1) (5.12)

мұндағы ηn-байланыстырушы жолақты экрандау коэффициенті (кесте. 5.2).

  Кесте  5.2 - Жалғау жолағының экрандау коэффициенттері  
% қатынасы 
қашықтық Құбырлар саны 
арасындағы 
тұйықтайтын 4 8 10 20 30 40 
олардың 
ұзындығы 
1 0,45 0,36 0,34 0,27 0,24 0,21 
2 0,55 0,43 0,40 0,32 0,30 0,28 
3 0,70 0,60 0,56 0,45 0,41 0,37 

Барлық жерге тұйықтау құрылғысының тогының ағуына алынған 
алынған кедергіні рұқсат етілген кедергімен салыстырады (4 Ом артық емес). 

Цех жоспарында тік жерге тұйықтағыштар мен байланыстырушы жолақ 
орналастырылған. 

ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ 
1.Опцияны таңдаңыз (кесте. 5.3.).
2.Жерге қосу құрылғысының ток ағымының кедергісін есептеңіз және

рұқсат етілген кедергімен салыстырыңыз. 
3.Цех жоспарында тік жерге тұйықтағыштар мен байланыстырушы

жолақ орналастырылған (сурет. 5.2). 
      4.  Тапсырма нұсқалары жұмыс тақырыбы бойынша: 

Кесте 5.3 - «Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары бар цехтарда 
контурлық қорғаныш жерге тұйықтауды есептеу» 

Нұсқа Цехтың габариттік өлшемдері, м Уд. қарсылық 
топырақ, Ом * см ұзындығы ені 

1 2 3 4 
01 60 18 12000 
02 72 24 10000 
03 66 24 13000 
04 72 18 15000 
05 90 24 18000 
06 72 24 21000 
07 72 18 24000 
08 90 24 27000 
09 72 24 30000 
10 66 18 33000 
11 60 18 36000 
12 66 12 39000 
13 72 18 42000 
14 90 18 45000 
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5.3 кестесінің жалғасы 
15 36 12 50000  
16 24 12 54000  
17 12 12 58000  
18 24 12 62000  
19 18 12 10000  
20 18 24 10000  

 
5. Тапсырманы орындау мысалы:  
"Кернеуі 1000 в-қа дейінгі электр қондырғылары бар контурлық 

қорғаныс Жерлендіруді есептеу» 
1. Жұмыстың мақсаты: жерге тұйықтау құрылғысының ағымдағы ағымының 
кедергісін есептеу және рұқсат етілген кедергімен салыстыру. 
 
Кесте 5.4 - Бастапқы деректер 

нұсқа Габариттік өлшемдері, мм Топырақтың 
меншікті 

кедергісі, ОМ*см 
ұзындығы ені 

№ - 72 18 42000 
 

 
Жұмыс барысы: 
1. Диаметрі бір жерге тұйықтағыш арқылы токтың ағуына кедергі 

25...30 мм формула бойынша есептеледі (5.7) 
 

 Rтр = 0.9 (η / lтp),  
 

мұндағы η-топырақтың нақты кедергісі,  
Lmp-құбыр ұзындығы, 1,5...4м. Біз LMP=2,75 м қабылдаймыз. 

 
Біздің жағдайда: 

Rтр = 0,9 · (420 / 2,75) = 137,5 (Ом). 
 
2.(5.8) формуласы бойынша экрандау коэффициентін ескерместен жерге 
тұйықтағыштардың шамамен санын анықтаймыз): 

n = Rтр / r, 
 

мұндағы r-жерге қосу құрылғысының рұқсат етілген кедергісі, 4 Ом. 
Біздің жағдайда: 

n = 137,5 / 4 = 34,4 (дана). 
3. Жерлендіргіштерді экрандау коэффициентін анықтаймыз:  

- құбырлар арасындағы қашықтық 2,5 ... 3м-біз 2,75 м қабылдаймыз,  
- құбырлардың ұзындығы-2,75 м, 
- қашықтықтың ұзындығына қатынасы-1, 
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5.3 кестесінің жалғасы
15 36 12 50000
16 24 12 54000
17 12 12 58000
18 24 12 62000
19 18 12 10000
20 18 24 10000

5. Тапсырманы орындау мысалы: 
"Кернеуі 1000 в-қа дейінгі электр қондырғылары бар контурлық

қорғаныс Жерлендіруді есептеу»
1. Жұмыстың мақсаты: жерге тұйықтау құрылғысының ағымдағы ағымының
кедергісін есептеу және рұқсат етілген кедергімен салыстыру.

Кесте 5.4 - Бастапқы деректер
нұсқа Габариттік өлшемдері, мм Топырақтың

меншікті 
кедергісі, ОМ*см

ұзындығы ені

№ - 72 18 42000

Жұмыс барысы:
1. Диаметрі бір жерге тұйықтағыш арқылы токтың ағуына кедергі 

25...30 мм формула бойынша есептеледі (5.7)

Rтр = 0.9 (η / lтp),

мұндағы η-топырақтың нақты кедергісі, 
Lmp-құбыр ұзындығы, 1,5...4м. Біз LMP=2,75 м қабылдаймыз.

Біздің жағдайда:
Rтр = 0,9 · (420 / 2,75) = 137,5 (Ом).

2.(5.8) формуласы бойынша экрандау коэффициентін ескерместен жерге 
тұйықтағыштардың шамамен санын анықтаймыз):

n = Rтр / r,

мұндағы r-жерге қосу құрылғысының рұқсат етілген кедергісі, 4 Ом.
Біздің жағдайда:

n = 137,5 / 4 = 34,4 (дана).
3. Жерлендіргіштерді экрандау коэффициентін анықтаймыз: 

- құбырлар арасындағы қашықтық 2,5 ... 3м-біз 2,75 м қабылдаймыз, 
- құбырлардың ұзындығы-2,75 м,
- қашықтықтың ұзындығына қатынасы-1,

- құбырлар саны-34,4 ≈ 40 (дана). Кесте бойынша. 5.1. PTR таңдау:
птр = 0,38...0,44.

4. Экрандау коэффициентін ескере отырып, тік жерге тұйықтағыштардың
санын мына формула бойынша анықтаймыз (5.9):

n1 = n / птр 
Біздің жағдайда: 

n1 = 34,4 / 0,38 = 90,4 (дана). 

5. Байланыстырушы жолақтың ұзындығын формула бойынша
анықтаймыз (5.10):

ln = n1 * a = 90,4 * 2,75 = 248,7 (м), 

мұндағы А-жерлендіргіштер арасындағы қашықтық; 
Цех периметрі p, м: 

р 
р = (а + в)·2 = (72 + 18)·2 = 180 (м). 

Қосу жолағының есептік ұзындығы цех периметрінен кем болмауы тиіс. 

6.Қосылу жолағы арқылы электр тогының ағуына кедергі, Ом, формула
бойынша анықталады (5.11):

Rn = 2,1· (p / l n) 

мұндағы Rn-байланыстырушы жолақтың экрандау коэффициенті. 
Біздің жағдайда: Rn =3,55 Ом. 

7.Барлық жерге қосу құрылғысының тогының ағуына алынған кедергі,
Ом, формула бойынша анықталады (5.12): 

Rз = Rтр * Rn / (ηn ·rтр + птр * Rn * n1) 

мұндағы Rn-байланыстырушы жолақтың экрандалу коэффициенті, Rn = 
0,21. 
Қорытынды: кернеуі 1000В дейінгі электр қондырғыларындағы жерге 

тұйықтау құрылғысының рұқсат етілген кедергісі 3,2Ом-ға тең, бұл 4Ом-нан 
аспайды. Сондықтан, жерге қосу құрылғысының тогының таралуына алынған 
қарсылық нормаға сәйкес келеді және жерге қосқыштар дұрыс орнатылады. 



282
 

 

 
 
 

        hп 
 
 

                      hЭ 
 

а 
 
 

Сурет 5.2 - Жасанды топтық жерге қосу құрылғысының схемасы: 
 
мұндағы LN, М-электродтың ұзындығы; 
D3 м – электродтың диаметрі; 
һэ м-электродтың орналасу тереңдігі; 
a, М – электродтар арасындағы қашықтық; 
b, см-байланыстырушы жолақтың ені; 
һзс, см-байланыстырушы жолақтың орналасу тереңдігі; 
 LP, см-байланыстырушы жолақтың ұзындығы. 
Егер электродтар қатарға орналастырылса, Ln=a * n. 
LP=a*(n-1), Егер электродтар контур бойымен орналасса, онда электродтар 
Саны а. 

 
5.3 Экскаватор жұмыстарын орындау 
 
Экскаватор жұмыстары-Тау-кен массасын массивтен немесе үйіндіден 

(экскавация) қазудың және оны циклді немесе үздіксіз жұмыс істейтін 
экскаваторлардың көмегімен көлік құралдарына (тиеу) немесе үйіндіге 
(түсіруге) ауыстырудың технологиялық процесі. 

Экскаваторлық жұмыстар циклдік және ағындық технологиялардың 
технологиялық схемаларында пайдалы қазбалардың көмір, кен және кенсіз 
кен орындарын игеру кезінде аршу, өндіру, үйінді, тау-кен құрылысы, қойма, 
сондай-ақ қосалқы жұмыстардың кейбір басқа түрлерін өндіруде 
қолданылады. Экскаватор жұмыстары бір шөмішті және көп шөмішті 
экскаваторлармен жүзеге асырылады. Экскаватор жұмыстарының түрлері мен 
экскаваторлардың түрлері карьерлерді пайдаланудың нақты шарттарымен 
анықталады. 

Аршу жыныстары мен пайдалы қазбаларды игеру карьерлік көліктің 
әртүрлі түрлерін – темір жол, автомобиль, конвейерлік және сыйымдылығы 5-
20 м3 шөміштері бар бір шөмішті карьерлік мехлопаттарды пайдалана отырып 
жүргізіледі. Бұл қазу және тиеу машиналары жұмсақ, тығыз және бұзылған 
тау жыныстарында жұмыс істеуге жарамды. Экскаватор жұмыстарын 
қолданудың тиімді саласы-күрделі құрылымды кен орындары. Бұл жағдайда 
жұмсақ жыныстарды көлік ыдыстарына тиеу сыйымдылығы 6-13 м3 
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hп

hЭ

а

Сурет 5.2 - Жасанды топтық жерге қосу құрылғысының схемасы:

мұндағы LN, М-электродтың ұзындығы;
D3 м – электродтың диаметрі;
һэ м-электродтың орналасу тереңдігі;
a, М – электродтар арасындағы қашықтық;
b, см-байланыстырушы жолақтың ені;
һзс, см-байланыстырушы жолақтың орналасу тереңдігі;
LP, см-байланыстырушы жолақтың ұзындығы.
Егер электродтар қатарға орналастырылса, Ln=a * n.
LP=a*(n-1), Егер электродтар контур бойымен орналасса, онда электродтар 
Саны а.

5.3 Экскаватор жұмыстарын орындау

Экскаватор жұмыстары-Тау-кен массасын массивтен немесе үйіндіден
(экскавация) қазудың және оны циклді немесе үздіксіз жұмыс істейтін 
экскаваторлардың көмегімен көлік құралдарына (тиеу) немесе үйіндіге
(түсіруге) ауыстырудың технологиялық процесі.

Экскаваторлық жұмыстар циклдік және ағындық технологиялардың
технологиялық схемаларында пайдалы қазбалардың көмір, кен және кенсіз 
кен орындарын игеру кезінде аршу, өндіру, үйінді, тау-кен құрылысы, қойма,
сондай-ақ қосалқы жұмыстардың кейбір басқа түрлерін өндіруде 
қолданылады. Экскаватор жұмыстары бір шөмішті және көп шөмішті 
экскаваторлармен жүзеге асырылады. Экскаватор жұмыстарының түрлері мен
экскаваторлардың түрлері карьерлерді пайдаланудың нақты шарттарымен
анықталады.

Аршу жыныстары мен пайдалы қазбаларды игеру карьерлік көліктің
әртүрлі түрлерін – темір жол, автомобиль, конвейерлік және сыйымдылығы 5-
20 м3 шөміштері бар бір шөмішті карьерлік мехлопаттарды пайдалана отырып
жүргізіледі. Бұл қазу және тиеу машиналары жұмсақ, тығыз және бұзылған
тау жыныстарында жұмыс істеуге жарамды. Экскаватор жұмыстарын 
қолданудың тиімді саласы-күрделі құрылымды кен орындары. Бұл жағдайда
жұмсақ жыныстарды көлік ыдыстарына тиеу сыйымдылығы 6-13 м3 

шөміштермен жабдықталған драглайндардың көмегімен жүзеге асырылады. 
Циклдік-ағындық технология дамып келеді. Үздіксіз жұмыс істейтін қазу-
тиеу машиналарын пайдалану кезінде экскаватор жұмыстары негізінен 
теміржолмен және автокөлікпен, конвейерлермен бірге жүзеге асырылады.  

Іргетастар мен басқа да жерасты құрылыстарының астындағы 
шұңқырлар мен траншеяларда топырақты бір шөмішті экскаваторлармен 
игеру кестеде келтірілген мөлшерден аспайтын топырақ жетіспеушілігімен 
жүргізілуі керек. 5.4. Экскаваторлар гидрожетекпен жұмыс істеген кезде 
топырақтың жетіспеушілігі 30-40% - ға азайтылуы тиіс. Топырақтың 
жетіспеушілігін игеру, әдетте, механикаландырылған әдіспен жүргізілуі 
керек: шұңқырлардың түбін тазарту кезінде – бульдозерлер, автогрейдерлер, 
арнайы тазарту шөміштері бар экскаваторлар, экскаваторлар-
жоспарлаушылар; траншеялардың түбін тазарту кезінде– бульдозерлер мен 
экскаваторлар-жоспарлаушылар.  

Кесте 5.4 - Экскаватор шөмішінің сыйымдылығы кезінде топырақтың жол 
берілетін жетіспеушілігі 
Тиегіштердің 
жұмыс 
жабдығы 

Экскаватор шөмішінің сыйымдылығы кезінде топырақтың 
жол берілетін жетіспеушілігі, м3 
0,25 - 0, 4 0,5 - 0,65 0,8 - 1,25 1,6- 2,5 3-5

Тікелей күрек 5 10 10 15 20 
Кері күрек 10 15 20 – – 
Драглайн 15 20 25 30 30 

Қазаншұңқырлардың, орлардың және арналардың түбі, сондай-ақ 
арналардың еңістері мен жол ойықтары оларды жартасты топырақтарда игеру 
кезінде жеткіліксіз болуы тиіс. Жарылған жыныстарды экскаватор 
өңдегеннен кейін пайда болған беткейлерді тексеру және "кесу" жүргізіледі, 
бұл ретте жыныстардың барлық жекелеген ілулі және тұрақсыз бөліктері 
алынып тасталады.  

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жағдайында экскаваторлармен жер 
қазу жұмыстарын жүргізу кәсіпорындар дирекциясымен келісілген арнайы 
жұмыс өндірісі жобасы бойынша орындалуы қажет.  

Шұңқырларды және басқа да шұңқырларды орнату кезінде топырақты 
бір шөмішті экскаваторлармен игеру ұңғымалармен жүзеге асырылады. 
Ұңғымалардың саны және олардың параметрлері Қолданылатын жабдықтың 
жұмыс параметрлеріне сәйкес әр нақты объект үшін экскаватор жұмыстарын 
жүргізуге арналған технологиялық карталармен анықталады.  

Ұңғымалар мен кенжарлардың параметрлері экскавацияның жұмыс 
циклын орындауға ең аз уақыт жұмсайтын шөмішпен жұмыс істеу 
мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс (шөмішті топырақпен толтыру, топырақты 
түсіру орнына бұрылу, шөмішті түсіру және кенжарға бұрылу).  
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Көрсетілген талаптарды қамтамасыз ету үшін мыналар қабылданады: 
экскаватор айналу бұрыштарының орташа шамасы 70°аспайтын кезде жұмыс 
істей алатындай есеппен ұңғымалардың (кенжарлардың) ені;  

кенжарлардың тереңдігі (биіктігі) - шөмішті "телпекпен" толтыру үшін 
қажетті топырақ жаңқаларының ұзындығынан кем емес;  

ұңғылардың ұзындығы-экскаватордың кенжарға және кенжардан кіруі 
мен шығарылуының ең аз санын ескере отырып.  

Экскаваторға қызмет көрсететін көлік құралдарының саны мен жүк 
көтергіштігі экскаватор шөмішінің сыйымдылығына, топырақтың қозғалу 
қашықтығына, топырақты тиеу және төсеу жағдайларына және т. б. 
байланысты жұмыстарды ұйымдастыру жобасында белгіленуі тиіс.  

Экскаваторлар шөміштерінің сыйымдылығына және топырақты 
тасымалдау қашықтығына байланысты көлік құралдарының ұсынылатын жүк 
көтергіштігі кестеде келтірілген. 5.5. 

 
Кесте 5.5 - Самосвал автомобильдерінің жүк көтергіштігі, т, экскаватор 
шөмішінің сыйымдылығы кезінде, м3 

Тасымалдау 
қашықтығы, км 

Өзі аударғыш автомобильдердің жүк көтергіштігі, т, 
экскаватор шөмішінің сыйымдылығы кезінде, м3 

1-4 0,65 1 1 . 25 1:6 2,5 4,6 
0,5 4,5 4,5 7 7 10 - - 
1 7 7 10 10 10 12 27 

1,5 7 7 10 10 12 18 27 
2 7 10 10 12 18 18 27 
3 7 10 12 12 18 27 40 
4 10 10 12 18 18 27 40 
5 10 10 12 18 18 27 40 

 
Топырақты тиеу кезінде өзі аударғыш автомобильдерді экскаватордың 

ұңғылау осіне 15-25° бұрышпен және "көздеуге"уақыт жұмсау қажеттілігін 
болдырмайтындай қашықтықта орналастыру қажет. Самосвалдың тұрақ орны 
ілмекпен белгіленеді. 

 
5.3.1 Бос тұрған барлық механизмдерді және олардың 

жарамдылығын тексеру 
 
Экскаватор машинисі Жұмыс басталар алдында ауа райы мен жергілікті 

жағдайларға сәйкес нормалармен көзделген арнайы киім мен арнайы аяқ киім 
киюі тиіс. Комбинезон немесе куртка барлық түймелерге бекітілуі керек, 
киімнің ілулі ұштары тазаланады, шаш бас киімнің астына жасырылады. 

Жұмысқа кіріскен кезде экскаватор машинисі алдыңғы ауысым 
машинисі қалдырған журналдағы жазбалармен танысуға міндетті. 
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Көрсетілген талаптарды қамтамасыз ету үшін мыналар қабылданады:
экскаватор айналу бұрыштарының орташа шамасы 70°аспайтын кезде жұмыс
істей алатындай есеппен ұңғымалардың (кенжарлардың) ені;

кенжарлардың тереңдігі (биіктігі) - шөмішті "телпекпен" толтыру үшін
қажетті топырақ жаңқаларының ұзындығынан кем емес; 

ұңғылардың ұзындығы-экскаватордың кенжарға және кенжардан кіруі
мен шығарылуының ең аз санын ескере отырып. 

Экскаваторға қызмет көрсететін көлік құралдарының саны мен жүк
көтергіштігі экскаватор шөмішінің сыйымдылығына, топырақтың қозғалу
қашықтығына, топырақты тиеу және төсеу жағдайларына және т. б.
байланысты жұмыстарды ұйымдастыру жобасында белгіленуі тиіс. 

Экскаваторлар шөміштерінің сыйымдылығына және топырақты
тасымалдау қашықтығына байланысты көлік құралдарының ұсынылатын жүк 
көтергіштігі кестеде келтірілген. 5.5.

Кесте 5.5 - Самосвал автомобильдерінің жүк көтергіштігі, т, экскаватор
шөмішінің сыйымдылығы кезінде, м3

Тасымалдау 
қашықтығы, км

Өзі аударғыш автомобильдердің жүк көтергіштігі, т, 
экскаватор шөмішінің сыйымдылығы кезінде, м3

1-4 0,65 1 1 . 25 1:6 2,5 4,6
0,5 4,5 4,5 7 7 10 - -
1 7 7 10 10 10 12 27

1,5 7 7 10 10 12 18 27
2 7 10 10 12 18 18 27
3 7 10 12 12 18 27 40
4 10 10 12 18 18 27 40
5 10 10 12 18 18 27 40

Топырақты тиеу кезінде өзі аударғыш автомобильдерді экскаватордың
ұңғылау осіне 15-25° бұрышпен және "көздеуге"уақыт жұмсау қажеттілігін
болдырмайтындай қашықтықта орналастыру қажет. Самосвалдың тұрақ орны
ілмекпен белгіленеді.

5.3.1 Бос тұрған барлық механизмдерді және олардың 
жарамдылығын тексеру

Экскаватор машинисі Жұмыс басталар алдында ауа райы мен жергілікті
жағдайларға сәйкес нормалармен көзделген арнайы киім мен арнайы аяқ киім 
киюі тиіс. Комбинезон немесе куртка барлық түймелерге бекітілуі керек, 
киімнің ілулі ұштары тазаланады, шаш бас киімнің астына жасырылады.

Жұмысқа кіріскен кезде экскаватор машинисі алдыңғы ауысым
машинисі қалдырған журналдағы жазбалармен танысуға міндетті.

Экскаваторды жұмысқа дайындау кезінде машинист машинаның жалпы 
және жеке тораптарының жай-күйін тексеруі қажет: тежегіш құрылғысының, 
басқару тетіктерінің және т. б. жарамдылығына көз жеткізуі қажет.; 

жарықтандыру және сигнал беру жабдығының және басқа да қауіпсіздік 
аспаптарының жарамдылығы мен жұмыс істеуін тексеру; экскаваторды 
трассалық жағдайларда жөндеуді қамтамасыз етуге арналған құралдар мен 
айлабұйымдар жиынтығының болуы мен жарамдылығына және құрал-сайман 
жәшігіне жиналғанына көз жеткізу. 

Жұмысты бастамас бұрын экскаватордың қозғалмалы бөліктері 
қоршауларының жарамдылығын тексеру қажет. Жарамсыз немесе 
қаптамалары алынған кезде механизмдерді іске қосуға, олардың машинаның 
басқару кабинасындағы заттарын іске қосуға тыйым салынады. 

Экскаваторды тексеру және тексеру кезінде байқалған ақаулар туралы 
машинист тікелей басшысына хабарлауы тиіс. Ақаулы экскаватормен жұмыс 
істеуге тыйым салынады. Машинаны басқару кабинасында бөгде заттардың 
болуына рұқсат етілмейді. 

Экскаваторды тексеру нәтижелері машинист ауысымды қабылдау-
тапсыру журналына жазылуы тиіс. 

Анықталған ақауларды жойғаннан кейін машинист экскаватордың 
барлық механизмдерінің бос жүрістегі әрекетін тексеруі тиіс. 

5.3.2 Өндіру, аршу, үйінді және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде 
экскаваторды басқару 

Экскаваторды басқару кезінде машинистің жұмысы оның лауазымдық 
міндеттерін сипаттайды: аршу, өндіру, қайта экскавациялау, тазарту, үйінді 
және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде сыйымдылығы 0,40 текше 
метрге дейінгі шөміші бар бір шөмішті экскаваторды басқару; Тау-кен 
массасын және топырақты әзірлеу; қоймаларда, көлік құралдарына, үйіндіге 
отын мен түрлі материалдарды ауыстыру; тау-кен массасын, топырақты 
карьердің бортына немесе үйіндіге ауыстыру.         

Кенжардың, кемердің жоғарғы және төменгі алаңдарының орналасуы. 
Жұмыс барысында экскаваторды жылжыту. Жүріс механизмдерін реттеу. 
Аралық теміржол қоймаларындағы кемерлерді тау-кен массасын 
автомобильдермен тасымалдау кезінде қойма бұрышының тиісті шамасына 
бұру, соңғы контур бойынша кемерлерді жабу бойынша жұмыстар жүргізу, 
дренажды жыраны әзірлеу. Шұңқырдағы габаритті тазарту. Кенжарды 
техникалық дұрыс әзірлеуді және экскаваторды тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету. Топырақтың қабатты дамуы. Тау-кен массасын сұрыптар 
бойынша алуды қамтамасыз ету. Пайдалы қазбалар мен жыныстарды 
теміржол құрамдарына, думпкарларға, платформаларға, автомашиналарға 
және бункерлерге тиеу. Қалау тұқымдары выработанном кеңістікте және 
үйіндіде. Кенжарды селективті әзірлеу өндірісі. Экскаватор трассасын 
пішіндеу. Көлік құралдары мен темір жолдарды жыныстардан тазарту. Жерге 
қосуды тексеру және қуат кабелін желіге қосу. Бу экскаваторын жабдықтау. 
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Экскаваторға жанар-жағармай материалдары мен су құю. Өлшеу 
құралдарының көрсеткіштерін, арқандардың беріктігін, қозғалтқыштардың 
бекітілуін, тежегіш құрылғыларын бақылау. Жүріс механизмдерін сынамалау. 
Тазалау шөміш жылғы налипшего топырақ. Еден қалқандары мен 
тақтатастарды экскаватордың астына төсеу. Белгіленген техникалық 
құжаттаманы жүргізу. Экскаваторды профилактикалық тексеру және 
жөндеуге қатысу. Ойықты қазғышты басқару. Экскаватордың ауыспалы 
аспалы жабдығына (тиеу құрылғысына, кабель жылжытқышқа және т.б.) 
қызмет көрсету. Экскаваторларды жөндеу кезінде ілмектеу және такелаж 
жұмыстарын орындау. 

Білуге тиіс: техникалық сипаттамасы бойынша қызмет көрсететін 
экскаваторлардың жұмыс істеу принципі; механикалық, гидравликалық және 
электр жабдықтарының экскаватор ережесі; теңдестіру экскаваторлар; 
ұтымды жұмыс режимдері экскаватордың көсіп алу тәсілдері тәсілдерін; 
механизмдерді басқару экскаватор әзірлеу кезінде ауыр және жеңіл 
топырақты жасау ережелері; кен массасы мен топырақты үстіңгі қабатта, жер 
асты жағдайындағы кенжарда; әзірлеу тәсілдері кенжар; айырмашылық 
пайдалы қазбалардың сұрыптары бойынша; асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша және қиылысқан жерлерде ерекшеліктері; топырақты 
әзірлеу қуатты экскаваторлармен терең кенжарларда; негізгі жүргізу туралы 
мәліметтер ашық тау-кен жұмыстары және тау-кен геологиялық сипаттамасы 
учаскенің (разрездің) белгілері; сырғыма құбылыстары; физикалық-
механикалық қасиеттері әзірленетін жыныстарының айырмашылығы және 
пайдалы қазбаларды тұқым жасау ережелері; бугров әзірлеу және жүргізу 
желісі кенжар; қолдану әдістері әр түрлі тәсілдерін карьер байланысты жүйесі 
мен шарттарын әзірлеу ережесі; қосу экскаватордың электр желілеріне; 
жұмыс қағидаты мен мақсаты, қолданылатын өлшеу құралдары мен 
автоматты құрылғылардың ерекшеліктері; жұмыс ауысымдық аспалы 
жабдықпен ережесі; тиеу тау-кен массасы мен топырақты теміржол 
құрамдары, думпкарлар, автокөлік және люктер бункерлердің у конвейерлік 
желілерінің ережесі; өндіріс, көлік, құбыр укладочных жұмыстар; белгіленген 
құжаттаманы жүргізу ережесі; ақаулықтардың пайда болуы себептері 
экскаватор және оларды жою тәсілдері, түрлері; жөндеу, монтаждау және 
бөлшектеу экскаватор; конструкцияның тез тозатын бөлшектер мен 
тораптарды экскаватор және оларды ауыстыру тәртібі; электротехника, 
автоматика, электр - телебасқару; электр слесарлық іс көлемде білім 
электрслесарьдың (слесарь), тарифтелетін бір разряд төмен экскаватор 
машинисінің орындайтын негізгі жұмысты технологиясы; пісіру, такелаж 
және ілмектеу жұмыстары (Жұмысшылардың жұмыс орындары мен 
кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы (БТБА) 4 
шығарылым § 65. Экскаватор машинисі). 

Сыйымдылығы 0,4-тен 2,5 текше метрге дейінгі шөміші бар бір 
шөмішті экскаваторды немесе сыйымдылығы 2,0 текше метрден кем шөміші 
бар ұзартылған жабдығы (тік күрек) бар экскаваторды немесе теориялық 
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Экскаваторға жанар-жағармай материалдары мен су құю. Өлшеу
құралдарының көрсеткіштерін, арқандардың беріктігін, қозғалтқыштардың 
бекітілуін, тежегіш құрылғыларын бақылау. Жүріс механизмдерін сынамалау.
Тазалау шөміш жылғы налипшего топырақ. Еден қалқандары мен 
тақтатастарды экскаватордың астына төсеу. Белгіленген техникалық
құжаттаманы жүргізу. Экскаваторды профилактикалық тексеру және 
жөндеуге қатысу. Ойықты қазғышты басқару. Экскаватордың ауыспалы 
аспалы жабдығына (тиеу құрылғысына, кабель жылжытқышқа және т.б.)
қызмет көрсету. Экскаваторларды жөндеу кезінде ілмектеу және такелаж 
жұмыстарын орындау.

Білуге тиіс: техникалық сипаттамасы бойынша қызмет көрсететін
экскаваторлардың жұмыс істеу принципі; механикалық, гидравликалық және 
электр жабдықтарының экскаватор ережесі; теңдестіру экскаваторлар; 
ұтымды жұмыс режимдері экскаватордың көсіп алу тәсілдері тәсілдерін;
механизмдерді басқару экскаватор әзірлеу кезінде ауыр және жеңіл 
топырақты жасау ережелері; кен массасы мен топырақты үстіңгі қабатта, жер
асты жағдайындағы кенжарда; әзірлеу тәсілдері кенжар; айырмашылық
пайдалы қазбалардың сұрыптары бойынша; асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша және қиылысқан жерлерде ерекшеліктері; топырақты 
әзірлеу қуатты экскаваторлармен терең кенжарларда; негізгі жүргізу туралы
мәліметтер ашық тау-кен жұмыстары және тау-кен геологиялық сипаттамасы
учаскенің (разрездің) белгілері; сырғыма құбылыстары; физикалық-
механикалық қасиеттері әзірленетін жыныстарының айырмашылығы және 
пайдалы қазбаларды тұқым жасау ережелері; бугров әзірлеу және жүргізу
желісі кенжар; қолдану әдістері әр түрлі тәсілдерін карьер байланысты жүйесі
мен шарттарын әзірлеу ережесі; қосу экскаватордың электр желілеріне; 
жұмыс қағидаты мен мақсаты, қолданылатын өлшеу құралдары мен 
автоматты құрылғылардың ерекшеліктері; жұмыс ауысымдық аспалы 
жабдықпен ережесі; тиеу тау-кен массасы мен топырақты теміржол
құрамдары, думпкарлар, автокөлік және люктер бункерлердің у конвейерлік
желілерінің ережесі; өндіріс, көлік, құбыр укладочных жұмыстар; белгіленген
құжаттаманы жүргізу ережесі; ақаулықтардың пайда болуы себептері 
экскаватор және оларды жою тәсілдері, түрлері; жөндеу, монтаждау және 
бөлшектеу экскаватор; конструкцияның тез тозатын бөлшектер мен 
тораптарды экскаватор және оларды ауыстыру тәртібі; электротехника, 
автоматика, электр - телебасқару; электр слесарлық іс көлемде білім 
электрслесарьдың (слесарь), тарифтелетін бір разряд төмен экскаватор
машинисінің орындайтын негізгі жұмысты технологиясы; пісіру, такелаж 
және ілмектеу жұмыстары (Жұмысшылардың жұмыс орындары мен 
кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы (БТБА) 4
шығарылым § 65. Экскаватор машинисі).

Сыйымдылығы 0,4-тен 2,5 текше метрге дейінгі шөміші бар бір
шөмішті экскаваторды немесе сыйымдылығы 2,0 текше метрден кем шөміші
бар ұзартылған жабдығы (тік күрек) бар экскаваторды немесе теориялық 

өнімділігі 1000 текше метр/сағ. дейінгі көп шөмішті шынжырлы және 
роторлы экскаваторларды басқару кезінде-5-разряд; 

сыйымдылығы 2,5-тен 4,6 текше метрге дейінгі шөміші бар бір шөмішті 
экскаваторды немесе сыйымдылығы 2,0-ден 4,0 текше метрге дейінгі шөміші 
бар ұзартылған жабдығы (тік күрек) экскаваторды немесе теориялық 
өнімділігі 1000 - нан 2500 текше метрге дейінгі көп шөмішті шынжырлы және 
роторлы экскаваторларды немесе тау-кен массасының қабаттарын селективті 
қазып алуға арналған арнайы құрылымдағы көп шөмішті экскаваторды 
немесе барабанды орташа тиеу машинасын немесе Роторлық үлгідегі 
қатарлау-алу машинасымен-6-разряд; 

- сыйымдылығы 4,6 текше метрден 10,0 текше метрге дейінгі шөміші
бар бір шөмішті экскаваторды немесе сыйымдылығы 4,0 текше метрден 
асатын шөміші бар ұзартылған жабдығы (тік күрек) бар экскаваторды немесе 
теориялық өнімділігі 2500 текше метрден 4500 текше метрге дейінгі көп 
шөмішті шынжырлы және роторлы экскаваторларды басқару кезінде-7-
разряд; 

- 10,0 куб. м және одан астам сыйымдылығы бар шөміші бар бір
шөмішті экскаваторды немесе теориялық өнімділігі 4500 куб. м/сағ және одан 
жоғары көп шөмішті шынжырлы және роторлы экскаваторларды басқару 
кезінде-8-разряд 

Ескертпелер 
1. Экскаватор шелегінің сыйымдылығы стандартты шөміштің

сыйымдылығы бойынша қабылданады. 
2. Автомобиль және темір жолдарын, суару және кеме жүретін

каналдарды, бөгеттерді, қоршайтын жер бөгеттерін, ғимараттар мен 
құрылыстар үшін қазаншұңқырларды, электр беру желілері мен байланыс 
желілерінің тіректерін, жер асты коммуникацияларына арналған 
траншеяларды, су бұрғыш кюветтерді, тау және банкетті арықтарды, тау-кен 
қазбаларын жер асты тәсілімен және басқа да күрделілігі жағынан ұқсас 
құрылыстарды салу кезінде топырақтарды әзірлеу, орнын ауыстыру және 
жоспарлау бойынша жұмыстар БТБА бойынша тарифтеледі, 3-шығарылым, 
"құрылыс, монтаждау және жөндеу-жөндеу құрылыс жұмыстары". 

3. Экскаватор машинисінің тарифтік-біліктілік сипаттамасында
көзделген жұмыстардың барлық кешенін игерген экскаватор машинистерінің 
көмекшілері олар жұмыс істейтін экскаватор машинисінен бір разрядқа және 
егер олар жұмыстың барлық кешенін игермеген болса, екі разрядқа төмен 
тарифтеледі. 

4. Жүретін және роторлы экскаваторларды басқару кезінде экскаватор
машинисі орта кәсіптік білімді талап етеді. 

5.3.3 Экскаватормен жиынтықта жұмыс істейтін жабдыққа қызмет 
көрсету 

ШӨМІШ 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
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Ауысымды қабылдай отырып, машинист: 
1. Шөмішті тұтқамен, түбімен және иінтірекпен қосатын саусақтарда 

штифтердің болуын тексеру. 2. "Майлау"бөліміндегі нұсқауларға сәйкес 
шөміш пен Болттың топсалы қосылыстарын майлаңыз. 3. Қадағалауға үшін 
арналған фрикциялық дискілер тетігін тежеу түп түспеуінің майлау. 4. 
Төсемдердің тозуына қарай тежегіш серіппелерін тарту керек. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Апта сайын шөміш қабырғаларының және олардың дәнекерленген 

қосылыстарының жай-күйін, сондай-ақ шөміш тістерінің жай-күйін және 
олардың бекітілуін тексеру қажет. 

 ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
1.   Қажет болса, тәждерді немесе шөміш тістерін ауыстырыңыз. Жұмыс 

кезінде Шөміш тістерінің тәждері олардың ұзындығының 35-45% – ына, ал 
тұтас тістер алдыңғы қабырғаның кесу жиегінен шығатын тістің 50% - ына 
тозуы мүмкін. Осыдан кейін, олар топырақтың кесу кедергісінің күрт артуына 
және машинаның өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ауыстырылуы 
керек. 

Алынатын тәжді ауыстыру үшін саусақты қағып, тозған тәжді алып 
тастау керек. 

Жаңа тәжді орнатпас бұрын, тістің түбіндегі тесікті тазалап, жастықтың 
дұрыс екеніне көз жеткізу керек. Бұл жаңа тәжді орнатқаннан кейін 
саусақтың сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді. 

2.    Қажет болса, тістердің негіздерін ауыстырыңыз. 
Ауыстыру кезінде тістердің негіздері алдыңғы қабырғаға негіздерді 

қосатын болттарды алып тастап, тозған негіздерді ауыстыру керек. 
Жаңа негіздерді орнату кезінде осьтер тістің ұштары бойымен В 

саңылауы болған кезде шөміштің алдыңғы қабырғасының шетіне а бетіне 
отыруы керек. 

Жаңа тістерді орнатқаннан кейін, жаңа болттардың қатайтылған 
жаңғақтарын болттарға Электрмен дәнекерлеу арқылы ұстап алу керек. 

3. Шөміш қабырғаларының және олардың дәнекерленген 
қосылыстарының жай-күйін тексеру. Қажет болса, шөміштің алдыңғы 
қабырғасын ауыстырыңыз. 

Шөміштің алдыңғы қабырғасын пайдалану кезінде айтарлықтай тозуға 
дейін жеткізуге болады, кейбір жерлерде қабырға қалыңдығы 80-85% 
төмендеуі мүмкін. 

Алдыңғы немесе артқы қабырғаларды ауыстырған кезде, олар тозған 
кезде, Шөміш корпусы газбен кесіледі. Кесу орны ескі тігістен 25-30 мм 
қашықтықта артқы қабырға (шөміш 4 м3) және ендірмелер (шөміш 8 м3 және 
6,3 м3) бойынша өтуі тиіс. 

Алдыңғы қабырғаға газды кесуге тыйым салынады, өйткені газды кесу 
жарықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Жаңа қабырғаны орнатпас 
бұрын, алдымен қабырғалардың жұптасқан өлшемдерін тексеру керек. 
Шөмішті кескеннен кейін және қабырғалардың түйісуін тексергеннен кейін 
сызбаға сәйкес жиектерді кесу және қабырғаларды дәнекерлеу жүргізіледі. 
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Ауысымды қабылдай отырып, машинист:
1. Шөмішті тұтқамен, түбімен және иінтірекпен қосатын саусақтарда 

штифтердің болуын тексеру. 2. "Майлау"бөліміндегі нұсқауларға сәйкес 
шөміш пен Болттың топсалы қосылыстарын майлаңыз. 3. Қадағалауға үшін 
арналған фрикциялық дискілер тетігін тежеу түп түспеуінің майлау. 4.
Төсемдердің тозуына қарай тежегіш серіппелерін тарту керек.

ТҚК – техникалық қызмет көрсету
Апта сайын шөміш қабырғаларының және олардың дәнекерленген

қосылыстарының жай-күйін, сондай-ақ шөміш тістерінің жай-күйін және 
олардың бекітілуін тексеру қажет.

ТҚК – техникалық қызмет көрсету
1. Қажет болса, тәждерді немесе шөміш тістерін ауыстырыңыз. Жұмыс 

кезінде Шөміш тістерінің тәждері олардың ұзындығының 35-45% – ына, ал 
тұтас тістер алдыңғы қабырғаның кесу жиегінен шығатын тістің 50% - ына 
тозуы мүмкін. Осыдан кейін, олар топырақтың кесу кедергісінің күрт артуына 
және машинаның өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ауыстырылуы 
керек.

Алынатын тәжді ауыстыру үшін саусақты қағып, тозған тәжді алып 
тастау керек.

Жаңа тәжді орнатпас бұрын, тістің түбіндегі тесікті тазалап, жастықтың 
дұрыс екеніне көз жеткізу керек. Бұл жаңа тәжді орнатқаннан кейін
саусақтың сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді.

2. Қажет болса, тістердің негіздерін ауыстырыңыз.
Ауыстыру кезінде тістердің негіздері алдыңғы қабырғаға негіздерді 

қосатын болттарды алып тастап, тозған негіздерді ауыстыру керек.
Жаңа негіздерді орнату кезінде осьтер тістің ұштары бойымен В 

саңылауы болған кезде шөміштің алдыңғы қабырғасының шетіне а бетіне 
отыруы керек.

Жаңа тістерді орнатқаннан кейін, жаңа болттардың қатайтылған 
жаңғақтарын болттарға Электрмен дәнекерлеу арқылы ұстап алу керек.

3. Шөміш қабырғаларының және олардың дәнекерленген
қосылыстарының жай-күйін тексеру. Қажет болса, шөміштің алдыңғы 
қабырғасын ауыстырыңыз.

Шөміштің алдыңғы қабырғасын пайдалану кезінде айтарлықтай тозуға
дейін жеткізуге болады, кейбір жерлерде қабырға қалыңдығы 80-85%
төмендеуі мүмкін.

Алдыңғы немесе артқы қабырғаларды ауыстырған кезде, олар тозған 
кезде, Шөміш корпусы газбен кесіледі. Кесу орны ескі тігістен 25-30 мм
қашықтықта артқы қабырға (шөміш 4 м3) және ендірмелер (шөміш 8 м3 және 
6,3 м3) бойынша өтуі тиіс.

Алдыңғы қабырғаға газды кесуге тыйым салынады, өйткені газды кесу 
жарықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Жаңа қабырғаны орнатпас 
бұрын, алдымен қабырғалардың жұптасқан өлшемдерін тексеру керек.
Шөмішті кескеннен кейін және қабырғалардың түйісуін тексергеннен кейін 
сызбаға сәйкес жиектерді кесу және қабырғаларды дәнекерлеу жүргізіледі.

Дәнекерлеуді жоғары марганецті және қоспаланған болаттарды дәнекерлеу 
технологиясын сақтай отырып, тек аустенитті электродтармен жүргізу керек. 

Тозған, жұмыс кезінде Болттың ұшын "Сормайт 1"Қатты қорытпасымен 
уақытында балқыту керек. Қаптаудан кейінгі кедір-бұдырлар тегістеуішпен 
қорғалуы тиіс. 

Қажет болса, алдыңғы қабырғаның пяткасы мен кесу жиегін төсеу 
керек. Реттеу засова түптің шөміш. 

Сабы; ауысым сайын техникалық қызмет көрсету 
Ауысымды қабылдай отырып, машинист: 
Тұтқаның барлық топсалы қосылыстарын шөмішпен бекітудің 

сенімділігіне көз жеткізу; біліктер мен саусақтарда барлық түйреуіштердің 
болуын тексеру. 
Сіңіргіш аппараттың корпусын тұтқаның арқалығына бекіту сенімділігін 
тексеріңіз: қажет болған жағдайда бекіту жаңғақтарын қатайтыңыз. 
Амортизаторларды бекіту сенімділігін тексеріңіз. 

Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету: 1. Тұтқа арқалығының металл 
конструкциясының барлық дәнекерленген жіктерін тексеру. Егер тігістерде 
немесе негізгі металда жарықтар табылса, ақаулы жерді кесіп, сапалы 
электродтармен қайнату керек. 2. Жұмыс кезінде тозған амортизаторларды 
ауыстырыңыз. Жебе. ТҚК – техникалық қызмет көрсету 

Ауысымды қабылдай отырып, машинист міндетті: тексеруге болатын 
металл конструкцияларының барлық дәнекерленген жіктерін тексеруге. Ер-
тоқымның подшипник қақпақтарының бекітілуін тексеріңіз. 3. 
"Майлау"бөлімінің талаптарына сәйкес роликтердің төлкелері мен ер-
тоқымның ішпектерін майлаңыз. Апта сайынғы техникалық қызмет көрсету 
тексеру: айналмалы платформаның кронштейндеріне, ер-тоқым 
мойынтіректері мен бас блоктарына бум осьтерін бекіту жағдайы. Жебе 
секцияларын бекіту саусақтарында түйреуіштердің болуы. Қақпақтардың 
болттарын, сондай-ақ қысқыштарды қатайтудың сенімділігі. Қажет болған 
жағдайда қатайтуға жататын басқа да бекіткіштер. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
1. Бум металл құрылымының барлық дәнекерленген жіктерін мұқият

тексеріңіз. Тігістерде немесе негізгі металда жарықтар анықталған жағдайда, 
ақаулы жерлер МЕМСТ 9467-75 Э-50а электродтарымен кесуге және 
дәнекерлеуге жатады. 2. Ер-тоқымның подшипниктері мен тұтқасы 
арасындағы саңылаудың мөлшерін тексеріңіз. Саңылаудың мөлшері бір 
жағынан 8 мм-ден аспауы керек. Саңылау төсеніштердің астындағы металл 
тығыздағыштар жиынтығымен реттеледі. 3. Қажет болса, ер-тоқымның 
төсеніштері мен амортизаторларын ауыстырыңыз. 

Лайнерді ауыстыру үшін сізге қажет: 
а) бекіткішті болттар мен шайбалардың көмегімен тіреуіш сақинаға 

бекіту.б) ер-тоқым мойынтірегіне тіреуіш сақинаны бекіту бұрандаларын алу. 
в) екі арнайы кронштейнді болттардың көмегімен тірек сақинасына бекітіңіз 
(кронштейндер құрал мен құрылғылар жиынтығында жеткізіледі). г) тіреу 
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сақинасын болттар көмегімен тұтқаға бекітіңіз. д) тұтқаны дұрыс бағытта 
қозғалту арқылы ер-тоқымнан лайнерді алыңыз. 

Бір уақытта резеңке амортизаторларды тексеру жүргізіледі және қажет 
болған жағдайда олар ауыстырылады. Торапты жинау кері тәртіпте 
жүргізіледі. Болттар мен шайбалар зауытпен жеткізілмейді. 

4. Тексеру осьтік саңылау Ж. седловым подшипником және 
двухручьевыми блоктармен. 

Саңылау 1,5 мм-ден аспауы керек. 
5. Сатылар мен алаңдардың жебеге бекітілуін тексеру. 
 Жебенің аспасы. 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Тексеру: 
Жебені ілу және оларды бекіту блоктары осьтерінің жай-күйі. 

Жебе аспасы арқанының жай-күйі және оны бітеу. 
Аспаның сол және оң тармақтарының керілуінің біркелкілігі. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Қажет болған жағдайда жебе ілмегінің арқанын ауыстыру қажет. 
Кергіштерді орнатпас бұрын бірдей ұзындықтағы арқанның екі ұшын 

кесіңіз: ЭКГ-8И экскаваторы үшін –52,5 М; ЭКГ-6 экскаваторы үшін,Зус - 
61,22 М; ЭКГ-4у экскаваторы үшін– 75,43 М. 

Созылу ұзындығының айырмашылығы 50 мм-ден аспауы керек. 
Жебені жұмыс жағдайына орнатқаннан кейін аспаның сол және оң 

тармақтарының ұзындықтарын өлшеу айырмашылығына олардың бірдей 
салбырауы кезінде өлшемі бойынша 5 мм-ден аспауға жол беріледі. Бұл 
талапты бұзу жебенің жоғарғы бөлігінің қисаюына және олардағы шамадан 
тыс жүктемелердің пайда болуына, сондай-ақ арқанның мерзімінен бұрын 
үзілуіне әкеледі. 

Созылу ұзындығын реттеу "жебенің суспензиясын реттеу"бөлімінде 
сипатталған. 

 Түбін ашу механизмі. 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Ауысымды қабылдай отырып, машинист түбін ашу механизмінің 

жұмысын және түбін жабу сенімділігін тексеруге міндетті. Қажет болса, бірақ 
ауысымда кемінде 2 рет сұйық минералды маймен суару арқылы бағыттаушы 
болтты майлаңыз. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Тексеру: 
Арқанды барабанға және сына төлкесіне бекіту. Топсалы қосылыстарда 

шплинттердің болуы. Арқанның жағдайы. 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Қарауға және жылдамдату және мұның нығайтқыштар. Блоктың 

жеңінің күйін тексеріңіз. 
           Қажет болса, түбін ашу механизмінің арқанын ауыстырыңыз. 

 Двуногая тіреу. 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
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сақинасын болттар көмегімен тұтқаға бекітіңіз. д) тұтқаны дұрыс бағытта 
қозғалту арқылы ер-тоқымнан лайнерді алыңыз.

Бір уақытта резеңке амортизаторларды тексеру жүргізіледі және қажет
болған жағдайда олар ауыстырылады. Торапты жинау кері тәртіпте 
жүргізіледі. Болттар мен шайбалар зауытпен жеткізілмейді.

4. Тексеру осьтік саңылау Ж. седловым подшипником және 
двухручьевыми блоктармен.

Саңылау 1,5 мм-ден аспауы керек.
5. Сатылар мен алаңдардың жебеге бекітілуін тексеру.
Жебенің аспасы.
ТҚК – техникалық қызмет көрсету
Тексеру:
Жебені ілу және оларды бекіту блоктары осьтерінің жай-күйі.

Жебе аспасы арқанының жай-күйі және оны бітеу.
Аспаның сол және оң тармақтарының керілуінің біркелкілігі.

ТҚК – техникалық қызмет көрсету
Қажет болған жағдайда жебе ілмегінің арқанын ауыстыру қажет.
Кергіштерді орнатпас бұрын бірдей ұзындықтағы арқанның екі ұшын 

кесіңіз: ЭКГ-8И экскаваторы үшін –52,5 М; ЭКГ-6 экскаваторы үшін,Зус -
61,22 М; ЭКГ-4у экскаваторы үшін– 75,43 М.

Созылу ұзындығының айырмашылығы 50 мм-ден аспауы керек.
Жебені жұмыс жағдайына орнатқаннан кейін аспаның сол және оң

тармақтарының ұзындықтарын өлшеу айырмашылығына олардың бірдей 
салбырауы кезінде өлшемі бойынша 5 мм-ден аспауға жол беріледі. Бұл
талапты бұзу жебенің жоғарғы бөлігінің қисаюына және олардағы шамадан
тыс жүктемелердің пайда болуына, сондай-ақ арқанның мерзімінен бұрын
үзілуіне әкеледі.

Созылу ұзындығын реттеу "жебенің суспензиясын реттеу"бөлімінде 
сипатталған.

Түбін ашу механизмі.
ТҚК – техникалық қызмет көрсету
Ауысымды қабылдай отырып, машинист түбін ашу механизмінің 

жұмысын және түбін жабу сенімділігін тексеруге міндетті. Қажет болса, бірақ 
ауысымда кемінде 2 рет сұйық минералды маймен суару арқылы бағыттаушы
болтты майлаңыз.

ТҚК – техникалық қызмет көрсету
Тексеру:
Арқанды барабанға және сына төлкесіне бекіту. Топсалы қосылыстарда 

шплинттердің болуы. Арқанның жағдайы.
ТҚК – техникалық қызмет көрсету
Қарауға және жылдамдату және мұның нығайтқыштар. Блоктың

жеңінің күйін тексеріңіз.
Қажет болса, түбін ашу механизмінің арқанын ауыстырыңыз.
Двуногая тіреу.
ТҚК – техникалық қызмет көрсету

Ай сайын екі аяқты тіреудің металл конструкцияларының 
дәнекерленген жіктері мен негізгі металының жай-күйін тексеру. 

Тігістерде немесе негізгі металда жарықтар анықталған кезде ақаулы 
жерлер МЕМСТ 9467-75 Э-42а типті электродтармен кесуге және 
дәнекерлеуге жатады. 

 Айналмалы платформадағы жабдыққа техникалық қызмет көрсету 
 Көтеру шығыры. 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Ауысымды қабылдай отырып, машинист: 
Тежегіштердің сенімділігіне көз жеткізіңіз. Тежегіш қалыптарының 

төсемдерінде майдың болмауын тексеріңіз. Майланған төсемдерді 
керосинмен немесе бензинмен жуу керек. Редуктордағы май деңгейін май 
көрсеткіші бойынша тексеріңіз. 

Редуктордан майдың ағып кетуін тексеріңіз. Жеке тамшылар түрінде 
Шығыс біліктерін тығыздау арқылы майдың аздап ағып кетуіне жол беріледі. 

5. Бос жүрістегі көтергіш жүкшығыр механизмдерінің жұмысын
тексеру. Барлық түйіндер сыртқы соққыларсыз және дірілсіз жұмыс істеуі 
керек. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Тексеру: 
Қозғалтқыш бекітпелерінің, тежегіштердің,редуктордың және 

редуктордың барлық қақпақтарының болттарын тарту сенімділігі; тежегіш 
жұмысының сенімділігі; бұл ретте тежегіш шкивтің бетінің сапасы, 
қалыптардың шкивтен ауытқу шамасы, тежеу сәті, төсемдердің тозу дәрежесі 
тексеріледі. 

 ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
1. Тежегіш шкивтердің жай-күйін тексеру ұсақ қауіптер мен задирлерді

зімпарамен жою қажет. Үлкен ақаулар болған жағдайда шкив станокта 
тесіледі. 2 мотор муфталарының амортизаторларының күйін тексеріңіз. 
Тозған жағдайда олар ауыстырылуға жатады, ол үшін алдын ала бекіткіш 
сақина алынады. Амортизаторды ауыстырғаннан кейін құлыптау сақинасы 
орнына орнатылады. 3. Қажет болған жағдайда көтеру арқанын 
ауыстырыңыз. 

Арқандарды ауыстыру кезінде мынадай жинақтау тәртібін сақтау керек: 
ЭКГ-8И және ЭКГ-6,зус экскаваторлары. 

Арқанның ұшы шөмішті ілудің теңестіру блоктарының бірі арқылы 
өткізіледі, көмекші жүкшығыр арқанның көмегімен оң жақ сыртқы бас блок 
арқылы тартылады және оң барабанға бекітіледі. Арқанның екінші ұшы сол 
жақ ішкі Бас блогы арқылы көтеріледі, жебенің төменгі секциясындағы 
жартылай блок арқылы өткізіледі, оң жақ ішкі Бас блогы, шөмішті ілудің 
екінші теңестіру блогы, сол жақ сыртқы бас блогына көтеріледі және сол 
барабанға бекітіледі. 

ЭКГ-4у экскаваторы. 
Арқанның ұшы ожау аспасының теңестіру блогы арқылы, көмекші 

жүкшығыр арқанының көмегімен өткізіледі, оң бас блок арқылы тартылады 
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және оң барабанға бекітіледі. Екінші ұшы сол жақ бас блогы арқылы 
көтеріліп, сол жақ барабанға бекітіледі. 

4. Көтеру шығырының редукторының пли біліктерін ауыстыру қажет 
болған жағдайда мойынтіректердің қақпақтарын және редуктордың 
қаптамасын шешу керек. 

Редуктордың жетекші білігін ауыстыру үшін қозғалтқыштарды, 
тежегіштерді, муфталарды және білікке орнатылған шашыратқышты алып 
тастау қажет. Сонымен қатар, жетек білігінің еркін шығуын қамтамасыз ету 
үшін аралық білікті көтеру керек. 

Көтергіш шығырдың қозғалтқыштарын муфтаның бөлшектерін 
ауыстыру кезінде де алу қажет. 

Арынды шығыр. 
Қысымды лебедкаға техникалық қызмет көрсету көтергіш лебедкаға 

техникалық қызмет көрсетуге толығымен ұқсас. 
Қысымды шығырдың жай-күйін және оның жұмысының сенімділігін 

бақылау "көтергіш шығырға техникалық қызмет көрсету"бөлімінде жазылған 
бақылау көлемі мен мерзімдеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі тиіс. 

Сонымен қатар, апта сайын командалық аппараттың сенімділігін және 
тізбектің кернеу дәрежесін тексеру қажет. 

Ай сайын арынды арқанның жағдайын тексеру қажет. Қажет болса, 
қысым арқанын ауыстырыңыз. 

Арқандарды ауыстыру кезінде арқандарды жинақтаудың келесі тәртібін 
сақтау қажет. 

Арқандарды жинау кезінде шөміш жерге түсірілуі тиіс, тұтқа оның 
алдыңғы қалпында болады. Қайтарылатын арқан қайтарылатын жартылай 
блок арқылы өтеді. екі сапты блоктардың сыртқы бұлақтары бұрама (арқанды 
бекітуді қоса алғанда) сол алмалы-салмалы барабанның сыртқы кесіндісі 
бойынша жоғарыдан оралады, сондай-ақ оң барабанның сыртқы кесіндісі 
бойынша жоғарыдан оралады және оларға бекітіледі. 

Тұтқа шеткі артқы жағдайға ауыстырылады, арынды арқан арынды 
жартылай блок арқылы, екі сапты блоктардың ішкі бұлақтары арқылы 
өткізіледі, барабандардың ішкі кесіндісі бойынша төменнен (бекітуді қоса 
алғанда) Орам бойынша оралады және оларға бекітіледі. 

Әрі қарай, қысым мен қайтару арқандары тартылады. Қысымды және 
қайтарымды арқандардың керілуін реттеу тәртібі "қысымды шығырды 
реттеу"бөлімінде сипатталған. 

Бұрылу механизмі; ауысым сайын техникалық қызмет көрсету; 
ауысымды қабылдай отырып машинист: 

Төсемдерде, тежегіш қалыптарында майдың болмауын тексеріңіз. 
Майланған төсемдерді керосинмен немесе бензинмен жуу керек. 
Тежегіштердің сенімділігіне көз жеткізіңіз. Бұрылыс редукторларының 
майлау жүйелерінің сенімділігі мен үздіксіздігін тексеру және 
редукторлардағы май деңгейін бақылау. 
Экскаватордың айналмалы бөлігін екі бағытта 8090°бұрышқа бұру арқылы 
айналу механизмдерінің сенімділігін тексеріңіз. 
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және оң барабанға бекітіледі. Екінші ұшы сол жақ бас блогы арқылы 
көтеріліп, сол жақ барабанға бекітіледі.

4. Көтеру шығырының редукторының пли біліктерін ауыстыру қажет
болған жағдайда мойынтіректердің қақпақтарын және редуктордың 
қаптамасын шешу керек.

Редуктордың жетекші білігін ауыстыру үшін қозғалтқыштарды, 
тежегіштерді, муфталарды және білікке орнатылған шашыратқышты алып 
тастау қажет. Сонымен қатар, жетек білігінің еркін шығуын қамтамасыз ету 
үшін аралық білікті көтеру керек.

Көтергіш шығырдың қозғалтқыштарын муфтаның бөлшектерін
ауыстыру кезінде де алу қажет.

Арынды шығыр.
Қысымды лебедкаға техникалық қызмет көрсету көтергіш лебедкаға 

техникалық қызмет көрсетуге толығымен ұқсас.
Қысымды шығырдың жай-күйін және оның жұмысының сенімділігін

бақылау "көтергіш шығырға техникалық қызмет көрсету"бөлімінде жазылған
бақылау көлемі мен мерзімдеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі тиіс.

Сонымен қатар, апта сайын командалық аппараттың сенімділігін және 
тізбектің кернеу дәрежесін тексеру қажет.

Ай сайын арынды арқанның жағдайын тексеру қажет. Қажет болса,
қысым арқанын ауыстырыңыз.

Арқандарды ауыстыру кезінде арқандарды жинақтаудың келесі тәртібін 
сақтау қажет.

Арқандарды жинау кезінде шөміш жерге түсірілуі тиіс, тұтқа оның 
алдыңғы қалпында болады. Қайтарылатын арқан қайтарылатын жартылай
блок арқылы өтеді. екі сапты блоктардың сыртқы бұлақтары бұрама (арқанды
бекітуді қоса алғанда) сол алмалы-салмалы барабанның сыртқы кесіндісі
бойынша жоғарыдан оралады, сондай-ақ оң барабанның сыртқы кесіндісі
бойынша жоғарыдан оралады және оларға бекітіледі.

Тұтқа шеткі артқы жағдайға ауыстырылады, арынды арқан арынды 
жартылай блок арқылы, екі сапты блоктардың ішкі бұлақтары арқылы 
өткізіледі, барабандардың ішкі кесіндісі бойынша төменнен (бекітуді қоса 
алғанда) Орам бойынша оралады және оларға бекітіледі.

Әрі қарай, қысым мен қайтару арқандары тартылады. Қысымды және
қайтарымды арқандардың керілуін реттеу тәртібі "қысымды шығырды 
реттеу"бөлімінде сипатталған.

Бұрылу механизмі; ауысым сайын техникалық қызмет көрсету; 
ауысымды қабылдай отырып машинист:

Төсемдерде, тежегіш қалыптарында майдың болмауын тексеріңіз. 
Майланған төсемдерді керосинмен немесе бензинмен жуу керек. 
Тежегіштердің сенімділігіне көз жеткізіңіз. Бұрылыс редукторларының 
майлау жүйелерінің сенімділігі мен үздіксіздігін тексеру және 
редукторлардағы май деңгейін бақылау.
Экскаватордың айналмалы бөлігін екі бағытта 8090°бұрышқа бұру арқылы
айналу механизмдерінің сенімділігін тексеріңіз.

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Бұрылу механизмдеріне апта сайын техникалық қызмет көрсету 

"көтергіш шығырға апта сайын техникалық қызмет көрсету"бөлімінде 
көрсетілген көлемде жүзеге асырылады. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Тежегіш шкивтердің жұмыс беттерінің жай-күйін тексеру; ұсақ 

тәуекелдер мен задирлерді зімпарамен жою қажет. Үлкен ақаулар болған 
жағдайда, шкафты машинаға салыңыз. Тісті доңғалақтарды немесе бұрылу 
редукторының біліктерін ауыстыру қажет болған кезде 8 қозғалтқышты және 
бұрылу редукторының қақпағын алу қажет. 

Аралық білікті ауыстыру кезінде қорғаныс қақпағын және негізгі 
біліктің гайкасын алып тастау керек, екінші сатыдағы редукторды бірінші 
сатыдағы редукторға дейін көтеріп, астына төсем салу керек, содан кейін 
аралық білікті оған бірінші сатыдағы редуктормен басу керек. Осыдан кейін 
екінші сатыдағы редуктор алынып тасталады. Негізгі білікті бөлшектеу үшін 
жоғарғы мойынтіректің 9 стаканының бұрандаларын бұрап, қақпақтарды 
алып тастау керек, содан кейін негізгі білікті алып тастау керек. Білікті 
қақпақтың тесіктеріне орнатқан кезде бұрандаларды орап, төменгі 
мойынтіректің сыртқы сақинасын ортаға салыңыз. Әрі қарай құрастыру кері 
тәртіпте жүзеге асырылады. Редуктордың әйнегі мен қақпағын орнату кезінде 
Паронит тығыздағыштары мен резеңке сақиналардың болуын және 
тұтастығын бақылау қажет. 

 Орталық цапфа. 
Апта сайын орталық цапфадағы осьтік саңылауды тексеріп, қажет 

болған жағдайда оны реттеу қажет. Реттеу тәртібі "Орталық цапфаны 
реттеу"бөлімінде сипатталған. 

Ай сайын айналмалы платформадағы орталық трубканы бекіту және 
Орталық трубаның осіндегі гайканы құлыптау күйін тексеріңіз 

Қажет болса, орталық цапфаны айналмалы платформадан келесідей 
шығаруға болады: 

а) токқабылдағыш алынады; б) стопорлы планкалар алынады; в) гайка 
орталық цапфадан оралады; г) айналмалы платформаға қатысты орталық 
цапфаны бекітетін планка алынады, содан кейін Орталық цапфаны бөлшектеу 
жүргізіледі. 

Орталық цапфаны орнату кері тәртіппен жүргізіледі. 
ЕСКЕРТУ.  
Орталық цапфаны бөлшектеу кезінде тиісті жүк көтергіштігі бар 

кранды пайдалану қажет. 
Пневматикалық жүйе. 
ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
Ауысымды қабылдай отырып, машинист: 
Түсіру крандары арқылы конденсатты ауа жинағыштардан және май 

бөлгіштен шығарыңыз. Компрессор қондырғысын тексеріңіз, картердегі май 
деңгейін тексеріңіз және қажет болған жағдайда оны май көрсеткішінің 
өзегінің жоғарғы белгісіне жеткізіңіз. Компрессор қозғалтқышын пультпен 
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қосыңыз және компрессорды қосу және өшіру үшін автоматты қысым 
қосқышының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. 

Апта сайын пневмосистеманың герметикалығын тексеру, қажет болған 
жағдайда пневмоаппаратураны реттеу және сығылған ауаның ағуын жою. 

ТҚК – техникалық қызмет көрсету 
1. Тазартсын толтырғыштар сүзгіні және маслоотделителя. 
Ол үшін сүзгілер мен май бөлгіш бөлшектеледі, қаптама мен корпус 

керосинмен мұқият жуылады және кептіріледі. Содан кейін сүзгі қаптамасы 
машина майымен суланған. Сүзгі мен май бөлгіш қайтадан жиналады. 
Тексеру клапанының әрекетін тексеріңіз. 
Қажет болған жағдайда, бірақ жылына кемінде бір рет компрессорды толық 
бөлшектеу, барлық жұмыс бөліктерін жуу, тозған шайларды ауыстыру; 
компрессорлық қондырғыны бөлшектеу және құрастыру кезінде, сондай-ақ 
жекелеген Тозған бөлшектерді жарамсыз ету кезінде компрессорды 
дайындаушы зауыт құрастырған нұсқаулықты басшылыққа алған жөн. 

Қалың майлау жүйесі. 
Солидолонагнетаторды пайдалану кезінде оның қалыпты жұмысын 

қамтамасыз ету үшін мынадай талаптарды сақтау қажет: 
1. Резервуарды солидолмен толтырмас бұрын, бұранданың сағат тіліне 

қарсы бұрылуын тексеру керек (резервуарға жоғарыдан қараған кезде). 
2. Резервуарды ластанған тұзбен толтыруға тыйым салынады. 
Резервуарды әр толтырар алдында мұқият тазалап, солидолонагнетатель 

сүзгісін жуу керек. Май құйғыш, майлау каналдары немесе майлау түтіктері 
бітелген кезде айдау құбырындағы қысым жоғарылайды және тапанша үлкен 
күшпен май құйғышқа басылады. Бұл жағдайда мылтықты май құятын 
ыдыстан шығару үшін қысымды босату керек, ол үшін қатты зарядтағышты 
өшіріп, мылтықтағы бұранданы бұрап алу керек. Осыдан кейін бітелуді алып 
тастаңыз. 

Клапан жүйесі бітелген немесе ауа сорғының айдау қуысына түскен 
кезде, сорғының корпусындағы триггер инесін 2-3 айналымға бұрап, ине 
корпусындағы үрлеу тесіктері арқылы аз мөлшерде қатты майды шығару 
керек. 

Редуктор иінді корпусындағы және сорғы корпусындағы май деңгейін 
мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Жұмыстан кейін тапанша мен ұштықты 
құрғатып сүрту керек, тозған кезде солидолонагнетатель тапаншасының 
төсемі зауыт әрбір экскаватормен бірге жеткізетін қосалқы бөлшектер 
жиынтығынан ауыстырылады. 

 
Дене, желдету, жарықтандыру. 
Экскаваторды орнату және оны пайдалану кезінде қысқыштардың 

астында резеңке тығыздағыштардың болуын қадағалаңыз: қақпақтарды артқы 
тіректің арқалықтарына бекіту, денені атмосфералық жауын-шашыннан және 
электр жабдықтарынан қорғау үшін шатырдың резеңке тығыздағыштарын 
дұрыс орнату. Желдету қондырғыларының сенімді жұмысын қамтамасыз ету 
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қосыңыз және компрессорды қосу және өшіру үшін автоматты қысым 
қосқышының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

Апта сайын пневмосистеманың герметикалығын тексеру, қажет болған
жағдайда пневмоаппаратураны реттеу және сығылған ауаның ағуын жою.

ТҚК – техникалық қызмет көрсету
1. Тазартсын толтырғыштар сүзгіні және маслоотделителя.
Ол үшін сүзгілер мен май бөлгіш бөлшектеледі, қаптама мен корпус 

керосинмен мұқият жуылады және кептіріледі. Содан кейін сүзгі қаптамасы 
машина майымен суланған. Сүзгі мен май бөлгіш қайтадан жиналады.
Тексеру клапанының әрекетін тексеріңіз.
Қажет болған жағдайда, бірақ жылына кемінде бір рет компрессорды толық 
бөлшектеу, барлық жұмыс бөліктерін жуу, тозған шайларды ауыстыру;
компрессорлық қондырғыны бөлшектеу және құрастыру кезінде, сондай-ақ 
жекелеген Тозған бөлшектерді жарамсыз ету кезінде компрессорды 
дайындаушы зауыт құрастырған нұсқаулықты басшылыққа алған жөн.

Қалың майлау жүйесі.
Солидолонагнетаторды пайдалану кезінде оның қалыпты жұмысын

қамтамасыз ету үшін мынадай талаптарды сақтау қажет:
1. Резервуарды солидолмен толтырмас бұрын, бұранданың сағат тіліне 

қарсы бұрылуын тексеру керек (резервуарға жоғарыдан қараған кезде).
2. Резервуарды ластанған тұзбен толтыруға тыйым салынады.
Резервуарды әр толтырар алдында мұқият тазалап, солидолонагнетатель

сүзгісін жуу керек. Май құйғыш, майлау каналдары немесе майлау түтіктері
бітелген кезде айдау құбырындағы қысым жоғарылайды және тапанша үлкен
күшпен май құйғышқа басылады. Бұл жағдайда мылтықты май құятын
ыдыстан шығару үшін қысымды босату керек, ол үшін қатты зарядтағышты
өшіріп, мылтықтағы бұранданы бұрап алу керек. Осыдан кейін бітелуді алып 
тастаңыз.

Клапан жүйесі бітелген немесе ауа сорғының айдау қуысына түскен
кезде, сорғының корпусындағы триггер инесін 2-3 айналымға бұрап, ине
корпусындағы үрлеу тесіктері арқылы аз мөлшерде қатты майды шығару
керек.

Редуктор иінді корпусындағы және сорғы корпусындағы май деңгейін
мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Жұмыстан кейін тапанша мен ұштықты
құрғатып сүрту керек, тозған кезде солидолонагнетатель тапаншасының 
төсемі зауыт әрбір экскаватормен бірге жеткізетін қосалқы бөлшектер 
жиынтығынан ауыстырылады.

Дене, желдету, жарықтандыру.
Экскаваторды орнату және оны пайдалану кезінде қысқыштардың 

астында резеңке тығыздағыштардың болуын қадағалаңыз: қақпақтарды артқы
тіректің арқалықтарына бекіту, денені атмосфералық жауын-шашыннан және 
электр жабдықтарынан қорғау үшін шатырдың резеңке тығыздағыштарын
дұрыс орнату. Желдету қондырғыларының сенімді жұмысын қамтамасыз ету 

үшін электр қозғалтқышы мен желдеткішті бекітетін болттардың тартылуын 
мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. 

Қыс мезгілінің төмен температуралары жағдайында жұмыс істеген 
кезде, Егер бұл ретте қозғалтқыштардың қызып кетуі байқалмаса, 
желдеткіштер қосылмауы мүмкін. 

3. Орнату кезінде және пайдалану кезінде кенжардың біркелкі
жарықтандырылуына қол жеткізе отырып, прожекторлардың жарық 
ағынының бағытын реттеу қажет. 

Фаралардың жарық ағынының бағытын реттеу рефлекторды реттеу 
бұрандаларының көмегімен тік және көлденең жазықтықта бұру арқылы 
жүзеге асырылады, оларға қол жеткізу үшін фараның сыртқы жиегі 
жарқырауы керек [1, 2, 9, 11,16]. 

5.3.4 Экскаваторды жөндеу кезіндегі итарқа және Такелаж 
жұмыстары 

Экскаваторларды жөндеу кезінде қосалқы бөлшектерді іргетастан 
жөндеу алаңына және кері жеткізуге, сондай-ақ оны бөлшектеуге және 
құрастыруға байланысты Такелаж жұмыстарының үлкен көлемін орындау 
қажет. Бұл жұмыстар, әсіресе, салмағы ондаған және жүздеген тоннаға 
жететін экскаваторларды жөндеу кезінде өте ауыр және күрделі. 
Экскаваторды жылжыту көп көңіл мен сақ болуды қажет етеді. Такелаж 
жұмыстарын орындау кезінде белгіленген ережелерді бұзу жабдықтың 
зақымдалуына, жазатайым оқиғаларға және тіпті адам өліміне әкелуі мүмкін. 
Сондықтан Такелаж жұмыстарына 18 жастан кіші емес, арнайы оқытудан 
өткен және тиісті куәлігі бар жұмысшылар жіберіледі. 

Карьерлік экскаваторлар Күрделі, ірі габаритті және жоғары тоннажды 
машиналар болып табылады. Олардың күрделі техникалық құрылғыларына 
жоспарлы, жоспардан тыс жөндеу және техникалық қызмет көрсету қажет. 
Атап айтқанда, карьерлік экскаваторларды жөндеу кезінде арбаны ауыстыру 
қажет. Жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды 
қамтамасыз ете отырып, далалық жағдайларда жұмыстарды орындау 
проблемасы ерекше маңызды. 

Карьерлік экскаваторлардың айналмалы платформасын көтеру және 
ұстап тұру үшін КГПЭ4 гидравликалық кешендері қолданылады (сурет.5.5). 
Кешеннің негізгі конструктивтік тораптары: жағдай датчиктерімен 
жабдықталған поршеньді гидравликалық қайтарумен 3 немесе 4 домкраттық 
тіреулер; тіреулердің металл конструкциясына негіз, қызмет көрсету алаңы, 
жоғарғы тірек (Арқалық); электр жетегі бар жоғары қуатты сорғы станциясы, 
басқару жүйесі; жоғары қысымды жеңдер жиынтығы кіреді. 

КГПЭ сериясының барлық кешендері әрбір тіректі көтеруді/ түсіруді 
жергілікті басқару шкафтарынан, барлық тіректерді көтеруді/түсіруді 
басқарудың орталық қашықтан басқару пультінен тұратын басқару жүйесімен 
жабдықталған. Жүйенің құрамында жоғары дәлдікті көтеру биіктігінің 
бергіштері, бұрама тіректерді бекіту гайкаларының орналасу бергіштері 



296
 

 

пайдаланылады. Басқару жүйесінде авариялық жағдайлардан, соның ішінде 
экскаватор платформасының басқарылмайтын төмендеуінен қорғаныс бар, 
тіректерге гидроцилиндрлердің әрқайсысында гидроұшақтар және бекіту 
гайкасы бар тірек бұрандалар кіріктірілген. 

 

 
 

Сурет 5.5 - КГПЭ4 гидравликалық кешені 
 
Экскаватордың айналмалы платформасын көтеру кезінде жұмыс 

жүргізу технологиясы: 
1. Кешеннің гидравликалық тіректері дайындалған тірек бетіне 

орнатылады (сурет.5.6). 
2. Тірек пучка гидравликалық тіректердің бір жұпына орнатылады. 
3. Экскаватор тіректердің арасына кіріп, айналмалы платформаны 900-ге 

жылжытады. 
4. Экскаваторды орналастырғаннан кейін, сорғы станциясына тіректерді 

қосу арқылы жоғары қысымды жеңдер төселеді. 
5. Кешеннің жылжымалы бөлімдерінің синхронды көтерілуі 

гидравликалық сұйықтықты көтергіш тіректердің гидравликалық 
цилиндрлерінің поршеньдік қуыстарына беру кезінде пайда болады. 

6. Жылжымалы секцияның түсуін болдырмау үшін ұстап тұру кезінде 
барлық тіреулер басқарылатын гидравликалық бекіткіштермен, ал 
гидравликалық домкраттар екі жақты гидравликалық құлыптармен 
жабдықталған. Ұзақ жөндеу жағдайында кешен тіректерінің тірек 
бұрандаларын гайкалармен механикалық бекіту жүзеге асырылады. 

7. Экскаватордың жұмыс істейтін арбасы бұрылыс платформасының 
аймағынан жөндеу орнына ауыстырылады және резервті немесе 
экскаватордың астына жөнделеді. 

8. Жылжымалы секцияларды бастапқы күйіне түсіру көтергіш тіректердің 
қуатты гидравликалық цилиндрлерінің өзек қуыстарына жұмыс 
сұйықтығын беру арқылы жүзеге асырылады. 

9. Экскаватор бастапқы күйіне қайтарылады. Сорғы станциясын 
ажыратыңыз және жоғары қысымды жеңдерді бөлшектеңіз. 

10. Карьер экскаваторы жұмысқа дайын! 
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пайдаланылады. Басқару жүйесінде авариялық жағдайлардан, соның ішінде 
экскаватор платформасының басқарылмайтын төмендеуінен қорғаныс бар,
тіректерге гидроцилиндрлердің әрқайсысында гидроұшақтар және бекіту 
гайкасы бар тірек бұрандалар кіріктірілген.

Сурет 5.5 - КГПЭ4 гидравликалық кешені

Экскаватордың айналмалы платформасын көтеру кезінде жұмыс
жүргізу технологиясы:

1. Кешеннің гидравликалық тіректері дайындалған тірек бетіне 
орнатылады (сурет.5.6).

2. Тірек пучка гидравликалық тіректердің бір жұпына орнатылады.
3. Экскаватор тіректердің арасына кіріп, айналмалы платформаны 900-ге 

жылжытады.
4. Экскаваторды орналастырғаннан кейін, сорғы станциясына тіректерді

қосу арқылы жоғары қысымды жеңдер төселеді.
5. Кешеннің жылжымалы бөлімдерінің синхронды көтерілуі 

гидравликалық сұйықтықты көтергіш тіректердің гидравликалық
цилиндрлерінің поршеньдік қуыстарына беру кезінде пайда болады.

6. Жылжымалы секцияның түсуін болдырмау үшін ұстап тұру кезінде
барлық тіреулер басқарылатын гидравликалық бекіткіштермен, ал 
гидравликалық домкраттар екі жақты гидравликалық құлыптармен
жабдықталған. Ұзақ жөндеу жағдайында кешен тіректерінің тірек 
бұрандаларын гайкалармен механикалық бекіту жүзеге асырылады.

7. Экскаватордың жұмыс істейтін арбасы бұрылыс платформасының
аймағынан жөндеу орнына ауыстырылады және резервті немесе
экскаватордың астына жөнделеді.

8. Жылжымалы секцияларды бастапқы күйіне түсіру көтергіш тіректердің 
қуатты гидравликалық цилиндрлерінің өзек қуыстарына жұмыс 
сұйықтығын беру арқылы жүзеге асырылады.

9. Экскаватор бастапқы күйіне қайтарылады. Сорғы станциясын
ажыратыңыз және жоғары қысымды жеңдерді бөлшектеңіз.

10.Карьер экскаваторы жұмысқа дайын!

Сурет 5.6 - КГПЭ4 кешенінің гидравликалық тіреулері 

Экскаваторлардың, олардың тораптары мен бөлшектерінің орнын 
ауыстыру арқандардың (арқандардың) және әртүрлі жүк көтергіш 
механизмдердің көмегімен орындалады. Такелаждық жұмыстарды орындау 
кезінде қолданылатын жабдық, мүкәммал және материалдар такелаждық 
жарақты құрайды (сурет. 5.7, 5.8 және 5.9). 

Сурет 5.7- Арқан ұштарының 
түйіндері: а-теңіз, б-тік (крест), 

в-брамшкот 

Сурет 5.9 - Болат арқандарды 
анкерлерге (зәкірлерге) тоқу:  

а - тартылғанға дейін, б-тартылғаннан 
кейін 

Сурет 5.8 - Қысқыштар 
а-құрылғы, б-орнату 

Сурет 5.10 - ілмектерді ілгекке және 
сақинаға бекіту: а-ілгек торабы,  

б-сақиналы ілмектің аспасы,  
в-көтергіш сақинаға ілмекті бекіту,  

г-екі ілгегі бар чалка; 1-көтергіш 
сақина, 2-арқан, 3-болат өзек 
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Болат арқанның якорьге (якорьге) байлануы және ұштарын 
қысқыштармен жалғау көрсетілген. Қысымдардың саны және олардың 
орналасуы кабельдің диаметріне байланысты: 

 
5.5-кесте-Болат тростардың диаметрлері және экскаватордың кейбір 
тораптарын көтеруге арналған құрылғылардың (ілгектер немесе түйреуіштер) 
орналасуы 
 
Тростың диаметрі, мм 9,5 13 15,5 17,5 19,5 22 24 28 35 37 
Қысымдар саны 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 
Қысымдар 
арасындағы 
қашықтық, мм 

75 100 100 120 120 140 150 180 220 250 

 
Такелаж жұмыстары үшін негізінен ТК үлгісіндегі үш түрлі болат 

жұмсақ Тростар қолданылады, олар иірімдердегі сымдар санымен 
ерекшеленеді: 6х19+1 МЕМСТ 3070-55; 6x37+1 МЕМСТ 3071-55; 6X61 + 1 
МЕМСТ 3072-55. Әрбір түрдегі кабельге рұқсат етілген жүктемелер МЕМСТ-
та бар тиісті кестелерде, сондай-ақ анықтамалықтарда келтірілген. 
Кабельдердің ұштары байлау және бекіту кезінде немесе теңіз, түзу немесе 
брамшот Түйініне байланған (сурет. 5.7) немесе сығымдалған (сурет. 5.8). 
Мысал үшін-сур. 5.9 қуатты трансформаторлар резервуардың жоғарғы 
жақтауына Дәнекерленген 4 ілгекті көтереді. Төменгі коннекторлары бар 
резервуары бар трансформаторлардың көпшілігін көтеру төменгі бөлігінде 
орналасқан 4 немесе 8 түйреуіштерде (түйреуіштері бар қапсырмалар) 
жасалады. Арматурасы мен салқындатқыштары бар резервуардың жоғарғы 
алынбалы бөлігі осы түйіндерге дәнекерленген ілмектерден алынады. 
Салмағы шамамен 300 г болатын кейбір қуатты трансформаторларды 
(төменде коннекторы бар) түйреуіштермен тек көлік түрінде көтеруге рұқсат 
етіледі, яғни майсыз және бөлшектелген арматуралармен, 
салқындатқыштармен және т. б. Толығымен орнатылған және маймен 
жабдықталған мұндай трансформаторлар әрқайсысының жүк көтергіштігі 50 
тонна болатын 8 ұямен көтеріледі. Бұл жағдайда бакта арнайы тіреулер 
көзделеді. 

 
Бақылау сұрақтар: 
1. Экскаватор машинисі не білуі керек?  
2. Экскаватор машинисі қандай жұмыс түрлерін жасауы керек?  
3. Экскаватор машинисінің қандай құқығы бар? 
4. Техникалық іс-шараларды атаңыз. 
5. Экскаватордың жалпы өлшемдерін қалай тексеруге болады  
6. Экскаватордың техникалық өнімділігін қалай тексеруге болады  
7. Ауысымды қабылдау кезиндегі машинистің міндеті.  
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Болат арқанның якорьге (якорьге) байлануы және ұштарын
қысқыштармен жалғау көрсетілген. Қысымдардың саны және олардың
орналасуы кабельдің диаметріне байланысты:

5.5-кесте-Болат тростардың диаметрлері және экскаватордың кейбір
тораптарын көтеруге арналған құрылғылардың (ілгектер немесе түйреуіштер) 
орналасуы

Тростың диаметрі, мм 9,5 13 15,5 17,5 19,5 22 24 28 35 37
Қысымдар саны 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8
Қысымдар
арасындағы
қашықтық, мм

75 100 100 120 120 140 150 180 220 250

Такелаж жұмыстары үшін негізінен ТК үлгісіндегі үш түрлі болат
жұмсақ Тростар қолданылады, олар иірімдердегі сымдар санымен 
ерекшеленеді: 6х19+1 МЕМСТ 3070-55; 6x37+1 МЕМСТ 3071-55; 6X61 + 1 
МЕМСТ 3072-55. Әрбір түрдегі кабельге рұқсат етілген жүктемелер МЕМСТ-
та бар тиісті кестелерде, сондай-ақ анықтамалықтарда келтірілген.
Кабельдердің ұштары байлау және бекіту кезінде немесе теңіз, түзу немесе
брамшот Түйініне байланған (сурет. 5.7) немесе сығымдалған (сурет. 5.8).
Мысал үшін-сур. 5.9 қуатты трансформаторлар резервуардың жоғарғы 
жақтауына Дәнекерленген 4 ілгекті көтереді. Төменгі коннекторлары бар 
резервуары бар трансформаторлардың көпшілігін көтеру төменгі бөлігінде
орналасқан 4 немесе 8 түйреуіштерде (түйреуіштері бар қапсырмалар) 
жасалады. Арматурасы мен салқындатқыштары бар резервуардың жоғарғы
алынбалы бөлігі осы түйіндерге дәнекерленген ілмектерден алынады.
Салмағы шамамен 300 г болатын кейбір қуатты трансформаторларды
(төменде коннекторы бар) түйреуіштермен тек көлік түрінде көтеруге рұқсат
етіледі, яғни майсыз және бөлшектелген арматуралармен,
салқындатқыштармен және т. б. Толығымен орнатылған және маймен
жабдықталған мұндай трансформаторлар әрқайсысының жүк көтергіштігі 50 
тонна болатын 8 ұямен көтеріледі. Бұл жағдайда бакта арнайы тіреулер
көзделеді.

Бақылау сұрақтар:
1. Экскаватор машинисі не білуі керек? 
2. Экскаватор машинисі қандай жұмыс түрлерін жасауы керек? 
3. Экскаватор машинисінің қандай құқығы бар?
4. Техникалық іс-шараларды атаңыз.
5. Экскаватордың жалпы өлшемдерін қалай тексеруге болады
6. Экскаватордың техникалық өнімділігін қалай тексеруге болады 
7. Ауысымды қабылдау кезиндегі машинистің міндеті.

ГЛОССАРИЙ 

       Көтергіштер-жеке бұрғылау машиналары мен экскаваторлар 
жасаған, бірақ бір көлікпен қызмет көрсетілетін биіктігі бойынша кемердің 
бөлігі. 

Кемер келесі элементтерден тұрады[1]: 
 Алаң-кемердің көлденең беті. Баспалдақтың екі платформасы бар:

жоғарғы және төменгі; 
 Көлбеу-көлбеу, вертикальға жақын, кертпеш жағы. Көлбеу бұрышы

Кемер жынысының қасиеттеріне, олардың тұрақтылығына байланысты; 
 Қас-алаңды және кертпенің еңісін қосатын сызық. Жоғарғы жиек

кемердің жоғарғы алаңының кемердің еңісіне өтетін жерінде қалыптасады. 
Кемердің төменгі жиегі еңістің төменгі платформасына өту орнында 
қалыптасады. 

 Кенжар – кемердің денесін құрайтын тау массасы алынатын төменгі
алаңнан жоғарғы алаңға дейінгі кемердің жұмыс беті. 

 Заходка - әзірленіп жатқан табанның ені, ал заходка соңы-кенжар.
 Үйкеліс-жылжымалы үйкеліс күші арқылы айналмалы қозғалысты

беру құрылғысы. 
 Материалдардың кедергісі-Инженерлік құрылымдар элементтерінің

беріктігі, қаттылығы және сенімділігі туралы ғылым. 
 Материалдық нүкте-мұндай дене деп аталады, оның мөлшері мен

формасы мәселелерді шешуде ескерілмейді. 
 Электр машинасы-электромагниттік индукция құбылыстарына және

магнит өрісінде қозғалатын ток өткізгішке әсер ететін Ампер күшіне 
негізделген физикалық энергияның электромеханикалық түрлендіргіші.  

 Фаза – басқа, жалпы сымға қатысты ауыспалы электр тогының
кернеуінде тұрған сым-Жерге тұйықталған, нөлдік, электр құрылғысының 
массасына, корпусына қосылған. 

 Ақпараттық технологиялар-ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу,
ұсыну, тарату процестері, әдістері және осындай процестер мен әдістерді 
жүзеге асыру тәсілдері. 

 Қауіпсіз еңбек жағдайлары-жұмыс істейтіндерге зиянды және
(немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсері алып тасталған не олардың 
әсер ету деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек жағдайлары. 

 Жарылыс-бұл энергия шығарумен және сығылған газдардың пайда
болуымен бірге жүретін ортаның тез химиялық өзгеруі. 
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