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Электр станцияларының және жылу желілерінің жылу-механикалық жабдықтарын
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 қазандағы № 1356 Қаулысы
«Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Ҕазаҕстан Республикасының
Заңының 4-бабының 15) тармаҕшасына сәйкес Ҕазаҕстан Республикасының Үкіметі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ҕоса беріліп отырған Электр станцияларының және жылу желілерінің жылумеханикалыҕ жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі ҕауіпсіздік техникасы ҕағидалары
бекітілсін.
2. Осы ҕаулы алғашҕы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн ӛткен
соң ҕолданысҕа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

С. Ахметов
Ҕазаҕстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 24 ҕазандағы
№ 1356 ҕаулысымен
бекітілген

Электр станцияларының және жылу желілерінің жылу-механикалық
жабдықтарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы
қағидалары
1. Жалпы ережелер
Қағидаларды қолдану саласы және тәртібі
1. Осы электр станцияларының және жылу желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі ҕауіпсіздік техникасы ҕағидалары (бұдан әрі Ҕағидалар) «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Ҕазаҕстан
Республикасының Заңы 4-бабының 15) тармаҕшасына сәйкес әзірленген және электр
станциялары мен жылу желілерінің жылу-механикалыҕ жабдыҕтарын пайдалану кезінде
ҕауіпсіздікті ұйымдастыру жӛніндегі талаптарды белгілейді.
2. Осы ҕағидалар Ҕазаҕстан Республикасының аумағында орналасҕан сумен
жабдыҕтау жүйесінің жылу-күші, механикалыҕ және су даярлау жабдыҕтарын, жылу
автоматикасы мен ӛлшеу ҕұрылғыларын, отын-кӛлік, ҕазандыҕ, турбиналыҕ және
химиялыҕ цехтарын, ҕолданыстағы және ҕайта жаңғыртылатын электр станцияларын,
жылу желілерін, жылу пункттері мен жылу ҕазандыҕтарын пайдалану, жӛндеу және
сынау жұмыстарын атҕаратын тұлғаларға арналған.
3. Осы Ҕағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) айналмалы механизмдер - электр немесе ӛзге де жетектері бар сорғылар,
желдеткіштер, түтін сорғыштар, диірмендер, ҕоректендіргіштер уатҕыштар және т.б.;
2) әкімшілік-техникалыҕ персонал - жабдыҕтарды пайдаланумен айналысатын және
жӛндеу ҕызметтерін кӛрсететін цехтар мен аудандардың басшылары, учаскелердің

бастыҕтары, кәсіпорын зертханаларының бастыҕтары, олардың орынбасарлары,
инженерлері, техниктері, шеберлері;
3) биіктіктегі жұмыстар - жұмысшы жердің, аралыҕ жабынның немесе жұмыс
тӛсемінің бетінен 1,3 метрден астам биіктікте және биіктігі бойынша деңгей
айырмасының шегінен 2 метрден кем араҕашыҕтыҕта болған кезде орындалатын
жұмыстар;
4) бригада - жұмыс ӛндірушіні ҕоса алғанда, ҕұрамында 2 немесе одан астам адамы
бар бригада;
5) газ ҕауіпі бар орындар - жұмыс аймағы ауасының ҕұрамында концентрацияның
шекті нормасынан жоғары зиянды заттар болуы мүмкін немесе жарылу ҕаупі бар ҕоспа
пайда болуы мүмкін үй-жайлар (ҕұрылыстар, учаскелер және басҕалары);
6) жабдыҕпен ҕызмет кӛрсету - жабдыҕты пайдалану, жӛндеу және сынау, сондай-аҕ
оларды іске ҕосуды реттеу жұмыстары;
7) жарылғыш клапан - белгіленген ҕысымның артуы кезінде ҕазандыҕты тұтату
элементтері, шаң жүйесінің бұзылуының алдын алу ҕұрылғылары;
8) жедел-жӛндеу персоналы - бекітілген кӛлемде оған жүктелген жабдыҕты пайдалану
жӛндеу ҕызметін кӛрсету үшін арнайы оҕытылған және дайындалған персонал;
9) жер асты ҕұрылыстары - жылу камералары, ӛткізу және жартылай ӛткізу арналары,
коллекторлар және ҕұдыҕтар;
10) жоғары ӛрмелеу жұмыстары - жердің, аралыҕ жабынның немесе жұмыс тӛсемі
бетінен 5 метрден астам биіктіктегі жұмыстар, оларды орнатҕанда, пайдаланғанда,
жӛндегенде, олар соның үстінде тікелей конструкцияларымен, жабдыҕтармен,
машиналармен және механизмдермен ӛндірілетін жұмыстар. Бұл ретте биіктіктен
ҕұлаудан саҕтайтын негізгі ҕұрал саҕтандыру белдігі болып табылады;
11) жӛндеу персоналы - жылу механикалыҕ жабдыҕтарын жӛндеумен айналысатын
инженерлер, техниктер, шеберлер, жұмысшылар;
12) жұмыс аймағы - жұмысшылардың тұраҕты немесе уаҕытша болу орындары
орналасҕан еден немесе алаңның 2 метрге дейінгі деңгейінен биіктік кеңістігі;
13) жұмыс орны - еңбек ҕызметі үдерісінде жұмысшылардың тұраҕты немесе уаҕытша
болатын орны;
14) жұмыс орнын дайындау - ӛшіру, босату, алшаҕтату, жуу, жабдыҕты желдету, оның
жұмысҕа ҕате ҕосылуын болдырмау, артыҕ ҕысым және зиянды заттардың жоҕтығын
тексеру, ҕоршау, аталған жұмыс орнында жұмыс жүргізу ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ететін
ҕауіпсіздік белгілерін ілу жӛніндегі ҕажетті операциялар ӛндірісі;
15) жұмыс жетекшісі - наряд немесе ӛкім бойынша орындалатын жұмыс жетекшісі;
16) жұмыстарды ӛндіруші - наряд немесе нұсҕау бойынша орындалатын жұмыстарды
ӛндіруші;
17) жүк кӛтергіш машиналар - кранның барлыҕ типтері, кран-экскаваторлар (арҕанға
ілінген ілгішпен жұмыс істеуге арналған экскаваторлар), жүк кӛтергіштер, жүк және
адамдарды кӛтеруге арналған жүкарбалар;
18) жылу-механикалыҕ жабдыҕтар - жылу күші, механикалыҕ және су дайындау
жабдыҕтары, сондай-аҕ осы жабдыҕта орнатылған жылу автоматика мен жылу
механикалыҕ ӛлшеу жабдыҕтары;
19) кезекші персонал - ауысымдағы кезекшілікте болатын және жабдыҕты жедел
басҕару мен жедел ауыстыруға жіберілген тұлғалар;
20) рұҕсаттама - жұмыс орнын дайындау дұрыстығын, жұмыс ӛндірісі үшін ҕажетті
ҕабылданған ҕауіпсіздік шараларының жеткілікті болуы мен олардың наряд немесе ӛкім
бойынша жұмыс орнына сәйкестігін ҕамтамасыз ететін іс - шара;
21) ҕайта рұҕсаттама беру: осы наряд бойынша бұрын жұмыс ӛндірілген жұмыс
орнына рұҕсаттама беру;
22) ҕауіпті жүктер - нәтижесінде жүк тиеу және түсіру жұмыстарын тасымалдау мен
саҕтау кезінде жарылыс, ӛрт немесе кӛлік ҕұралдарына, ҕоймалар, ҕұрылғылар,

ғимараттар мен ҕұрылыстарға ҕауіп тӛндіруі мүмкін, сондай-аҕ адамдар мен
жануарлардың ӛліміне, жараҕаттану, улану, күйіп ҕалу, сәулелену немесе ауруға душар
болуына әкелетін бұйымдар мен заттар;
23) наряд - жұмыс ӛндіруге наряд-рұҕсаттама;
24) ӛндірістік үй-жай - ӛндірісті ұйымдастыру, баҕылау және басҕаруда ӛндірістің
бірнеше түрлерінің ҕатысуымен, сондай-аҕ кӛлік, байланыс және басҕа да кәсіпорындарда
еңбектің ӛндірістен тыс түрлерінің ҕатысуымен байланысты адамдардың еңбек ҕызметі
тұраҕты (ауысым бойынша) немесе мерзімді (жұмыс күні ішінде) жүзеге асырылатын
арнайы арналған ғимараттар мен ҕұрылыстардағы жабыҕ кеңістік;
25) саҕтандыру клапаны - ҕазандыҕтағы, сауыттағы немесе ҕұбырдағы белгіленгеннен
ҕысымның артыҕ артуының алдын алу ҕұрылғысы;
26) тұраҕты жұмыс орны - жұмысшының жұмыс уаҕытының кӛп бӛлігін ӛткізетін
орын (2 сағаттан астам уаҕыт үзіліссіз 50 %-ға немесе одан жоғары). Егер жұмыс
аймағының әртүрлі пункттерінде жүзеге асырылатын болса, барлыҕ жұмыс аймағы
тұраҕты жұмыс орны болып есептеледі.
Персоналға қойылатын талаптар
4. Электр станциялары мен жылу желілерінің негізгі цехтарының жабдыҕтарымен
ҕызмет кӛрсетуші тұлғалардың және арнайы жұмысты орындауға рұҕсат берілген
тұлғалардың білімдерінің тексерілгендігі туралы біліктілік куәлігінде жазылады.
5. Арнайы жұмыстар ретінде мыналар есептеледі:
1) жоғары ӛрмелеу;
2) ҕысыммен жұмыс істейтін сауытпен ҕызмет кӛрсету;
3) отты және газ ҕауіпті;
4) сынаппен жұмыстар;
5) электр, пневмо-жемірлеу ҕұралдармен жұмыстар;
6) шылбырлы;
7) еденнен басҕарылатын жүк кӛтергіш механизмдермен жұмыстар;
8) авто-және электрлі кӛтергіштерді ҕолдана отырып, жүктерді тасымалдау;
9) металл ӛңдеуші және жемірлеу станоктардағы жұмыстар.
Арнайы жұмыстардың тізбесі арнайы ерекше жағдайлар есепке алына отырып
кәсіпорын жетекшілігінің шешімімен толыҕтырылады.
6. Газ ҕауіпті орындарында жабдыҕҕа ҕызмет кӛрсетуші, сондай-аҕ зиянды заттарға
ҕолын тигізетін персонал мыналарды білуі ҕажет:
1) цех (аудандағы) газ ҕауіпті орындарының тізбесі;
2) зиянды заттарды уландыру әрекеті мен олармен улану белгілері;
3) жұмыс жүргізу ҕағидалары және газ ҕауіпті орындарға болу;
4) тыныс алу мүшелерін ҕорғау ҕұралдарын пайдалану ҕағидалары;
5) ӛрт ҕаупі бар заттар мен оларды ӛшіру жолдары;
6) газ ҕауіпті орындарында зиянды заттардан зардап шеккен және оларға дәрігерге
дейінгі алғашҕы кӛмек кӛрсету тәсілдерінің ҕағидалары.
7. Барлыҕ персоналды орындалатын жұмыс сипатына сәйкес ҕолданыстағы нормалар
бойынша арнайы киімдермен, арнайы аяҕ киімдермен және жеке ҕорғаныс ҕұралдарымен
ҕамтамасыз ету ҕажет.
8. Персонал барлыҕ түймесі түймеленген арнайы киіммен жұмыс істеуі ҕажет. Киімде
механизмнің ҕозғалмалы (айналмалы) бӛліктеріне ҕыстырылып ҕалатын шығып тұрған
бӛліктері болмауы тиіс. Арнайы киімнің жеңін түруге және етігінің ҕонышын ҕайыруға
рұҕсат берілмейді.
Улы және агрессиялыҕ заттармен жұмыс істеу кезінде, ҕазандыҕтың ҕыздыру бетін
майлау, бункерлерден күлді шығару кезінде, сондай-аҕ электр дәнекерлеу, айналдыра

ҕалау, оҕшаулау жұмыстары, сусымалы және жалынды материалдарды түсіру, тиеу
кезінде шалбар етік сыртынан киілуі тиіс.
Ҕолданыстағы энергетикалыҕ жабдыҕпен жұмыс істейтін үй-жайларда, ҕұдыҕтарда,
камераларда, каналдарда, туннельдерде, бункерлерде, ҕұрылыс алаңында, монтаж
алаңдарында және жӛндеу аймаҕтарында болған кезде барлыҕ персоналдар иек
белбеуімен бекітілген ҕорғаныш дулығаларын киюлері керек. Шаш дулыға астына
жиналуы тиіс.
9. Барлыҕ ӛндірістік персоналға электр тоғы әрекетінен кернеу алған адамды босату
және ӛзге де баҕытсыз жағдайлар кезінде зардап шеккен адамдарға дәрігерге дейінгі
алғашҕы кӛмек кӛрсету тәсілдерін тәжірибелі түрде үйретуі ҕажет.
2. Қауіпсіздік техникасының жалпы қағидалары
Аумақ, үй-жай және жұмыс орындары
10. Әрбір кәсіпорында кәсіпорын аумағы бойынша жұмыс орнына ҕауіпсіздік
бағыттары және ӛрт немесе апаттыҕ жағдайда кӛшіру жоспары әзірленуі және персонал
назарына жеткізілуі тиіс.
11. Оларда орналасҕан жабдыҕпен ҕызмет кӛрсетуге ҕатысы жоҕ тұлғаларға электр
станцияларының аумағында және ӛндірістік үй-жайларда болуға арнайы тұлғалардың еріп
жүруінсіз жол берілмейді.
12. Ӛндірістік үй-жай және ҕұрылыс ішіндегі барлыҕ ӛткелдер және жолдар,
кіреберістер және шығаберістер сияҕты оларға жалғасушы аумаҕтарда да жаяу
жүргіншілердің және кӛліктің еркін ҕауіпсіз ҕозғалысы үшін жарыҕтандырылуы тиіс.
Жүктерді ҕоймаға ҕою үшін ӛту жолдарын жауып тастауға немесе пайдалануға жол
берілмейді.
Ӛткелдер, жүру жолдары, ӛтпелілер, сондай-аҕ баспалдаҕтар, алаңдар және олардың
тіреулерін үнемі жарамды және таза күйінде ұстаған жӛн, ал ашыҕ ауада
орналасҕандарын - ҕардан және мұздан тазалап және ҕұм себу ҕажет. Мазутты
шаруашылығының аумағын, сондай-аҕ ағызатын ҕұрылғыларды әрбір ҕар жауғаннан
кейін тазалап отыру ҕажет.
Алаңдар мен ӛткелдер тӛсеніші, сондай-аҕ олардың сүйеніштері сенімді түрде
бекітіледі. Жӛндеу жұмысы кезінде сүйеніштердің орнына уаҕытша ҕоршаулар жасалған
жӛн. Жӛндеу жұмысы уаҕытында алып тасталынған сүйеніштер және тӛсеніштер жӛндеу
жұмысы аяҕталғаннан кейін орнына орнатылып, жаҕсылап бекітілуі керек.
13. Поезд, маневрлік ҕұрам, локомотивтердің ҕозғалысы кезінде және вагондарды
ағытҕан кезде шеткі рельстен 2 метрден кем емес ҕашыҕтыҕтағы ҕауіпсіз орындарға
алдын ала жылжытҕан жӛн (жол жағасына немесе жол арасына).
14. Газ ӛткізгіштерінің шеберханалары, санитарлыҕ-тұрмыстыҕ және ӛзге үйжайларында орнатуға жол берілмейді.
15. Ҕабатаралыҕ жабындар, едендер, каналдар мен шұңҕырлар әрҕашан тиісті түрде
саҕталуы тиіс. Едендегі барлыҕ ойыҕтар ҕоршалуы тиіс.
Ҕаҕпаҕтар мен люктарының жиектері және камералар мен ҕұдыҕтар, шұңҕырлар,
сондай-аҕ каналдардың жабындары еденмен немесе жермен біркелкі кедір-бұдыр
темірден жасалады және сенімді түрде бекітіледі.
16. Камералар мен каналдарда тазалыҕты саҕтау, шұңҕырлардан суды айдап шығару
және ӛтпелдерді ҕоршауға жол бермеу ҕажет.
17. Ҕұрылыс конструкциясын ҕайта жасау мен жұмыстардың орындалу мүмкіндігін
растайтын алдын ала есепсіз тесік тесуге рұҕсат етілмейді.
18. Каналдардағы ҕызмет кӛрсетуші персоналдың еркін жүріп-тұруына кедергі
келтіретін жабыҕ ҕалҕа орнатуға рұҕсат етілмейді.

Технологиялыҕ жағдайларға байланысты каналдарды ерекше ҕұрылған бӛлек
жайларға бӛлу сияҕты ерекше жағдайларда, мысалы, темір бетон ҕалҕан жылжымайтын
тіреуіштерін орнатуда бӛлшектеу ҕалҕаларына дейін және кейін жердің бетіне орнатылуы
тиіс.
19. Әрбір кәсіпорында (цехта, учаскеде) жӛндеу жүргізілетін алаңдар мен оларға
рұҕсат етілген артыҕ жүк сілтемемен жоспар болуы керек. Цехтарда (учаскелерде) алаң
шекаралары наҕты белгіленеді, ал таҕтайшаларда оларға рұҕсат етілген жүктемелер
кӛрсетіледі.
20. Жанғыш газ бен жарылу ҕаупі бар заттар буының шығып кетуі мүмкіндігі ыҕтимал
үй-жайды жарыҕтандыру үшін жарылудан ҕорғайтын жарыҕтандыру арматурасы
ҕолданылады.
Ӛндірістік үй-жайларда апаттыҕ жарыҕтандыру мен 12 В-ты жарыҕтандыру желісі
болуы керек.
21. Жұмыс орындарындағы шу деңгейі Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында
белгіленген талаптарға сәйкес кӛрсетілген деңгейінен асып кетпеуі тиіс.
22. Жұмыс орындарындағы (діріл туғызатын жабдыҕ) дірілдің рұҕсат етілген
Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарда кӛрсетілген мәнінен
аспауы тиіс.
23. Желдету жүйелері, ауа кондициялау мен ауа баптау Ҕазаҕстан Республикасының
заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс және санитарлыҕ нормалардың
талаптарына сәйкес ауа алмасуды ҕамтамасыз етеді.
24. Кәсіпорынның ӛндірістік үй-жайларының жұмыс аймағының ауасы Ҕазаҕстан
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
25. Цехтағы әрбір кәсіпорындарда ҕолданыстағы еңбек шарттары берілген, сондай-аҕ
ӛндіріс учаскелері мен еңбек ҕауіпсіздігінің нормалары, ережелері, стандарттары
бойынша ҕанағаттандырмайтын жұмыс орындары мен жұмысшылар саны кӛрсетілетін
цехтағы еңбек шарттарының санитарлыҕ- техникалыҕ жай-күйінің паспорты жүргізіледі.
26. Санитарлыҕ-техникалыҕ паспорттың деректері еңбек ҕауіпсіздігі бойынша жыл
сайынғы келісімдер, ұжымдыҕ шарттар, еңбекті ҕорғау жағдайларын жаҕсарту мен
кәсіпорын ұжымын әлеуметтік дамыту жоспарларының бӛлімдеріне сәйкес санитарлыҕденсаулыҕ саҕтау шараларының кешенді жоспарларын жасауда пайдаланылады.
27. Бұйрыҕ бойынша әрбір цехта (ауданда) паспортты уаҕтылы толтыруға жауапты
тұлға тағайындалады.
28. Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес
ҕышҕыл, сілті, фосфаттар, реагенттер мен басҕа да материалдар ҕоймалыҕ үй-жайларда
саҕталуы тиіс.
29. Ҕұрамында жанғыш, жарылу ҕаупі мен уытты компоненттері бар химиялыҕ заттар
мен материалдар басҕа үй-жайлардан оҕшауландырылған арнайы ҕоймаларда саҕталуы
тиіс.
30. Электр станцияларының ӛндірістік цехтарында электр дәнекерлеу жабдыҕтарын
орнатуға арналған орындар мен газ-электр дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге арналған
орталыҕтандырылған тарату кӛзделеді.
31. Сілті мен ҕышҕылдың аздаған кӛлемі (2-3 литрге дейін) желдетумен жабдыҕталған
жеке ғимараттарда берік кептелген тығыны бар шыны ыдыста (бӛтелкеде) саҕталуы керек.
Еріткіш ҕышҕыл полиэтилен ыдыстарда немесе парафин бӛтелкелерде саҕталуы
керек.
Бӛтелкелер себеттерге немесе ағаш торларға салынуы керек. Бӛтелке мен себет
арасындағы кеңістік ағаш жаңҕасымен немесе сабанмен толтырылады. Күкірт және азот
ҕышҕылы бар бӛтелкелерді саҕтау үшін ағаш материалдарды оттан ҕорғайтын ҕұрамымен
ӛңделгеннен кейін ғана пайдалануға рұҕсат етіледі.
Ҕышҕыл толтырылған бӛтелкелер салынған себеттер (торлар) еденге бір ҕатарға
ҕойылады. Олардың әрҕайсысына ҕышҕылдың аты жазылған бирка жапсырылады.

Ҕышҕылдан босаған бӛтелкелер ұҕсас жағдайларда саҕталғаны жӛн.
32. Үй-жайлардың сыртында жӛндеу жұмыстарының орнында орналасҕан
материалдар, бұйымдар, жабдыҕтар мен оның ҕосалҕы бӛлшектері тегістеліп нығыздалған
алаңдарда жиналуы, алаңдар ҕыс кезінде ҕар мен мұздан тазартылуы тиіс. Аталған
заттарды ӛз бетімен орнынан жылжытудың алдын алу шаралары ҕолданылады.
Материалдар тау баурайында орналасҕан жағдайда алаңдарды жер бетіндегі сулардан
ҕорғау үшін шаралар ҕолданылады.
Материалдар мен жабдыҕтар, шұңҕырлар мен траншеялар жиегіне дейінгі аралыҕ
еңістіктердің тұраҕтылығына ҕарсы аныҕталады, біраҕ ол кемінде бір метрді ҕұрайды.
33. Алаңдағы жүктер мынадай тәртіппен саҕталады:
1) табандыҕ пакеттеріндегі кірпіш - екі ҕабаттан артыҕ емес, контейнерлерде - бір
ҕабат, контейнерсіз - 1,7 метрден артыҕ емес биіктіктегі ҕатарға;
2) плиталыҕ материалдар (асбоцемент плиталары, асбоцемент жаймалары, ирек және
жайпаҕ) - 1 метр биіктікке дейінгі ҕатарға жиналады;
3) ұсаҕ сұрыпты металл - биіктігі 1,5 метрден аспайтын стеллаждарға;
4) ірі кӛлемді және ауыр салмаҕты жабдыҕ пен оның бӛлшектері - бір тӛсемде;
5) ҕара прокат металдары (табаҕ болат, швеллерлер, екі таврлы балкалар, сұрыпты
болат) биіктігі 1,5 метрге дейінгі тӛсеніштері бар штабельдерге жиналады. Металл
табаҕтарды ҕырынан ҕоюға рұҕсат етілмейді;
6) жылуоҕшаулауғыш материалдары - биіктігі 1,2 метрге дейінгі штабель жабыҕ
ҕұрғаҕ бӛлмелерде саҕталып;
7) диаметрі 300 миллиметрге дейінгі ҕұбырлар - 3 метрге дейінгі биіктіктегі ҕатарлар;
8) диаметрі 300 миллиметрден асатын ҕұбырлар тӛсемсіз ернікке - биіктігі 3 метрге
дейінгі штабельдерге жиналады.
Ҕұбырлардың тӛменгі ҕатары тӛсемелерге салынуы, мүкаммалдыҕ металл
саусаҕшалармен немесе шеткі тірегімен тӛсеніштерге сенімді бекітілуі тиіс.
34. Кәсіпорындар аумаҕтарында және жұмыс үй-жайларында тазалыҕ саҕталады.
Ҕұйылған немесе ағып кеткен сұйыҕтар ҕажеттілігіне ҕарай бейтараптандырылуы
және жойылуы, ал олардың тӛгілген жерлері сүртілуі тиіс.
Ҕабырғалардағы,
терезе
алдындағы,
ара
жабындағы,
баспалдаҕтардағы,
жабдыҕтардың бетіндегі және басҕа жерлердегі шаң оның шӛгінділеріндегі жерлер
сорғыш ҕұралдармен не тиісті нұсҕаулыҕта белгіленген кесте бойынша дымҕыл түрде
тазартылады.
Үй-жайлар мен жабдыҕтарды жинау кезінде жанғыш заттарды (бензин, керосин,
ацетон және басҕалары) ҕолдануға жол берілмейді.
35. Ӛндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың
мӛлшері белгіленген шекті ұйғарынды концентрациядан аспауы тиіс.
36. Үй-жайлардағы жанғыш газдың шоғырлануы оның жануының тӛменгі шегінен 1/5
аспауы тиіс.
37. Ӛндірістік үй-жайларда таза және кір сүртетін материалдар үшін бӛліктері бар
жабылатын металл жәшіктер орнатылады. Сүртетін кір материалдар жәшіктерден
күнделікті алынып отырылуы керек.
38. Ӛндірістік үй-жайлар ауыз суы бар фонтандармен (немесе ыдыстармен)
жабдыҕталады.
39. Ӛндірістік үй-жайларда орайтын материалдарымен және дәрі- дәрмектермен
жабдыҕталған дәрі ҕобдиша болуы тиіс. Дәрі ҕобдишалар пломбалануы және тазалыҕ пен
тәртіпте ұсталуы тиіс, ал материалдар мен дәрі-дәрмектер ҕоры олардың жұмсалғандығы
туралы оперативтік журналдағы жазбалардың негізінде жүйелі түрде толтырылуы тиіс.
Дәрі ҕобдишасында ҕажетті материалдар мен дәрі-дәрмектердің тізімі, сондай-аҕ олардың
ҕолданылуы туралы нұсҕаулыҕ болуы тиіс. Дәрі ҕобдишасының орналасатын орнын
медициналыҕ пункттің келісімі бойынша цехтың (ауданның, учаскінің) әкімшілігі
аныҕтайды.

40. Ӛндірістік үй-жайларда ҕауіпсіз жұмыс әдістері мен дәрігерге дейінгі кӛмек
кӛрсету ҕағидалары берілген плакаттар ілінеді.
Жабдықтарға қойылатын талаптар
41. Агрессивті, тез жанатын, жанғыш, жарылыс ҕаупі бар ҕұбыр жолдар немесе
зиянды заттармен саңылаусыз болуы тиіс. Ағып кетуі мүмкін жерлерге (шүмектер,
вентильдер, ернемек ҕосылыстар) ҕорғаныс ҕаптамалары ҕажет болған жағдайда
ағуларды ҕауіпсіз жерге тӛгетін арнайы ҕондырғылар орнатылады.
Мерзімді тексеруді ҕажет ететін жабдыҕтардың, арматура мен ҕұралдардың
элементтерін ҕызмет кӛрсетуге ҕолайлы жерлерге орналастыру керек.
42. Тез жанатын жанғыш, жарылыс ҕаупі бар немесе зиянды заттардың түсуі ыҕтимал
аймаҕтағы жабдыҕтар мен ҕұбыржолдардың барлыҕ жанғыш үстінгі беті металл
ҕаптамамен жылу оҕшаулағышты осы заттардың сіңуінен саҕтау үшін жабылуы тиіс.
43. Жанасуы күйіп ҕалуға әкеп соҕтыратын барлыҕ жабдыҕтардың ыстыҕ бӛлігінің,
ҕұбыржолдардың, бактар мен басҕа да элементтердің жылу оҕшаулығышы болуы тиіс.
Ҕоршаған ауа температурасы 25 градус Цельсия болған кезде оҕшаулау ҕабатының
температурасы 45 градус Цельсиядан жоғары болмауы тиіс. Ҕұбырлардағы бояу мен
жазбалар Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарына сәйкес
орындалады.
44. Еденнен 1,5 метрден аспайтын биіктікте орналасҕан жабдыҕ элементтері
ҕоршаулары мен басҕыштары бар стационарлыҕ алаңдарда ҕызмет кӛрсетуі керек.
Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарына сәйкес биіктіктігі
0,14 метрден кем емес ҕоршау борт элементтері бар 1,0 метрден аспайтын ҕоршаумен
баспалдаҕтар мен алаңдар ҕоршалады.
Алаң деңгейінен жоғарғы жабынға дейінгі аралыҕ кемінде 2 метрді ҕұрайды.
45. Ашу үшін кӛп күшті ҕажет ететін ысырмалар мен вентильдер айналма желілермен
мен механикалыҕ немесе электр жетектермен жабдыҕталады.
46. Барлыҕ іске ҕосу ҕұрылғылары мен арматуралар нӛмірленуі және технологиялыҕ
схемаға сәйкес жазуы болуы тиіс. Ысырмалардың, вентильдердің штурвалдары мен
шиберлерде олардың ашылу немесе жабылу кезіндегі айналу бағыты кӛрсетіледі.
47. Жұмыс істейтіндер ҕол жеткізуі ыҕтимал ӛндірістік жабдыҕтардың жылжитын
бӛліктері Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес
механикалыҕ ҕорғаныс ҕоршаулары болуы тиіс.
Ҕорғаныс ҕоршаулар ҕайырмалы (ілгекті, шарнирлі) немесе жеке секциялардан
дайындалған, алмалы - салмалы болуы тиіс. Машиналар мен механизмдердің ҕорғалған
бӛліктерінің ҕоршауда ҕызмет кӛрсетуіне ыңғайлы болуы үшін есіктер мен ҕаҕпаҕтар
кӛзделеді.
Машиналардың ҕаңҕалары мен механизмдерге пісірілген шыбыҕтар мен жолаҕтардан
ҕоршау дайындауға жол берілмейді.
Жартылай муфталардың ҕаптамалары айналмалы біліктің әр жағынан жабылмаған
бӛлігі 10 миллиметрден аспайтындай болып жасалады.
Жабдықтардың қызмет көрсетуі
48. Әрбір жұмыс орнында ӛндірістік және лауазымдыҕ нұсҕаулыҕтар және осы
лауазым немесе кәсіп үшін міндетті кӛлемде еңбек ҕауіпсіздігі бойынша нұсҕаулыҕтар
болуы тиіс.

49. Жұмыс басталғанға дейін алдағы жұмысҕа ҕатысты осы Ҕағидалардың барлыҕ
талаптарының орындалғандығы тексеріледі. Осы жағдай саҕталмаған кезде ғана персонал
оны орындау туралы нұсҕауды кім бергеніне ҕарамастан жұмысҕа кірісуіне ҕұҕығы жоҕ.
50. Жабдыҕтарды ҕарау және тексеру жабдыҕтардың режимін жүргізетін кезекші
персоналдың рұҕсатымен ғана жүргізіледі.
51. Ӛндірістік ҕажеттіліксіз агрегаттар алаңында, люктер, ҕуыстар, сукӛрсеткіш
шынылардың, сондай-аҕ ҕысымда болған кезінде бекіту, реттеу және саҕтандыру
арматурасы мен ҕұбыржолдардың ернемек ҕосылыстарының жанында болуға жол
берілмейді.
52. Алаңдардың тосҕауылдарына сүйенуге, жүруге арналмаған ҕұбырлармен жүруге,
сондай- аҕ конструкциялармен және ара жабындармен жүруге болмайды.
53. Ҕысымда болған кезде жабдыҕтар мен ҕұбыржолдарды ҕосу, ажырату, сығымдау
және сынау кезінде олардың жанында болуға осы жұмыстарды тікелей атҕаратын
персонал ғана рұҕсат етіледі.
Жабдыҕтарды сынамалыҕҕа дейін гидравликалыҕ сынаҕ кезінде ҕысымды арттырған
кезде онда адамдардың болуына жол берілмейді. Сыналатын ҕұбыржолдар мен
жабдыҕтардың пісіру тігістерін ҕарауға сынамалыҕ ҕысымды жұмыс деңгейіне
тӛмендеткеннен кейін ғана рұҕсат етіледі.
Ҕазандыҕты үрлеу және шлаксыздандыру, тӛменгі нүктелерін үрлеп тазарту кезінде
персонал ҕауіпсіз жерлерге шығарылады.
54. Бу ӛткізгіштерде, коллекторда, ҕоректендіргіш ҕұбыржолдарда, арматура
корпустарында ҕыздыру бетінде свищ аныҕталған кезде жұмысшылар апатты
жабдыҕтардан жедел шығарылуы, ҕауіпті аймаҕ ҕоршалуы және «Саҕ болыңыз. Ҕауіпті
аймаҕ» ҕауіпсіздік белгісі ілінуі ҕажет.
Адамдарды шығаруды электр станциясының ауысым бастығы немесе жылу
желілеріндегі жұмыс басшысы (ӛндіруші) жүзеге асырады.
55. Механизмдердің айналмалы немесе жылжымалы бӛліктерін тазалауға, сүртуге
және майлауға, сондай-аҕ ҕоршаулар арҕылы ӛтуге немесе олардан ҕолды ӛткізіп майлау
және жинауға жол берілмейді.
Жұмыс істеп тұрған механизмдердің сыртҕы бетін сүрту кезінде ҕолға немесе
саусаҕҕа сүрту материалын орауға рұҕсат етілмейді.
56. Сүрту материалдары ретінде маҕта мата немесе кендір шүберектер ҕолдану керек.
57. Әрбір іске ҕосу ҕұрылғысы алдында кернеуі 1000 В жоғары электр ҕозғалтҕыштар
(ҕашыҕтыҕтан басҕару ҕондырғыларынан басҕа) және кернеуі 1000 В дейінгі электр
ҕозғалтҕыштар, егер олар аса ҕауіпті немесе ҕауіптілігі жоғары үй-жайларда орналасҕан
болса диэлектрик тӛсеніштер, ал дымҕыл үй-жайларда оҕшаулағыш тіреуіштер болуы
тиіс.
58. Ҕоршайтын ҕұрылғылар болмаған немесе жарамсыз болған кезде механизмдерді
немесе ҕұрылғыларды іске ҕосуға ҕысҕа уаҕытта жұмыс істеуге жол берілмейді.
Саҕтандырғыш ҕоршаулары жоҕ немесе ҕоршаулары нашар бекітілген механизмдердің
жанында жинастыру жүргізуге жол берілмейді.
59. Аҕауы бар жабдыҕты, сондай-аҕ аҕауы бар немесе апатты ажырату,
бұғаттағыштау, ҕорғаныс және дабыл ҕондырғылары ажыратылған ҕұрылғыларды
жабдыҕтарды пайдалануға рұҕсат етілмейді.
Жұмыста жабдыҕтардың жазатайым жағдай себеп болуы мүмкін ҕалыпты режимнен
ауытҕыған кезде персоналдың ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ету шаралары ҕабылданады.
60. Айналмалы және жылжымалы механизмдерді ҕолмен тоҕтатуға рұҕсат етілмейді.
61. Үзілген, салаҕтап тұрған немесе жерде жатҕан сымдарды, сондай-аҕ осы
сымдармен жанасатын сымдардың үзіктерін, жіптерді, тростарды басуға жол берілмейді.
Алаңдардың тосҕауылдарына, саҕтандырғыш жарты муфта ҕаптамасына,
мойынтірекке, конструкциялар мен аражабынға ӛтуге арналмаған және арнайы
ҕоршаулары жоҕ аражабынға сүйенуге және жол берілмейді.

62. Жабдыҕтардың күрделі және кеңейтілген ағымдағы жӛндеу жұмыстары, жұмыс
жүргізу жобалары және жӛндеуге арналған техникалыҕ шарттарға немесе технологиялыҕ
карталар бойынша орындалады.
63. Монтажбен, немесе жабдыҕтарды және ҕұбырларды бӛлшектеумен, сондай-аҕ
жабдыҕтардың элементтерін ауыстырумен байланысты жӛндеу жұмыстары кезінде жұмыс
жүргізу жобасында немесе технологиялыҕ картасында ҕарастырылған олар ҕалған немесе
жаңадан орнатылған түйіндер мен жабдыҕтар элементтерінің тұраҕтылығын және
олардың бӛлшектелген бӛліктерінің ҕұлауын болдырмауды ҕамтамасыз ететін
операциялар тізбегі саҕталады.
Жабдыҕтар мен ҕұбырлардың ҕалған элементтерінің тұраҕтылығына үздіксіз баҕылау
жүргізу керек.
64. Оны жұмыс істеуге ҕате ҕосуға (ҕозғалтҕышты іске ҕосу, отын, бу, ыстыҕ су және
басҕаларын беру), ӛздігінен жүруге немесе ҕозғалуға ҕарсы техникалыҕ іс шараларды
орындамай жабдыҕтарды жӛндеуге жол берілмейді.
Жабдыҕтарды тазалау және жӛндеу аяҕталғаннан кейін онда адамдар мен бӛгде
заттардың ҕалмағанына кӛз жеткізу керек.
65. Ернемек ҕосылыстарын жинау кезінде бұрандама тесіктерінің сәйкес келуін
сүймендердің немесе жиекҕұрсаудың кӛмегімен тексереді.
66. Тетіктер мен жабдыҕтарды жуу және майын кетіру үшін керосин, бензин, бензол
және басҕа жанғыш және тез тұтанатын заттарды, сондай-аҕ трихорэтилен, дихлорэтан
және басҕа хлор ӛндіруші кӛміртектерді ҕолдануға жол берілмейді.
67. Жабдыҕтардың жанғыш бӛліктеріне адамдар жаҕын болу ҕажет болған жағдайда
күйік шалудан және жоғары температурадан ҕорғау шаралары ҕабылданады (жұмыс істеп
тұрған жабдыҕтарды ҕоршау, желдету, арнайы киім және басҕалары).
68. Ҕатып ҕалған жанғыш, жарылыс ҕаупі бар ҕұбырларды және зиянды заттарды
және олардың арматурасын дымҕыл бумен немесе ыстыҕ сумен жылыту ҕажет. Ашыҕ
оты бар жылу кӛзін ҕолдануға тек ӛрт ҕаупі бар үй- жайлардан тыс және ашыҕ ауада
орналасҕан арматураны және су, бу ҕұбырларды және ҕоймалжың ӛткізгіштерді жылыту
үшін ҕолданылады.
69. Адамдардың ӛтуі және болуы олар үшін ҕауіпті орындар арҕанмен немесе
жылжымалы ҕалҕандармен осы Ҕағидалардың 1-ҕосымшасына сәйкес ҕауіпсіздік
белгілері ҕойылып ҕоршалады.
70. Шыраҕтарды тазалау және күйіп кеткен шамдарды ауыстыруды шыраҕтарға
ыңғайлы және ҕауіпсіз ҕол жетімділікті ҕамтамасыз ететін ҕұрылғысы электр техникалыҕ
персонал жүргізу ҕажет.
71. Тұраҕты жарығы жоҕ жерлерде жабдыҕтар ҕызмет кӛрсеткен кезде ауысым
бойынша берілетін аҕауы жоҕ жылжымалы электр фонарларының саны жеткілікті болуы
керек.
72. Жылжымалы ҕолға ұстайтын электр шыраҕтары кернеуі 42 В-тан аспайтын
желіден ҕорек алуы тиіс. Ерекше ҕолайсыз жағдайларда электр тоғынан заҕым алу ҕаупі
болған тар жерлерде жоғары дымҕылдыҕта, тозаңдыҕта адам жерге тұйыҕталған
металмен жанасҕанда аса жағымсыз жағдайларда желінің кернеуі 12 В-тен аспауы тиіс.
73. Газ ҕаупі бар үй-жайларға кірмес бұрын ауа ортасына ондағы газдың мӛлшеріне
талдау жүргізу керек. Газдың болуы жарылыстан ҕорғалған типтегі газдалдағыштың
кӛмегімен аныҕталады. Үй- жайдың газдалғандығы байҕалған жағдайда оған желдетуден
кейін және онда газдың жоҕтығына ауаны ҕайта және оттегінің жеткіліктілігін (кӛлем
бойынша О2 = 20%) тексергеннен кейін ғана кіруге болады. Егер желдету нәтижесінде
газды шығару мүмкін болмаса, онда газ ҕаупі бар үй-жайға кіруге және жұмыс істеуге осы
Ҕағидалардың талаптарын саҕтай отырып, шлангілі газ тұтҕыш киіп кіруге рұҕсат етіледі.
Жарыҕтың ҕосу аппаратурасы және желдетудің электр ҕозғалтҕышы газ ҕаупі бар үйжайдан тысҕары шығарылады.

74. Тұраҕты ҕызмет кӛрсететін персоналы жоҕ газ ҕаупі бар үй- жайлардың есіктері
ҕұлыпҕа жабылуы тиіс. Кілт ауысым бастығында саҕталады және жұмыс уаҕытында
кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі бекіткен тізімде кӛрсетілген тұлғаларға ҕол хатпен
беріледі, сондай-аҕ күнделікті жұмыс аяҕталған соң ҕайтарылады.
75. Газ ҕаупі бар жұмыстарды жүргізген кезде мынадай талаптар саҕталады:
1) жарыҕтың тасымалданатын кӛзі ретінде жарылыстан ҕорғалған шамдар ғана
ҕолданылады. Газ ҕаупі бар жерлерде шыраҕтарды ҕосу және ажыратуға, сондай-аҕ ашыҕ
отты пайдалануға жол берілмейді;
2) ҕұрал ұшҕын шығу мүмкіндігін болдырмайтын түсті металдан тұрады. Ҕара
металдан жасалған ҕұралды ҕолдануға рұҕсат етіледі, бұл ретте оның жұмыс бӛлігі
солидолмен немесе басҕа маймен майланады;
3) персоналдың аяҕ киімі болат ӛкшесіз және шегесіз болуы тиіс, әйтпесе кебіс кию
керек. Синтетикалыҕ материалдан тігілген іш киім киюге жол берілмейді;
4) электр бұрғы және басҕа электрлендірілген ҕұралдарды және ұшҕын шашатын
ҕұралдарды ҕолдануға жол берілмейді.
76. Ӛрт болған жағдайда дереу ӛрт күзетін шаҕыру, адамдарды және мүмкіндігінше
жанғыш заттарды ҕауіпсіз жерге шығару, ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларын саҕтай
отырып отты сӛндіруге ҕолда бар ӛрт сӛндіру ҕұралдарымен кірісу және кәсіпорынның
ауысым бастығы (диспетчер), кәсіпорынның цех (учаске) және күзет бастығы хабардар
етілуі керек.
77. Әрбір сыртҕы газ ҕұбыры, электр ҕорғалған, резервуарлы және топтыҕ баллон
ҕондырғыға, газтаратушы ҕондырғыға (бұдан әрі - ГТҔ), газсорғы станциясына (бұдан әр
- ГСС) негізгі техникалыҕ сипаттамалары бар, сондай-аҕ жүргізілген жӛндеулер туралы
мәліметтер кӛрсетілген пайдалану паспорты жасалады.
78. Ҕайғылы оҕиға туындау ҕаупі болған кезде жаҕын жердегі персонал оның алдын
алу үшін (жабдыҕтарды тоҕтату немесе тиісті механизмді тоҕтату, кернеуді түсіру, буды,
суды бӛгеу және ҕауіпті аймаҕты ҕоршау және басҕа) шаралар ҕабылдауы керек, ал
ҕайғылы оҕиға болған жағдайда оҕиға орнында зардап шеккенге дәрігерге дейінгі кӛмек
кӛрсетуге, мүмкіндігіне ҕарай жағдайды саҕтауы тиіс. Болған жағдай туралы бас
кезекшіге (жұмыс жетекшесіне) хабарлау керек.
Ауырлықты көтеру және тасымалдау
Жүкті механикалық жүктеу, түсіру және орнын ауыстыру
79. Тиеу-түсіру жұмыстарын, осы параграфтың механикаландырылған тәсілмен
кӛтеру, тасымалдау жабдыҕтары мен кіші механизация ҕұралдарының кӛмегімен Жүк
кӛтергіш крандарды орнату және оларды ҕауіпсіз пайдалану ҕағидалары, сонымен ҕатар
Теміржол кӛлігінде тиеу-түсіру жұмыстары кезіндегі ҕауіпсіздік техникасы және
ӛндірістік санитария ҕағидалары, Автомобиль кӛлігіндегі еңбекті ҕорғау бойынша
ҕағидалары талаптарына сәйкес орындау ҕажет.
80. Экскаваторларды, крандарды, тиегіштерді ҕолдана отырып, тиеу-түсіру
жұмыстарын орындау кезінде жүргізушілер мен жүкке ілесіп жүретін адамдар ҕорғаныс
күнҕағарымен жабдыҕталмаған автомобиль кабинасында болуға жол берілмейді.
81. Тірек ҕұрылымдардың беріктігін алдын ала есепке алмай жүктерді аражабынға,
тіректер мен алаңдарға түсіруге және оларды ұйғарынды жүктемеден артыҕ ҕоюға жол
берілмейді.
Жүкті ғимараттың, ҕұрылыстардың, ҕұбырлардың ҕұрылымдарына және осы
маҕсатҕа арналмаған басҕа жерлерге ілуге жол берілмейді.
82. Грейферлердің, крандардың және машиналардың бағыттамалардың астында,
теміржол жолдарда, механизмдер мен крандардың жолында, скреперлерде жүру орнын

ауыстыру ауданында, сондай-аҕ ҕажеттіліксіз жұмыс істеп тұрған жылжымалы және
стационар механизмдердің (крандар, жүктеу машиналары, таспалы конвейерлер және
басҕалардың) жанында тұруға жол берілмейді.
83. Траншеяда оған ҕұбырлар мен жабдыҕтардың басҕа да элементтері мен
арматураларды түсіру кезінде, траншеяда, сондай-аҕ жабдыҕтың және оларды бекіткенге
дейін ҕұбырлардың тораптарының астында болуға жол берілмейді.
84. Электр берудің әуе желісінің күзет аймағында ҕұрылыс машиналарымен жұмыс
істеуге (жүк кӛтергіш крандар, экскаваторлар, тиегіштер және басҕалары) наряд бойынша
кернеуі түсіріліп, осы желіні пайдаланушы ұйымның жазбаша келісімі болған кезде жол
беріледі.
Егер әуе желісінің кернеуін түсіру мүмкін болмаса, онда күзетілетін аймаҕта аталған
машиналардың жұмыс істеуіне ҕұрылыс машиналарының кӛтеру немесе жылжымалы
бӛліктерімен және электр беру әуе желілерінің жерге жаҕын сымдарының проекциясымен
пайда болатын тік жазыҕтыҕҕа дейінгі кез келген жағдайда немесе мынадай жағдайда
болуы тиіс:
1) 1 кВ-ҕа дейінгі кернеу үшін 1,5 м;
2) 1 кВ - тан 20 кВ - ҕа дейінгі кернеу үшін 2 м;
3) 35 кВ - тан 110 кВ - ҕа дейінгі кернеу үшін 4 м;
4) 150 кВ - тан 220 кВ - ҕа дейінгі кернеу үшін 5 м;
5) 350 кВ-ҕа дейін кернеу үшін 6 м;
6) ауыспалы тоҕтың 500 кВ - тан 750 кВ - ҕа дейінгі кернеу үшін 9 м;
7) тұраҕты тоҕтың 800 кВ-ҕа дейін кернеу үшін 9 м.
Кернеуі 110-кВ және одан да жоғары электр жабдыҕтау әуе желілері сымдарының
тура астында ҕұрылыс машиналарының жұмыс жасауына, машиналардың кӛтергіш
немесе жылжымалы бӛліктерінен, сондай-аҕ олардың кез келген ҕалпында орны
ауыстырылатын тиісті кернеу үшін берілген сымға дейінгі ҕашыҕтыҕтан кем болмайтын
жағдайда рұҕсат етіледі.
85. Ӛзі аударғыш автомобильдің, автомобильцистерналардың, тракторлар мен ӛзге де
арнайы автомобильдердің, ӛзі жүретін машиналар мен механизмдердің, яғни адамдарды
тасымалдауға бейімделмеген конструкциялардың кабиналарынан тыс, сондай- аҕ жүк
тіркемесімен жартылай тіркемесіменен және жүк мотороллерімен адамдарды тасуға жол
берілмейді.
86. Кӛлік ҕұралдары мен механизмдердің барлыҕ түрлерінің жүргізушілері
(машинистері) «ТОҔТА» деген белгі берілсе, кім бергеніне ҕарамастан орындау керек.
87. Ҕышҕылдар, сілтілер және сұйыҕ жанбайтын химикаттары салынған бӛтелкелері
осы Ҕағидалардың талаптарына сәйкесетін себеттерде немесе ағаш торларда тасымалдау
керек. Бӛтелкелер автомобиль шанағында орнатылып, мыҕтап жабылады.
Бӛтелкелері бар себеттерді немесе торларды тасымалдау кезінде тӛменгі ҕатарына
бӛлшектенуден саҕтайтын берік тӛсемесіз, бірінің үстіне бірін ҕоюға (екі ҕатарға) жол
берілмейді.
Жанғыш сұйыҕтарды автомобильдерде бӛтелкелерде, бидондарда, шелектерде және
басҕа да ұҕсас ыдыстарда тасымалдауға болмайды. Бұл маҕсат үшін нығыз тығынмен
жабылатын металл ыдыс пайдаланылады.
88. Ауыр салмаҕты, ірі габаритті және ҕауіпті жүкті тасымалдау кӛлік саласында
уәкілетті орган берген рұҕсат беру ҕұжатын алғаннан кейін жүзеге асырылады.
89.
Электржүктиеуіштерді
(автожәне
электржүктиеуіштер)
басҕаруға
электржүктиеуіштерді орнату және пайдалану бойынша білімі бар және оларды жүргізу
ҕұҕығына куәлігі бар 18 жастан асҕан тұлғаларға рұҕсат беріледі. Электржүктиеуші
жүргізушілерде электрҕауіпсіздігі жӛніндегі екінші топ болуы ҕажет.
90. Биік жерде орналасҕан эстакадалар мен жолдарда үйме жүктерді түсіру кезінде
вагондардың люктерін арнайы мостиктермен ашу керек. Осы люктерді арнайы
люккӛтергіштер кӛмегімен жапҕан жӛн.

91. Вагондардың люктері мен есіктерін, сондай-аҕ платформа борттарын ашу кезінде
жүктің ҕұлауы ыҕтимал немесе борттың немесе люктің соғу аймағында тұруға жол
берілмейді.
92. Теміржол вагондарынан түсіру-тиеу алаңдарына, ҕоймаға немесе керісінше ӛту
үшін таҕтайшалардан немесе беті кедір-бұдыр темірден дайындалған баспалдаҕтар
тӛселеді. Баспалдаҕтар Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға
сәйкес болуы тиіс.
93. Штабельдің биіктігі 1,2 метрге дейін болса, жүктер (жол жұмыстарына арналған
балластан басҕа) жүкке жаҕын теміржол рельсінің бастиегінің сыртҕы ҕырынан кемінде 2
метр ҕашыҕтыҕта, ал үлкен биіктік болса кемінде 2,5 метр болуы керек. Салынған
жүктердің шеттері шығып тұрмауы керек (сымдар, сүймендер, шпалдар және басҕалар).
94. Темір жол вагондарын немесе платформаларды түсіру (тиеу) фронтының бойымен
локомотивпен, итергіштер, маневрлі шығырмен жылжыту керек. Вагондарды немесе
платформаларды жүктеу ҕарапайым ҕұралдарды ҕолданылып ҕолмен (ҕол шығыр,
аншпуга) түсіру немесе тиеу фронт бойынша жылжыту тек ерекше жағдайларда жолдың
кӛлденең учаскесі бойында бір жүк тиелген немесе тӛрт ості екі бос вагонда вагонның
ұзындығынан аспайтын ҕашыҕтыҕта тікелей арнайы бӛлінген тұлғаның басшылығымен
рұҕсат етіледі.
Ҕауіпті жүктері бар вагондарды ҕолмен жылжытуға жол берілмейді.
95. Вагондардың ҕозғалысы басталар алдында түскіштер, мостиктер, сырғауылдар
және басҕа ҕозғалысҕа кедергі жасайтын ҕұрылғылар алынып тасталады, ал жұмысшылар
вагондардың жүрісі туралы ескертіледі.
96. Электрлендірілген жолдарда ҕандай да бір жұмыстарды атҕару үшін вагондардың
цистерналардың, жүк тиелген платформалардың, үсті ашыҕ вагондар және
контейнерлердің тӛбесіне байланыс желісін ажыратҕанға және оны жерге тұйыҕталғанға
дейін кӛтерілуі рұҕсат етілмейді.
97. Электрлендірілген жолдың жанында ашыҕ жылжымалы ҕұрамда түсіру-тиеу
жұмыстары кезінде жұмысшылар және олар ҕолданылатын, ҕұрал жабдыҕтар, сондай- аҕ
тиелетін (түсірілетін) кернеудегі бұйымдар байланыс желісінің тоҕ беретін бӛліктерінен 2
метрге дейін жаҕын болмауын ҕадағалау керек.
Байланыс желісінің тоҕ беретін бӛліктерінен 2-4 метрге дейін ҕашыҕтыҕта орналасҕан
жылжымалы ҕұрамдағы жұмыстар байланыс желісінің кернеуі алынбай және жерге
тұйыҕталмай, біраҕ арнайы бӛлінген адамның баҕылауымен жүргізілуі мүмкін.
4 метрден артыҕ ҕашыҕтыҕта жұмыс істеген кезде баҕылау ҕажет емес.
Отын, сондай-аҕ ҕышҕылдар мен сілтілер салынған вагондар мен цистерналардың
жүгін байланыс желісінің сымдарының астында түсіруге жол берілмейді.
98. Ҕышҕылдар мен басҕа да ҕауіпті жүктердің цистерналардан осы ыдыстардан тӛгу
немесе оларды түсіру ҕағидалардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Ауырлықты қолмен тиеу, түсіру және жылжыту
99. Жүктерді ҕолмен кӛтеру және жылжыту кезінде Ҕазаҕстан Республикасының
Еңбек заңнамасында белгіленген ауырлыҕты тасымалдау нормаларын саҕтаған жӛн.
16-18 жас аралығындағы жасӛспірімдерді 4,1 кг артыҕ ауырлыҕты тасымалдау мен
жылжыту жұмыстарына ҕабылдауға жол берілмейді.
100. Жүктерді жылжыту жолдары таза ұсталуы керек, жолдың ҕоҕыс пен оларды
үймелеуде жол берілмейді.
101. Жұмыс басталғанға дейінгі такелаж ҕұрылғылардың (аунаҕтар, баспалдаҕтарды,
тәшкелерді, арҕандарды және басҕалары), сондай-аҕ сүймендерді, күректер мен басҕа да
ҕұралдарды пайдалану кезінде оларды жарамдылығын тексеру ҕажет.

102. Домалайтын жүктерді (ҕұбырлар, бӛшкелер) тиеу және оларды автомашиналар
мен платформалардан түсіру кезінде еңіс алаңдар немесе жүкті арҕанмен ұстап тұратын
сырғауылдар ҕолданылады.
103. Еңіс жазыҕтыҕта жүкті кӛтеру немесе түсіру кезінде ҕасында тұруға жол
берілмейді. Үнемі оның бір жағында тұру керек.
104. Тиеу және түсіру кезінде ҕолданылатын арҕан жүктің салмағын ескере отырып
таңдаланылады.
Жүкті
түсіру
жылдамдығын
автомашинаның
шанағындағы
(платформадағы) жұмысшылар реттейді.
105. Автомашинаға немесе платформаға бір мезгілде жүк тиеу және бұрын түсірілген
жүкті (басҕа жерге тасуға) жинауға жол берілмейді.
106. Толтырылған шыны бӛтелкені екі жұмысшы тасымалдау керек. Бӛтелкені
себетімен бірге тұтҕасы бар арнайы ағаш жәшікке салынуы немесе арнайы ортасында
тесігі бар зембілде бӛтелке себетімен 2/3 биіктікте болатындай етіп тасымалданады.
Ҕысҕа ҕашыҕтыҕтар мен баспалдаҕтарда бӛтелкені екі жұмысшы себетте, себеттің
түбін алдын ала тексергеннен кейін тасымалдауға рұҕсат етіледі. Бӛтелкені арнайы арбада
тасымалдауға рұҕсат етіледі.
107. Ағаш бӛшкелерді жермен домалатҕанда оларды тұтҕаларынан ұстап итеру керек,
ернеуінен тартуға рұҕсат етілмейді, ауыр бӛшкелерді роликтермен және аунаҕтармен
жылжыту керек.
108. Ӛндірістік үй - жайлардағы ұзын жүктерді ҕолмен тасымалдануға ерекше
жағдайларда жұмыс кӛлемі аз болғанда рұҕсат етіледі.
Ұзын жүктерді арнайы кене түріндегі ҕарпығыш ҕұрылғылардың кӛмегімен
тасымалдану керек.
Ұзын жүктерді ҕолмен (иыҕпен) бойлары бірдей бірнеше жұмысшы тасымалдауға
рұҕсат етіледі. Тасымалдау және тастау кезінде жұмысшылар жүктің бір жағында болуы
керек.
Жүкті күректің сабымен, сүйменмен және басҕа ҕұралдармен тасымалдауға жол
берілмейді.
109. Тәуліктің ҕараңғы уаҕытында тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізген кезде барлыҕ
жұмыс орындарына жарыҕ беріледі.
Биіктікте, мінбелерде, мінбе сатыларда төсеме тақтайларда және
басқа да құрылғыларда жұмыс істеу
110. Жұмыстарды биіктікте орындауға арналған мінбелер, мінбе сатылар және басҕа
ҕұрылғылар мүліктік болуы және үлгілік жобалар бойынша дайындалуы керек.
Мүліктік мінбелерде, мінбе сатыларға, ҕортындарда және дайындаушы зауыттың
(кәсіпорынның) паспорты болуы тиіс.
Мүліктік емес мінбелер ерекше жағдайларда ҕолданылады және олардың
орныҕтылығы, сондай-аҕ барлыҕ негізгі элементтерінің беріктігіне есептері болған
кездежеке жоба бойынша жасалуы тиіс. Жобада ҕауіпсіздік техникасы және ӛндірістік
санитария бойынша инженер инспектордың бұрыштамасы болу керек.
Мінбелердің жобасын кәсіпорынның немесе оны әзірлеген ұйымның техникалыҕ
жетекшісі, сондай аҕ оны ӛндіріске берген кәсіпорынның немесе ұйымның техникалыҕ
жетекшісі бекітеді.
111. Мінбелер мен мінбе сатылары ағытылмалы металлдан немесе ағаштан жасалуы
мүмкін.
Ыстыҕ ҕабаттарда немесе жабдыҕтардың элементтерінде мінбелер мен мінбе
сатылары орнату ҕажет болған жағдайда мінбелердің ағаш бӛліктері жанудан ҕорғалады.
112. Мінбелердің, тӛсемесі мінбе сатыларының және жүккӛтергіш алаңдардың
жүктемесі жобада (паспортта) белгіленген межеден аспауы тиіс. Мінбелер мен мінбе

сатыларда рұҕсат етілген жүктемемен оны орналастыру схемасы кӛрсетілген плакаттар
ілінеді.
Бір жерде тӛсеме үстінде адамдардың шоғырлануына жол берілмейді. Мінбелерге
ҕосымша жүктеме беру ҕажет болған жағдайда олардың ҕұрылымдарындағы осы
жүктемелер ескеріледі (материалдарды машинадан кӛтеру үшін, жүккӛтергіш алаңдар
және басҕалар).
113. Жер немесе аражабын деңгейіне 1,3 метр және одан жоғары биіктікте орналасҕан
мінбелер мен мінбе сатылары тіректерден, жұмыс тӛсемесіне кемінде бір аралыҕ 1 метр
біиіктікте болатын сүйеніш тіреуден тұратын ҕоршауы болу тиіс.
Жер немесе аражабын деңгейінен 1,3 м одан жоғары биіктікте орналасҕан сатылар
мен тӛсеме таҕтайлардың тӛсемелерінің жұмыс тӛсемесінен бір аралыҕ кӛлденең
элементтен биіктігі кемінде 0,14 м борттыҕ таҕтайдан кемінде 1 м биіктікте болатын
сүйеніш тіреуден тұратын ҕоршауы болуы тиіс. Сүйеніш тіректер арасындағы ҕашыҕтыҕ
2 м аспауы керек.
Тӛсемдер мен сатыларды және тӛсеме таҕтайларды жиі-жиі жұмыс кезінде және күн
сайын, жұмыс аяҕталғаннан кейін ҕоҕыстан, ҕыс уаҕытында ҕар мен мұздан тазарту және
ҕажет болған жағдайда ҕұм себу керек.
Ҕоршаулар мен сүйеніштер статикалыҕ шоғырландырылған 700 Н (70 кг) жүктемені
кӛтеруі керек.
114. Жабдыҕтардың бӛлшектелген бӛліктерін (ҕұбырларды, ҕаптама бӛліктерін,
оҕшаулауғышты және басҕаларды) және ҕоҕысты биіктіктен лаҕтыруға рұҕсат етілмейді.
Жабдыҕтардың бӛлшектелетін бӛліктерін және ҕоҕыстарын механикаландырылған
әдіспен жабыҕ жәшікте және контейнерде немесе жабыҕ науашада тазалау керек.
115. Биіктігі 4 м мінбелерді сатыларды оларды комиссия ҕабылдағаннан кейін ғана акт
ресімделіп пайдалануға рұҕсат етіледі.
Егер жӛндеуді мердігер ұйым участкесі ӛзі ҕұрастырған мінбелермен орындаса,
оларды пайдалануға, мердігер ұйымның басшысының бұйрығымен тағайындалған
комиссия ҕабылдайды. Бұл жағдайда комиссияны мердігер ұйымның инженер техникалыҕ
ҕызметкері басҕарады.
Мінбелерді энергетикалыҕ кәсіпорынның немесе мердігер ұйымдардың бірінің
тапсырысы бойынша ҕұрастырған болса оларды пайдалануға кәсіпорын бойынша
бұйрыҕпен тағайындалған және энергетикалыҕ кәсіпорынның инженер-техникалыҕ
ҕызметкері басҕаратын комиссия ҕабылдайды. Комиссияның ҕұрамына персоналдары осы
сатылармен жұмыс істейтін басҕа жӛндеу мердігер ұйымның ӛкілдері енгізіледі.
Мінбелерді ҕабылдау актісін мінбелерді пайдалануға ҕабылдайтын ұйымның
техникалыҕ жетекшісі бекітеді. Акт жалпы наряд бойынша (наряд) жұмыс жетекшісінде
саҕталады. Мердігер жӛндеу ұйымы ӛз мұҕтаждығы үшін ҕұрылыс салған мінбелерді
сатыларды ҕабылдау актісін осы ұйымның учаске (цех) бастығы бекіте алады.
Акт бекітілгенге дейін мінбелерде сатыларда жұмыс істеуге жол берілмейді.
116. Биіктігі 4 м дейінгі мінбелер мен мінбе сатылары олардың жұмыс жетекшісі осы
Ҕағидалардың 2-ҕосымшасында келтірілген «Мінбе сатылар мен мінбелерді ҕабылдау
және тексеру журналына» жаза отырып, ҕабылдағаннан кейін ғана пайдалануға жол
беріледі.
117. Бір ай және одан кӛп ай ішінде жұмыс жүргізілмеген мінбелерде, сондай аҕ
жаңбырдан немесе жылдың суыҕ мерзіміндегі жылынудан кейін олардың негіздемесі
бүлінген болса, жӛнделіп ҕайта ҕабылданады.
118. Мінбелерді сатыларды пайдалануға беруде жұмыс жетекшісі оларды ҕарау
нәтижелерін журналға жаза отырып, күн сайын ҕарауы керек. Нарядтар бойынша немесе
аралыҕ нарядтар бойынша мінбелерден бірнеше мердігер ұйым жұмыс жүргізген кезде әр
жұмыс жетекшісіне наряд бойынша немесе аралыҕ наряд бойынша мінбелерді сатыларды
күн сайын ҕарап, ҕарау нәтижесін журналға жазуы ҕажет.
Журнал жалпы наряд бойынша жұмыс жетекшісінде саҕталады.

119. Кездейсоҕ тірегіштермен (жәшіктер, бӛшкелер, таҕтайлар және ӛзгелер) жұмыс
істеуге жол берілмейді.
120. Мінбесатылардың еденнен (жұмыс алаңынан) 1,3 м және одан жоғары биіктікте
ҕысҕа мерзімді жұмыс жүргізу ҕажеттілігі болса, саҕтандыру белдіктерін ҕолдану ҕажет.
Жұмысшыларды ҕай жерден ҕалай кӛтерілу керектігі, саҕтандыру белдіктерінің
карабиндтерін ҕай жерге бекіту керектігі туралы нұсҕама білуі керек.
Саҕтандыру белдіктерінде келесі сынаҕ туралы белгі бар таҕтайша болуы керек.
Сынаҕ туралы белгі болмаса, сынаҕ мерзімі ӛтсе немесе ҕарау кезінде аҕау табылса,
саҕтандыру белдіктерін ҕолдануға болмайды.
121. Мінбелерге кранның ілмегіне ілінген жүктің соҕҕысын болдымау үшін кранның
бір уаҕытта жүкті кӛтеріп түсіп мінбелерге тікелей жаҕындыҕта бұруға жол берілмейді.
Жүкті тӛсемеге баяу жылдамдыҕта, аҕырындап, соҕпай кӛтеру және түсіру керек.
122. Мінбелерді ҕұрастыру және бӛлшектеу наряд бойынша жұмыс жетекшісінің
ӛндірушілермен және баҕылауымен жұмыс ӛндірісі жобасында ҕарастырылған ретпен
орындалуы керек. Наряд бойынша жұмыс жетекшісі мінбелерді ҕұрастыруға және
бӛлшектеуге ҕатысатын жұмысшыларды жұмыс жүргізу тәсілі мен кезектілігі және
ҕауіпсіздік шаралары туралы нұсҕама беруі ҕажет.
Мінбелерді мінбе сатылар орнатылып немесе бӛлшектелетін аймаҕта бӛгде
адамдардың болуына жол берілмейді, ол жабыҕ болуы тиіс.
123. Биіктікте жұмыс кезінде тӛмендегі ӛту жолдары бӛлігі жабылып, ҕауіпті аумаҕ
ҕоршалуы тиіс.
Торлы алаңдарда жұмыс істеу олардан ҕұралдар мен материалдардың ҕұлауын
болдырмау үшін кіре берісте нығыз таҕтайлы тӛсеме жасалады.
124. Тігінен тӛменде орналасҕан жұмыс орындары бойынша жұмысты бірлестіру
кезінде жұмыс орындарынан тігінен 6 метрден астам ҕашыҕтыҕта орналасҕан жұмыс
орындары тиісті ҕорғаныс ҕондырғыларымен (тӛсемелер, торлар, күнҕағарлар)
жабдыҕталуы тиіс.
6 метр және одан жоғары биіктікте мінбелерге жұмыстар кезінде кемінде екі
тӛсемелер болуы тиіс: жұмыс (жоғарғы) және ҕорғаныс (тӛменгі). Ғимарат пен ҕұрылысҕа
жапсарлас мінбелерден әр жұмыс орны жұмыс тӛсемінің 2 метрден астам емес биіктікте
орналасҕан, беті тӛсеммен (күнҕағармен) ҕорғалуы тиіс.
125. Металл мінбелерден кемінде 5 метр ара ҕашыҕтыҕта орналасҕан электр сымдары
мінбелерді орнату немесе бӛлшектеу кезінде тоҕтатылып ажыратылуы және жерге
тұйыҕтау керек, немесе бӛлшектенуі керек.
126. Уаҕытша жұмыс жүргізілмейтін мінбе сатылар мен мінбелер ҕалыпты жағдайда
ұсталуы керек.
127. Ӛзіндік жоғарыға ӛрмелеу жұмыстарын орындауға 18 жасҕа толған, медициналыҕ
айғағы жоҕ, жоғарыға ӛрмелеу ӛтілі кемінде 1 жыл және тарифті разряды үшіншіден
тӛмен емес адамдарға (жұмысшылар мен инженер-техник жұмысшылар) рұҕсат беріледі.
Ӛрмелеу жұмыстарына бірінші рет жіберілген жұмысшылар 1 жыл ішінде кәсіпорын
басшысының бұйрығымен тағайындалған тәжірибелі жұмысшылардың тікелей
ҕадағалауымен жұмыс істеуі ҕажет.
128. 4 метр биіктіктегі шағын кӛлемді және жалғастырылмайтын жұмыстар
баспалдаҕтар мен сатыларда орындалады.
129. Жылжымалы сүйенген баспалдаҕтар мен сатылар арҕылы дәнекерлеу
жұмыстарын, электр және пневматикалыҕ аспаптар ҕолданылатын жұмыстарды, сондайаҕ ҕұрылыс-монтаждау және тасанша аспап тасмалдау жұмыстарын жүргізуге жол
берілмейді. Мұндай жұмыстарды орындау үшін мінбелер немесе үстінгі алаңы
сүйеніштермен ҕоршалған сатыларды ҕолдану керек.
130. Сүйетілген баспалдаҕ пен жүкті кӛтеруге және түсіруге, онда аспап ҕалдыруға
жол берілмейді.

131. Кӛлік ҕұралдары немесе адамдар жүретін жерлерде сүйеніш баспалдаҕтарды
жұмыс кезінде оның түбіндегі арнайы ұштардың болуынан кездейсоҕ соҕҕыдан
баспалдаҕтың ҕұлауын алдын алу үшін, баспалдаҕ орнатылған орынды ҕоршау немесе
күзету керек. Тегіс плиткалы еденде баспалдаҕты орнату мүмкін болмағанда, оның тұруы
үшін баспалдаҕтың түбінде каскасы бар жұмысшы тұру ҕажет. Басҕа жағдайларда
баспалдаҕтың астында ұстап тұруға рұҕсат беріледі.
Баспалдаҕтың басҕыштарында тұруға бір адамнан артыҕ адамға жол берілмейді.
132. Аспалы және жылжымалы мінбелер сатылар мен ҕоржындарда адамдарды кӛтеру
үшін пайдалануға тек сынаҕтан ӛткізілгеннен кейін ғана жол беріледі.
133. Жылжымалы мінбелерге сатыларға және жүк арба барабанға (темір арҕанның)
ҕосылу орындары мыҕтап бекітіледі. Ҕаржындарға кӛтеру және түсіру кезінде
арҕандардың ҕозғалысы еркін болуы тиіс. Арҕандар шеті шығып тұрған ҕұрылғыларға
үйкелмеуі тиіс. Жұмыс жүргізілмейтін ҕоржындармен жылжымалы мінбелер сатылар
жерге түсіріледі. Ҕоржындармен мінбелер сатылар орнын ауыстыру жылжыту кезінде
жүкарба барабанға дұрыс орнатылуын байҕау ҕажет.
134. Ҕоржындарды және жылжымалы мінбелерді кӛтеру және түсіру үшін
ҕолданылатын жүкарбаларды іргетаста бекітілуі тиіс немесе балластпен жабдыҕталады.
Олардың беріктігін ҕамтамасыз ету үшін жұмыс жүктемесі екі есе болған кезде балласт
жүкарба шығырдың рамасына нығыз бекітіледі. Бӛгде адамдардың жүкарбаға баруына
жол берілмейді.
135. Аспалы ҕоржындар тӛрт жаҕты ҕоршауы, биіктігі кемінде 1,2 м болуы тиіс.
Ҕоржын ҕоршауына есік орнатуға жол берілмейді.
136. Күн сайын жұмыс алдында ҕоржындардың, жылжымалы мінбелердің
сатылардың, темір арҕандардың жағдайы тексеріледі және жұмыс темір арҕанының үзілу
ұҕсастыруы бойынша сынаҕ жүргізіледі.
137. Аспалы және жылжымалы мінбелер, ҕоржындар, баспалдаҕтар және басҕа ҕұралсаймандар ҕабылдау және мерзімді сынаҕҕа алынады. Ҕабылдау және мерзімді сынаҕтар
кӛлемі және бағдарламасы Ҕазаҕстан Республикасының ӛнеркәсіптік ҕауіпсіздік
саласындағы
заңнамасымен
белгіленген
нормативтік-техникалыҕ
ҕұжаттамада
белгіленеді.
Дәнекерлеу жұмыстары және пісіру шамдарымен жұмыс
138. Ҕолданыстағы жабдыҕ аймағында және ӛндірістік үй-жайларда жабдыҕтардың от
жұмыстары осы Ҕағидаларда кӛзделген наряд бойынша орындалады. Сондай-аҕ нарядтың
«Ҕауіпсіздік шарттарын ҕамтамасыз ету үшін ҕажет» деген жолында ӛрт ҕауіпсіздігінің
талаптары кӛрсетіледі. Бұл жағдайда ресімделген наряд бір уаҕытта от жұмыстарын
жүргізуге рұҕсаттама болып табылады.
От жұмыстарын жүргізуге арналған нарядты беруге цех бастығы (немесе оның
міндетін атҕарушы тұлға) ғана уәкілетті.
Ӛрт ҕаупі бар жабдыҕтармен от жұмыстарын (мазут сыйымдылыҕтары, мазут
шаруашылығы, газҕұбырлары мен газ тарату пункттері, май шаруашылығының
турбиналары, генераторлар, синхронды орнын толтырушылар, отыны бар бункерлер және
басҕалары) жүргізуге нарядты кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі (немесе оның
міндетін атҕарушы тұлға) береді.
Кӛрсетілген ӛрт ҕаупі бар жабдыҕтармен от жұмыстарын жүргізген кезде ӛрт
ҕауіпсіздігінің шаралары ҕосымша ӛрт күзеті объектісімен келісіледі.
Жабдықтың дефектоскопиясы кезіндегі қауіпсіздік шаралары

139. Радиоизотоптыҕ дефектоскоптарды ҕолдана отырып орындалатын жұмыстардың
барлыҕ түрлері РҔН-96 Радиациялыҕ ҕауіпсіздік нормаларының талаптарына сәйкес
жүргізіледі.
140. Арнайы ҕорғаныш контейнерлеріне салынбаған, иондаушы сәуле кӛздерін
дефектоскопистердің жаҕындауына, ҕолына ұстауға, ҕалтасына салуға, тасымалдауға
және саҕтауға жол берілмейді.
141. Арнайы арналған үй-жайлардан тыс жерлерде иондаушы сәуле кӛздерін ҕолдана
отырып баҕылау жүргізу кезінде мынадай ҕауіпсіздік талаптарын орындалады:
1) сәуле шығарғыны жерге немесе адамдар жоҕ аймаҕтарға бағыттау керек;
2) сәулелену дозасының 0,28 мР/сағ асатын радиациялыҕ аймаҕты тосҕауылмен
барьермен немесе дозаның ҕуатын кӛрсетілген мәнге дейін тӛмендететін ҕорғаныс
экрандарымен ҕоршау;
3) радиациялыҕ ҕауіп ҕатері бар аймаҕҕа бӛгде адамдарды жібермеу;
4) ҕауіпті аймаҕ периметрі бойынша кемінде 3 метр ҕашыҕтыҕтан кӛрінетін ескерту
плакаттары ілінуі керек.
142.
Дефектоскоптарды
зарядтауды
және
ҕайта
зарядтауды
арнайы
мамандандырылған органдарда жүргізу ҕажет.
143. Дайындаушы-зауыт паспортында кӛрсетілген ҕуатҕа ҕарағанда артыҕ ҕуатпен
дефектоскопты иондаушы сәуле кӛздерімен зарядтауға жол берілмейді.
144. Жауын кезінде ашыҕ алаңдарда рентген аппараттарын ҕолдана отырып баҕылау
жүргізуге жол берілмейді.
Жерасты құрылыстары мен резервуарлардағы жұмыс
145. Барлыҕ жерасты ҕұрылыстары жұмыс аймағы ауасында ыҕтимал зиянды
заттардың мӛлшері оларға жұмысшыларды кіргізер алдында тексеріледі.
Жерасты газ ҕұбырларына жаҕын орналасҕан жерасты ҕұрылыстары үшін (екі
жағынан 15 метрге дейінгі ҕашыҕтыҕта), тексеру мерзімі, ҕызмет кӛрсету тәртібі мен
олармен жұмыс істеу үшін адамдарды түсіру кәсіпорынның техникалыҕ басшысы
бекіткен нұсҕамасымен аныҕталады.
146. Газ ҕұбырына жаҕын ҕандай да бір ҕұрылыста газ байҕалған жағдайда, оларды
желдету үшін шаралар ҕолдану керек. Бұл ретте ҕосымша газ ҕұбырынан 50 метр
радиустағы ҕалған жерасты ҕұрылыстарының газдылығы ҕосымша тексеріледі.
147. Әрбір цехта (ауданда, учаскеде) газ ҕаупі бар жерасты ҕұрылыстарының тізбесі
цехтардың (аудандардың, учаскелердің) персоналының назарына жеткізіледі. Тізбе
цехтың (аудан, учаске) кӛрнекі жеріне ілінеді.
Барлыҕ газ ҕаупі бар жерасты ҕұрылыстары технологиялыҕ схемада және
маршруттыҕ картада белгіленеді. Газ ҕаупі бар жерасты ҕұрылыстарының арнайы
белгілері болуы және люктері боялуы тиіс (люктің екінші ҕаҕпағын немесе оның цилиндр
бӛлігін сары түске бояу ұсынылады).
148. Жерасты ҕұрылыстарының немесе резервуардың ауасында болуы мүмкін зиянды
заттардың болуын газ талдағышпен аныҕтау ҕажет. Ауа сынамасын жерасты
ҕұрылыстарының немесе резервуардың люгіне түсірілетін шлангінің кӛмегімен алу ҕажет.
149. Ауа сынамасын жерасты ҕұрылыстарының немесе резервуардың жоғарғы және
тӛменгі аймаҕтарының ең нашар желдетілетін жерлерінен алу керек. Жоғарғы аймаҕтан
сынама алуда шлангінің ұшын 20-30 сантиметрге дейін түсіру керек. Бұл жағдайда ауаға
ҕарағанда тығыздығы аз зиянды заттар табылуы мүмкін. Ауадан ауыр зиянды заттарды
табу үшін сынама алу жерасты ҕұрылысының тӛменгі аймағынан жүргізеледі, бұл ретте
шлангінің ұшы еденнен 1 м-ден аспайтын ҕашыҕтыҕҕа түсіріледі.
150. Жерасты ҕұрылыстары мен резервуарларына ауа сынамасын алу үшін түсуге жол
берілмейді.

151. Жерасты ҕұрылысындағы немесе резервуардағы жұмыс басталғанға дейін және
жұмыс уаҕытында оны табиғи немесе мәжбүрлі желдету ҕамтамасыз етіледі.
Камералар мен каналдарды бағыттайтын табиғи түрде желдету ауа ағынын арнайы
күнҕағарлар орнатылған кемінде екі люк ашу арҕылы жасалады.
Мәжбүрлі желдету жерасты ҕұрылыстарының немесе резервуардың ауасында зиянды
заттар болған кезде немесе ондағы ауа температурасы 32оС жоғары болған жағдайда
жүргізіледі.
Мәжбүрлі желдету жылжымалы желдеткішпен немесе 10-15 минут ішінде жерасты
ҕұрылыстың немесе резервуардың толыҕ ауа алмасу компрессорымен ҕамтамасыз етіледі.
Жерасты ҕұрылысына түсірілген желдеткіш шлангісі еден деңгейіне дейін 20-25
сантиметр жетпеуі тиіс.
Егер табиғи және мәжбүрлі желдету зиянды заттардың толыҕ жойылуын ҕамтамасыз
ете алмаса, жерасты ҕұрылысына шлангілік газтұтҕышпен ғана түсуге жол беріледі.
152. Жерасты ҕұрылысын немесе резервуарын оттегімен желдетуге жол берілмейді.
153. Елді мекендерде жерасты ҕұрылыстарының ашыҕ люктері кӛлік ҕозғалысының
екі жаҕҕа жүретін бӛлігінде орналасҕан жағдайда олардан кемінде 15 метр ҕашыҕтыҕта
ескерту жол белгілерін ҕою керек. Елді мекендерден тыс жерлерде жұмыс жүргізу
орнынан кемінде 50 метр ҕашыҕтыҕта кӛлік ҕозғалысының жан-жағынан ҕосымша
ескерту жол белгісі ҕойылады. Тәуліктің ҕараңғы кезінде және кӛрініс жеткілікті
болмағанда, ескерту жол белгілері және жұмыс жүргізу орнындағы ҕоршаулар кернеуі 42
В аспайтын дабыл шамдарымен жарыҕтандырылады. Ҕоршалған аймаҕ ҕыс уаҕытында
ҕардан, мұздан тазартылады және ҕұм себіледі.
Жерасты ҕұрылыстарында жұмыс ұзаҕтығы 2 сағат болған жағдайда, ҕоршау ретінде
кӛлік ҕозғалысының екі жағында әрбір ашыҕ люктің жанында жылжымалы үшаяҕтар
ҕойылады.
Жұмыс үзілісі кезінде жолдың жүру бӛлігінде персоналдың болуына рұҕсат етілмейді.
154. Жерасты ҕұрылыстары мен резервуарында жұмыс істеу (отын және май саҕтауға
арналған резервуарлардан басҕа) ауа температурасы 32оC жоғары болса, тек сирек
жағдайларда ғана (апат болғанда және ол адамдар ӛміріне, жабдыҕтың бұзылуына ҕауіп
тӛндіретін болса) жұмыс басшысының рұҕсатымен және оның тікелей басшылығымен
персоналдың күйік алмауы үшін тиісті шаралар ҕабылдай отырып жүргізіледі.
Жерасты ҕұрылыстары мен резервуарында ауа температурасы 32оC жоғары болса,
жұмыс жылы арнайы киім кие отырып жүргізіледі. Жерасты ҕұрылыстары мен
резервуарында сұйыҕтыҕ болса, резеңке аяҕ киім кию керек.
155. Жерасты ҕұрылыстары мен резервуарында су деңгейі 200 миллиметрден артыҕ
болса (еден деңгейінен), сондай-аҕ су температурасы 45оC жоғары болса жұмыс істеуге
жол берілмейді.
Жұмысшылардың бу толған жерасты ҕұрылыстары мен жертӛлелік үй-жайға ондағы
ауа температурасына ҕарамастан, түсуіне жол берілмейді.
156. Жерасты ҕұрылыстары мен резервуарында жұмысшының болу уаҕыты және
демалыс ұзаҕтығын (далаға шығып) жұмыс шарты мен сипатына ҕарай наряд беруші
тұлға аныҕтайды, бұл нарядтың «Ерекше шарттар» жолында кӛрсетіледі.
157. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарының люгін ашҕан кезде желге ҕарсы жағында
арҕаны желге беріп тұру ҕажет.
158. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарына персоналды жіберу алдында газ, ҕышҕыл
және басҕа агрессивті заттар түсуі мүмкін ҕұбыржолдары ажыратылады және олардың
ернемек ҕосылыстарына бітеулер ҕойылып, жабыҕ арматурада «Ашуға болмайды адамдар жұмыс істеп жатыр» ҕауіпсіздік белгісі ҕойылады.
Жерасты ҕұрылысы мен резервуарын су, бу, мазут және басҕалардың түсуі мүмкін
ҕұбыржолдарынан ажырату осы Ҕағидалардың 174-тармағының талаптарына сәйкес
жүргізілуі керек.

159. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарында жұмыс істеу үшін және мерзімді тексеру
үшін нұсҕау алған бригада тағайындалуы керек, олар кемінде үш адамнан тұрып, олардың
екеуі люкта жұмыс істеуші және шлангілі газтұтҕыштың ауа сорғыш келте ҕұбырына
баҕылау жүргізеді. Жұмыс орнына бӛгде адамдардың кіруіне жол берілмейді.
160. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарында адамдар болған кезде баҕылаушының
жерасты ҕұрылысы мен резервуарының люгінен кетіп ҕалып, басҕа жұмыстарға кірісуіне
жол берілмейді.
Ұзын немесе ӛте терең жерасты ҕұрылысындағы жұмыс кезінде жұмыс істеушіні
ҕарап баҕылау жасау мүмкін болмаған жағдайда жұмысшымен тек белгі ҕабылдау немесе
телефон арҕылы байланыс ұйымдастырылады.
Жерасты ҕұрылысы мен резервуарында жұмыс істеуші ӛзін нашар сезінсе жұмысты
тоҕтатып, жоғарғы ҕабатҕа шығуы керек, бұл кезде баҕылаушы жаҕын жердегі
персоналды шаҕырып, кӛмек кӛрсетуі керек. Ҕажет болса зардап шеккенге түсу керек
болса баҕылаушы газҕағар және ҕұтҕару белдігін киіп, ҕұтҕару арҕанының бір ұшын
басҕа баҕылаушыға беріп тӛменге түседі.
161. Жұмыс басталғанға дейін газтұтҕыш пен шлангінің жұмыс істеп тұрғаны
тексеріледі.
Мәжбүрлі ауа беретін газтұтҕыштың ауа үрлеу жарамдылығы мен оның жетектерінің
ҕызметтері тексеріледі.
Газтұтҕыш мен шлангінің бітелуі газтұтҕыш киіп тұрып шлангінің бір ұшын ҕолмен
басып тексеріледі. Осы жағдайда демалу мүмкін болмаса, онда газтұтҕыштың жұмыс
істеп тұрғандығын білдіреді.
162. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарына түсер алдында газтұтҕыш маскасының
демалу клапанына ауа жіберетін гофр шланг белдік белбеуге байланады. Газтұтҕыштың
ауа соратын келте ҕұбырлары зиянды заттар бӛлінетін немесе бӛлінуі мүмкін жердің жел
жағында топыраҕтан шаң сору мүмкіндігін болдырмайтындай етіп орналастырылады.
Желдеткіш кӛмегімен ауаны мәжбүрлі беру мүмкіндігі болмаса шланг ұзындығы 15
метрден аспауы керек. Шлангінің бүгілуіне немесе бір нәрсемен ҕыстырылуына жол
бермеу керек.
163. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарындағы ауаны талдау жарылыстан ҕорғалған
типтегі газанализаторымен тексеріледі, ол болмаған жағдайда ауа үлгісі алынып, талдау
жерасты ҕұрылысы мен резервуарынан тыс жерде жүргізіледі.
164. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарында газ ҕаупі болса ҕұтҕару белдіктері мен
арҕандары болуы тиіс.
Ҕұтҕару белдіктерінде арҕа жаҕтан ҕұтҕару арҕандарын бекіту үшін иыҕ белбеулері
болады. Белдік ҕиылыс шығыршығы арҕадан тӛмен түсетіндей орналасуы керек.
Белдіктерді иыҕ белбеулерінсіз ҕолдануға болмайды. Ҕұтҕару арҕанының басҕа бір ұшы
баҕылаушының ҕолында болады.
165. Жерасты ҕұрылысы мен резервуарында баҕылаушы мен жұмыс істеуші арасында
байланыс орнату үшін келесі дабылдар ҕолданылады:
1) ҕұтҕару белдігін бір рет тарту «Шланг пен арҕанды тарт» дегенді білдіреді, бұл
кезде баҕылаушы белгі бергеннен кейін (бір рет тарту) және жерасты ҕұрылысы мен
резервуарынан жауапты белгі алынғаннан кейін тартылады. Жауап болмаса шланг пен
арҕанды ғана емес жұмыс істеушіні де тарта бастайды, себебі арҕанның тартылуы - оның
ҕұлауына байланысты болуы мүмкін;
2) екі рет тарту «Шланг пен арҕанды түсір» дегенді білдіреді. Мұндай белгіні жерасты
ҕұрылысы мен резервуарының газ ҕаупі бар жерінде жұмыс істеушіге жылжу керек
болғанда беріледі;
3) үш рет тарту «Бәрі жаҕсы» дегенді білдіреді.
Газ ҕаупі бар жерасты ҕұрылысы мен резервуарындағы жұмыс істеуші арҕан мен
шлангіні тартады, сондыҕтан баҕылаушы арҕан мен шлангіні жылжытуға кедергі
жасамауы және ҕұлатпауы керек. Жұмыс істеуші ҕозғалысын тоҕтатса үш рет тартып

«Бәрі жаҕсы» деген белгі береді. Баҕылаушы арҕан мен шлангінің ҕозғалысын
тоҕтатҕаннан кейін бір рет тартумен белгі береді, оған үш рет тартумен жауап беріледі.
Жерасты ҕұрылысы мен резервуардағы жұмыс істеушіге баҕылаушының ҕұтҕару арҕанын
бірнеше тартып белгі беруі жұмыс істеушінің люкке келуін немесе жоғары кӛтерілу
керектігін білдіреді. Мұндай дабылды жұмыс істеуші берсе, бұл оның тартып ал дегені.
166. Баҕылаушы жел жағында тұрып, жұмысшының жағдайы туралы жиі тексеріп,
оның дабылы бойынша ҕұтҕару арҕаны мен шлангісін сыртҕа түсіріп немесе тартып
тұрады.
167. Егер желдеткішке ҕарамастан, ҕұралдармен тексеруде зиянды заттар табылса,
жер астындағы ҕұрылыстарда зиянды заттар жойылмайынша және олардың
жойылғандығы ҕайта тексеру барысында расталмайынша, жұмыс істеуге тыйым
салынады.
Жерасты ҕұрылыстарында күшейтілген желдеткішпен зиянды заттектер жойылмаса,
онда шлангілі газтұтҕышпен түсіп, жұмыс жүргізіледі.
168. Жерасты люктерінің ҕаҕпаҕтарын ҕолмен, гайка кілттерімен немесе оларға
арналмаған басҕа да ҕұралдармен ашуға және жабуға жол берілмейді, ол үшін ұзындығы
50 миллиметрден аспайтын ілгіштер пайдаланылады.
169. Жұмыстан кейін люктер жабылғанша жұмыс басшысы және ӛндірушісі жерасты
ҕұрылысында немесе резервуарында жұмысшылардың біреуі ҕалып ҕоймағандығына
және материалдар, ҕұрал-жабдыҕтар және басҕа да бӛгде заттардың ұмытылып
ҕалмағанына кӛз жеткізуі керек. Жерасты ҕұрылысында немесе резервуарында жұмыс
аяҕталғаннан кейін люктерді ашыҕ ҕалдыруға болмайды.
Жылу алмасу аппараттары мен құбыржолдарына қызмет көрсету
(бұл параграфтың талаптары мазут, ауа, азот, көмір
қышқылы құбыр жолдарының аппараттарына да қолданылады)
170. Жылу алмасу аппараттарын кезекті куәландыру мерзімі аяҕталғаннан кейін
немесе жұмыс ҕауіпсіздігін бұзу ҕаупін тудыратын аҕаулар аныҕталған жағдайда, ҕорғау
және деңгейді реттеу элементтері болмаған немесе жарамсыз болған жағдайда
пайдалануға жол берілмейді. Жылу алмасу аппаратының паспортында олардың туындау
себептері кӛрсетіле отырып жазба жасалады.
171. Жылу алмасу аппараттарының жұмысы кезінде осы Ҕағидалардың 187тармағында кӛрсетілген жағдайлардан басҕа ҕысымда тұрған аппараттың жекелеген
элементтері ҕосылыстарының тығыз еместігін жоюға байланысты жұмыстарға немесе
жӛндеу жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.
172. Жылу алмасу аппараттарының саҕтандыру клапандары, манометрлері және басҕа
аппаратурасының жарамдылығын ҕызмет кӛрсететін персонал тексереді.
173. Бу мен су аралас трактілерде ысҕырыҕтар аныҕталса, цехтың ауысым басшысы
жедел түрде ҕауіпті аймаҕты аныҕтауы ҕажет, ол жердегі барлыҕ жұмыстар тоҕтатылып,
персоналдар шығарылады, аймаҕты ҕоршап, «Кіруге болмайды», «Саҕ болыңыз! Ҕауіпті
аймаҕ» сияҕты ҕауіпсіздік белгілері ілінеді.
174. Жылу алмасу аппараттары (ҕұбыржолдары) кезекпен орналасҕан екі ысырмамен
ӛшіріледі. Олардың арасында тікелей тура атмосферамен ҕосылған дренажды ҕондырғы
болады.
Кезекпен орналасҕан екі ысырмасы бар жылу алмасу аппаратының (жол ҕұбырының)
жӛндеу жұмысы үшін ӛшіруге болмайтын кездегі ернемексіз арматуралары жоҕ
схемаларда, сонымен ҕатар ҕысымы 6 МПа дейін жететін схемаларда жӛндеу жұмысы
жүргізіліп жатҕан телімді бір ысырмамен ӛшіруге жол беріледі. Бұл ретте дренаждың
ажыратылған учаскесінде атмосферада ашыҕ жӛндеу жұмысы арҕылы булану (ағу) болуға
тиіс емес.

175. Барлыҕ ҕұбыржолдары мен жылу алмасу аппараттарының жоғарғы нүктелерінде
ауа ҕаптары, ал тӛменгі нүктелерінде және іркіліс аймаҕтарында тікелей атмосферамен
ҕосылған дренажды ҕондырғысы болады.
176. Ысырмаларды және вентильдерді арнайы ҕұралдармен ашып және жабу керек.
Ол үшін арматуралардың тұтҕышы мен сермерінің иығын ұзартушы рычагтар (сүймендер,
ҕұбырлар және басҕа да заттар) ҕолдануға болмайды.
177. Жӛндеу жұмысы үшін ажыратылған жылу алмасу аппараттары мен
ҕұбыржолдарының ҕысымы түсіріліп, бу мен судан босатылуы керек. Ӛшіргіш
арматураның электр жетектерінен кернеуді түсіріліп, электр жетегінің басҕару
шынжырының ҕорғағыштарын босату керек.
Барлыҕ ажыратҕыш арматура жабыҕ күйде болуы керек. Тікелей атмосферамен
ҕосылған ашыҕ дренаждардың вентильдері ашыҕ болуы керек. Жабыҕ типтегі дренаждар
вентильдері жылу ауыстыру аппаратын (ҕұбыржолдарын) ҕұрғатҕаннан кейін жабылуы
керек, бітеу арматурасы мен жылу ауыстыру аппаратының (ҕұбыр жолы) арасында
тікелей атмосферамен ҕосылған арматура болуы керек. Ажыратҕыш арматура және
вентильдер шынжырмен байлануы керек немесе басҕа жабдыҕтармен бітеліп, ҕұлыпҕа
жабылуы керек.
Ажыратылған арматура вентильдері мен ілмектерінде «Ашуға болмайды, адамдар
жұмыс істеп жатыр», ашыҕ дренаж вентильдерінде «Жабуға болмайды, адамдар жұмыс
істеп жатыр», ӛшірілген арматура электр жетектерін басҕару кілтінде «Ҕосуға болмайды,
адамдар жұмыс істеп жатыр» ҕауіпсіздік белгілері ілінуі керек.
178. Ҕұбыр жолдарының ернемек бұрандамаларын бұрау кезінде сомындарын
бұрандамаларда саҕтыҕпен бұраған жӛн, ҕұбыржолдары толығымен кептірілмеген
жағдайда бу мен суы аралас ҕоспасының ҕалдығын болдырмау үшін гайкаларын біртіндеп
бұраған жӛн, сонымен ҕатар ернемектерден металл ҕабаттарының және ӛлшеу
тығырыҕтарының тӛмен жылжуын ескерту керек. Тӛмен орналасҕан цех телімдерін
ҕоршап, «Саҕ болыңыз. Ҕауіпті аймаҕ» сияҕты ҕауіпсіздік белгілерін ілу керек.
179. Жӛнделуге тиіс жылу алмасу аппараттарына немесе ҕұбыржолдарының
учаскесіне бу немесе ыстыҕ судың ҕұйылуына аралас ҕұбыржолдары мен жабдыҕтар да,
дренаж және айналма желілері де ажыратылады. Дренаж желілері мен ауа ҕаптары ашыҕ
болуы тиіс.
180. Жарылыс ҕаупі бар, улы және агрессивті заттары бар ҕұралдарды шығарған кезде
оны ӛшіріп, тӛңкеріп, тазалап (жуып, үрлеп) жұмыс істеп тұрған ҕұралдан
тасымалданатын заттардың ҕысымы мен температурасына ҕарамастан бітеуішпен бӛлу
керек.
181. Жылу алмасу аппараттарының ішінде адамдар жұмыс істеген кезде және ернемек
арматурасының жеткіліксіз тығыздығы кезінде жӛнделетін арматура жұмыс істеп
тұрғаннан бітеуіш арҕылы бӛлінеді, олардың ҕалыңдығы жұмыс ортасының
параметрлеріне сәйкес келуі керек. Бітеуіштердің орнатылуын тексеруді жеңілдету үшін
олардың артҕы ілмектері жаҕсы кӛрінуі керек.
Жылу алмасу аппараттарын бір ысырмамен (бітегішсіз) ажырату жұмыс ҕысымы
атмосфералыҕтан жоғары емес және жылу жеткізушісінің температурасы 45 оС болуына
жол беріледі.
182. Жоғары ҕысымды ҕыздырғыштардың бірінде жӛндеу жұмыстарын жүргізу үшін
(оларды іске ҕосуда топтыҕ схема бойынша) ҕыздырғыштардың барлыҕ тобы ӛшіріледі.
183. Бу ӛткізгіштер мен жылу алмасу аппараттарын жылыту және іске ҕосу арнайы
бағдарлама бойынша жүргізіледі.
184. Бу ӛткізгіштерді ҕыздыру алдында жылу желісін іске ҕосҕан кезде
конденсациялыҕ ыдыстар ҕосымша ӛшіріледі.
185. Бу ӛткізгішті ҕыздыру кезінде алдымен дренаждарды ашып, одан кейін аҕырын
байпастарды (бу вентильдері) ашады. Гидравликалыҕ соҕҕы туындаған кезде ҕыздыруды

соҕҕы толыҕ жоғалғанша тоҕтатады және бұл соҕҕылардың туындатҕан себептерін жою
үшін шаралар ҕабылдайды.
186. Дренажды штуцер ҕыздыру процесінде немесе ҕысым кӛтерілгенде ҕоҕымданса
штуцер вентильді тез жауып, одан кейін ашып үрленеді.
Егер ҕоҕымдануды үрлеумен кетіру мүмкін болмаса, бу ӛткізгішті толыҕ ӛшіріп,
дренаж штуцерді тазалаған жӛн.
Дренаж штуцерді үрлеуді жүргізетін персонал ҕұрғатылатын конденсатҕа немесе бу
шығатын жерге ҕарсы жаҕта тұруы ҕажет, жұмыс ҕолғап киіп жүргізіледі.
187. Бу және су ҕұбыржолдарын сынау және ҕыздыру кезінде болт ернемек арҕылы
жалғастыру 0,5 МПа аспайтын ҕысымда жүргізеді.
Болат компенсаторлардың сальниктерін 1,2 МПа аспайтын ҕысымда болттарды
таратып алмайтындай етіп тартҕан жӛн.
188. Арматура мен компенсаторлар сальниктерін толтыру ҕұбыр жолындағы 0,02 МПа
артыҕ емес ҕысым мен 45оС жоғары емес жылу жеткізу температурасы кезінде ғана
жүргізуге жол беріледі.
Компенсаторлардың сальник толтырмасын ҕұбыржол толыҕ тӛңкерілгеннен кейін
ауыстыруға болады.
189. Барлыҕ ернемек арҕылы жалғастыру болттар диаметрлік ҕарама-ҕарсы
жаҕтарымен кезекпен бұралады.
190. Бұрандалы жалғастыру штуцері арҕылы аҕауларды жою үшін баҕылау - ӛлшеу
аппаратурасына тек ӛлшемі элементтерді тартушы грандарына сәйкес келуі тиіс гайка
кілттерін пайдаланған жӛн, бұл ретте импульстік желіде ортаның ҕысымы 0,3 МПа-дан
аспауы тиіс.
Осы маҕсаттар үшін басҕа кілттерді ҕолдануға және ұзартҕыш рычагтарды
пайдалануға жол берілмейді.
191. Бу ӛткізгіштерді үрлеуді монтаждау, жӛндеу немесе іске ҕосу ұйымының
(бӛлімінің) техникалыҕ басшысы бекіткен және кәсіпорын басшысымен келісілген арнайы
бағдарлама бойынша жүзеге асырған жӛн.
Ҕызмет кӛрсету орындарындағы уаҕытша ҕұбыржол жылуды оҕшаулағышпен
жабылуы керек. Ғимараттан шығатын ҕұбыржолдың соңғы бӛлігіне тірек ныҕ бекітіледі.
Түтін шығатын ҕұбыр аумағы ҕоршалып, оның шекарасына баҕылаушылар тұруы керек.
Пайдаланылған газдың шығу орнын таңдауда ҕауіпті аймаҕта адамдардың,
машиналардың, механизмдер мен жабдыҕтардың болмайтындығы есепке алынуы керек.
Бу ӛткізгішті үрлеуге ҕатысатын персонал жылжымалы тіректердің және үрленетін бу
ӛткізгіш ілмегінің жағдайын баҕылауы керек.
Гидравликалыҕ соҕҕы белгілері пайда болған кезде бу ӛткізгішті үрлеу жедел түрде
тоҕтатылып, ол жердегі барлыҕ дренаждар толыҕ жабылады.
Бу ӛткізгішті үрлеуге ҕатысатын персонал шуға ҕарсы ҕұлаҕҕаптармен немесе
тығындармен ҕамтамасыз етілуі тиіс.
Айналмалы механизмдерді жөндеу
192. Айналмалы механизмдерді жӛндеу жұмыстарына дайындалу нарядта кӛрсетілген
жұмыс ӛндірісінің шарттарына сәйкес жүргізілгені жӛн. Бұл ретте механизм тоҕтатылады.
Механизмнің электрҕозғалтҕышы мен арматура жетектерінен кернеу түсіріліп, электр
ҕозғалтҕышының ҕоректендіргіш кәбілі жерге тұйыҕталады.
Айналмалы механизм мен электрҕозғалтҕышының бір уаҕытта жұмыс істеуі кезінде
жалғастырғыш босатылады.
Механизмнің бітеу арматурасы (ысырмалар, жапҕыштар, шиберлер, вентильдер және
тағы басҕалары) жұмыстарды орындау ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ететіндей күйде
орнатылады.

Арматураны басҕару жетектерінің штурвалдарын шынжыр немесе басҕа
ҕондырғылардың кӛмегімен ҕұлыптаған жӛн. Ӛшірілген жетектер мен механизмді іске
ҕосу ҕондырғысына кернеу беруге рұҕсат етпейтін ҕауіпсіздік белгілері, ал жұмыс
ӛндірісі орнында «Осында жұмыс істеу керек» ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
193. Электр жетектерінің айналмалы механизмдерін жӛндеуге шығарғанда
арматураның электр ҕозғалтҕышы мен электржетектерінен кернеу түсіруді
электротехникалыҕ персонал жүзеге асыруы керек.
194. Айналмалы механизмнің сынаҕ ҕосу немесе теңгерімі кезінде механизмнің электр
ҕозғалтҕышының авариялыҕ ӛшіру тетігі іске ҕосылуы керек.
Ӛшірудің авариялыҕ тетігінде жұмыс басшысының белгісі бойынша механизмді
ӛшіруге тиіс баҕылаушы ҕойылады.
195. Айналмалы механизм іске ҕосылар бұрын және оны сынау алдында тежеу
муфтасы жиналып, бітеу арматурасынан ҕұлыптар мен шынжырлар шешіледі, ҕозғалмалы
бӛліктердің барлыҕ ҕоршаулары орнатылады, ҕауіпсіздік белгілері алынады, ҕұралдар мен
материалдар жиналады, адамдар жұмыс орнына шығарылады, ал жұмыс ӛндірісі наряды
жабылады. Механизм сыналғаннан кейін (ондағы жұмысты жалғастыру ҕажеттілігі болса)
жаңа наряд ашылып, жұмыс орны жұмыс жүргізу шартына сәйкес дайындалады.
196. Айналмалы механизм роторының теңгермесі кезінде жүктерді тек роторды
айналдыру бойынша ескерту шаралары ҕолданғаннан кейін ғана ілуге болады.
197. Желдеткіштер, түтін сорғыштар ішіндегі жұмыстар газ жолы берік тӛсенішпен
ҕапталғаннан кейін және ротордың айналым бойынша ескерту шаралары ҕолданғаннан
кейін ғана жүзеге асырылады.
198. Үрлеу машиналары роторының ойпаң аймағынан адамдарды шығарылуы тиіс.
199. Үрлеу машиналарының жӛндеу жұмыстары осы Ҕағидалардың талаптарына
сәйкес келетін 1,3 метр және одан жоғары биіктіктегі ағаштар және тірегіштер кӛмегімен
жүргізілуі керек.
200. Үрлеу машиналарының бронын ауыстыру кезінде корпустардың ҕаҕпаҕтары
ашыҕ болуы керек.
201. Үрлеу машиналарының роторындағы барлыҕ балҕыту жұмыстары тікелей ротор
жерге тұйыҕталған кезде орындалады.
202. Үрлеу машиналары күрекшелерін балҕыту кезінде металдың еруінен және еріген
металдың электрмен дәнекерлеушіге тиюінен саҕтанған жӛн.
Диірмен ішіндегі ұсаҕтағыштарды және үрлеу машиналарының күрекшелерін
балҕытуды ротордың ойығынсыз желдеткіш болған кезде жүзеге асыруға болады, ол
тиісті ауа айналымын ҕамтамасыз етеді, электр ҕауіпсіздігі тобы бар баҕылаушы
диірменнің немесе үрлеу машинасының сыртында тұруы керек. Диірменнің немесе үрлеу
машинасының ішіндегі электрмен дәнекерлеуші бір ұшы баҕылаушыда болатын
саҕтандыру арҕаны бар ҕұтҕару белдігін тағуы тиіс.
203. Түтін сорғыштардың роторларын, желдеткіштер және басҕа ұҕсас ҕұралдардың
статикалыҕ теңгерімін жүргізер алдында оларда ротордың ҕұлауын болдырмайтын
таяныштар орнатылады.
Жылу оқшаулау және қаптау жұмыстары
204. Жылу оҕшаулау және ҕорғаныс ҕабатын орнатудан басҕа, жұмыс істеп тұрған
жабдыҕтарда жылу оҕшаулау жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.
205. Оҕшаулауға жататын ҕұралдарда жұмыс алдында булану, ағудың болмауын,
сондай-аҕ жаҕын ҕұралдың жұмыс режимінің тұраҕтылығына кӛз жеткізу ҕажет.
206. Жабдыҕта гидравликалыҕ және пневматикалыҕ сынаҕ кезінде және сыналатын
ҕұрал немесе ҕұбырлар аймағында оҕшаулау жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

207. Минералды және шыны маҕтамен және одан жасалатын бұйымдармен
жұмыстарды ҕорғаныс кӛзілдірігімен жүргізген жӛн, шаңға ҕарсы респиратор және ҕалың
матадан тігілген ҕолғап киіп жүргізіледі. Арнайы киімнің жеңдері мен жағалары
түймеленген болуы тиіс. Ҕайырылған жеңмен жұмыс істеуге болмайды. Шалбар етіктің
сыртына шығарылады.
208. Сұйыҕ шыны, жылуоҕшаулау және басҕа да мастик түріндегі материалдармен
жұмыс істеу, сондай-аҕ әктас-асбоцемент, перлит, вермикулит ерітіндісін ҕолдана
отырып, оҕшаулау және ағарту жүргізуді ҕышҕыл-сілтіге тӛзімді резина ҕолғаптармен
және кӛзілдірікпен жүргізген жӛн.
209. Жылуоҕшаулау бұйымдарын стационарлы немесе кӛшірмелі арамен кесу тек ол
берік бекітіліп, ҕоршау орнатылып және желдету ҕосылғанда ғана жол беріледі. Араның
айналып тұрған дискісіне ҕол тигізуге жол берілмейді, ағаш итергіштер ҕолдану ҕажет.
210. Стационарлыҕ немесе кӛшпелі циркуляр арамен жұмыс істеуге тек оҕыған және
нұсҕау алған жұмысшылар жіберіледі.
Сым ҕолдану арҕылы жүргізілетін жылу оҕшаулау жұмыстары кезінде оҕшаулаудың
сым каркас ұшы бүгіліп және оҕшаулау немесе бояу ҕабатымен жабылуы тиіс, сондай-аҕ
сымның ұштарын бүкпей ҕалдыруға және күйдірілмеген сым ҕолдануға болмайды.
211. Жүктелетін оҕшаулау материалдары биіктігі 1,2 м аспайтын штабельге жиналуы
тиіс. Штабельден сусымалы материалдар тек жоғары жағынан алынады.
212. Оҕшаулау материалдарын биіктікке жіберу механикаландырылған болуы тиіс.
Шаң шығатын оҕшаулау материалдары, минералды немесе шыны маҕта жұмыс
орнына контейнермен немесе пакеттерде олардың шаң шығуын болдырмайтын шарттарда
беріледі.
213. Оҕшаулау мен ҕаптауды бӛлшектеу кезінде ҕұбырлар мен ҕұралдардың
ҕабырғаларын соғуға болмайды. Оҕшаулауды алу тек жоғарыдан тӛмен ҕарай бағытта
ғана ҕорғаныс кӛзілдіріктермен жүргізіледі.
Бӛлшектеу кезінде шаң шыҕпас үшін ылғалдандыру ҕажет.
214. Тӛсеме металл мен шыны пластикті бояу және кесу кезінде ӛткір ұштарының
ҕолды кесіп кетуінен саҕтану ҕажет. Арнайы ҕолғаптар киген жӛн.
Ҕолды жұмыс істеп тұрған ҕайшылардың ұштарына жаҕын ұстауға болмайды.
215. Оҕшаулау материалдарын пневматикалыҕ тасымалдау алдында ерітінділерді
пневматикалыҕ беру дұрыстығына кӛз жеткізу ҕажет. Ҕондырғының істемейтін
элементтерімен, сондай-аҕ тасымалданатын ауа ҕысымын кӛрсететін манометрлер
болмаса немесе істемесе жұмыс жүргізуге болмайды. Ерітінді немесе мастик берілетін
шлангіні бүгуге болмайды.
216. Монтаждан кейін және кейіннен әрбір 9 айдан кейін ҕысымы жұмыс ҕысымынан
1,5 есе артыҕ болатын ерітінді ҕұбырлары ҕысыммен гидравликалыҕ тексеруге алынады.
Сынаҕ нәтижелері актімен ресімделеді және ерітінді ҕұбырларының техникалыҕ
паспортында белгіленеді.
217. Ҕысымды ерітінді ҕұбырларын жӛндеуге, сондай-аҕ олардың ернемек арҕылы
жалғастырушыны тартуға болмайды.
218. Ерітінді ҕұбырларының ҕосылыстары (жапсар) арҕылы ӛтпесе компрессорды
ӛшіріп, істемейтін түйінді тарҕату және тұрып ҕалған тығынды алып тастау керек.
Ерітінді ҕұбырын тығынды алу үшін соҕҕылауға болмайды.
219. Ерітіндіні араластыратын барабанды тазалау кезінде айырғы ӛшіріліп
саҕтандырғыштар ерітінді араластырғыштың электр ҕозғалтҕышынан алынып тасталады,
айырғыда «Ҕосуға болмайды - адамдар жұмыс істеп жатыр» ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
Ерітінді араластырғыштың барабанына жұмыс кезінде ҕолды сұғуға болмайды,
сондай-аҕ жұмыс істеп тұрған кезінде барабанды толтыруға болмайды. Ерітінді
араластырғыштың барабандары 70 мм-ге 70-тен астам емес ӛлшемді ұяшыҕтары бар
ҕорғаныс торымен жабылуы керек.

Ерітінді араластырғыштың жүктеу ожауы үшін шұңҕырды тазалау тек ожау кӛтеріліп
тұрған тіркелген кезінде ғана рұҕсат етіледі. Жұмысшылардың кӛтеріліп тұрған және
тіркелмеген ожау астында болуына жол берілмейді.
220. Ерітінді ӛткізгішін үрлеу және тазалау кезінде ҕорғаныс кӛзілдіріктерімен жұмыс
істеу ҕажет.
Ерітінді ӛткізгішті үрлеу кезінде барлыҕ персонал үрлеу аумағынан кемінде 10 м
ҕашыҕтыҕҕа шығарылады.
221. 1,3 м және одан астам биіктікте орналасҕан жабдыҕты оҕшаулау үшін осы
Ҕағидалардың талаптарына сәйкес мінбелер орнатылады.
Компрессорлар мен ауа өткізгіштерінің қызметі
222. Компрессор ҕондырғысы бар бӛлмеге кіру есігі ҕызмет кӛрсететін персоналды
шаҕыратын дабылмен жабдыҕталады, есікке тыйым салатын плакат немесе «Кіруге
болмайды» деген ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
Жердегі жұмыстар
223. Жердегі жұмыстар Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген
талаптарға сәйкес орындалады.
224. Энергетикалыҕ кәсіпорындардың аумағындағы, сондай-аҕ жер асты
коммуникациялардың күзетілетін аймаҕтарындағы (электр кәбілдері, газ ҕұбырлары мен
тағы басҕалары) жер жұмыстары осы коммуникацияларды пайдалануда жауапты болып
табылатын цех (аудан) немесе ұйым басшылығының жазбаша рұҕсатымен ғана
орындалады. Рұҕсат ҕағазына коммуникациялардың орналастырылу мен салыну тереңдігі
кӛрсетілген жоспар (схема) ҕоса тіркеледі. Жұмыс басталғанға дейін жердегі жер асты
коммуникацияларының орналасҕан жері кӛрсетілген ҕауіпсіздік белгілері немесе
жазбалары белгіленуге тиіс.
225. Ҕолданыстағы жер асты коммуникацияларының аймағындағы жер жұмыстары
наряд бойынша жұмыс жетекшісінің тікелей басшылығымен, ал кернеу ҕолданыстағы газ
ҕұбыры, жылу трассасы астындағы кәбілдің күзетілетін аймағындағы жер жұмыстары осы
кәбілді газ ҕұбырын немесе жылу трассасын пайдаланушы ұйым ӛкілінің баҕылауымен
орындалады.
226. Жұмыс істеп тұрған жер асты коммуникацияларына тікелей жаҕын (0,3 метрден
кем емес) жерді тек күректермен, ҕатты ұрмай ӛңдеу ҕажет.
227. Жер асты ҕұрылыстарының жұмыс жоспарларында (схемаларында)
кӛрсетілмеген жарылу ҕаупі бар материалдар немесе оҕдәрі табылған кезде жұмыстар
дереу тоҕтатылады, жұмыс істеушілер ҕауіпсіз аймаҕҕа шығарылады және бӛгде
адамдардың ҕауіпті аймаҕҕа енуіне ҕарсы шаралар ҕолданылады. Тиісті ұйымдардан
рұҕсат алғанға дейін жер жұмыстарын бастауға жол берілмейді.
228. Траншеялар мен шұңҕырларда зиянды газдар болуы аныҕталса, ондағы жұмыстар
тоҕтатылады, ал жұмысты орындаушылар ҕауіпті аймаҕтан шығарылады.
Жұмыстар жұмыс аймағына газдың келуі тоҕтатылғаннан және ондағы газ
шығарылғаннан кейін ғана ҕайта басталады.
Газдалған аймаҕта жұмыстарды орындау ҕажет болған жағдайда осы Ҕағидаларда
берілген талаптар саҕталады.
229. Жанында газ ҕұбыры бар немесе газдың жиналуы мүмкін траншеяларда ашыҕ от
ҕолдануға болмайды.
230. Әлсіз немесе дымҕыл топыраҕта траншеяны ҕазу барысында ҕұлау ҕаупі
туындаған кезде олардың ҕабырғалары ныҕ бекітіледі.

Сусымалы топыраҕтарда жұмыстар бекітусіз, біраҕ топыраҕтың табиғи еңісінің
бұрышына сәйкес ҕұламалармен жүргізіледі.
231. Шұңҕырлардың тік ҕабырғаларының ҕұламалары мен беткі ҕабаттарының жайкүйі үшін жүйелі баҕылау жүргізу ҕажет.
Сызат пайда болған кезде жұмыскерлерді ҕауіпті аймаҕтан дереу шығарып, сондай-аҕ
топыраҕтың ҕұлауының алдын алу шараларын ҕабылдау ҕажет.
232. Ҕазандыҕтар мен траншеяларға жиналмалы сүйеніш сатылармен және жеңіл
баспалдаҕтармен түскен жӛн.
233. Адамдар мен кӛліктер жүретін жерлерде ҕазылатын ҕазандыҕтар мен траншеялар
Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ҕоршалады.
Ҕоршауға ескерту плакаттары мен ҕауіпсіздік белгілерін орнату, ал түнгі уаҕытта
дабылды жарыҕтандыру ҕажет.
234. Ҕоршау мен теміржолдың ең жаҕын рельсі осінің ара ҕашыҕтығы кемінде 2,5 м
ҕұрайды.
235. Шұңҕырлардың ҕабырғаларын бекітпей ҕопарылу призмаларының шегінде
ҕұрылыс машиналары мен автокӛліктердің тұруы мен жүруіне, жүкарбаларын,
жабдыҕтарды, материалдар мен ӛзге де тетіктерді орналастыруға жол берілмейді.
236. Ҕазандыҕтар мен траншеялардың таҕтай бекітпелері топыраҕтың
толтырылғанына ҕарай кері бағытта тӛменнен жоғарыға дейін бӛлшектеніп алынады.
Бекітпелерді ажырату барысында ұзындығы бойынша үш таҕтайдан кем емес,
борпылдаҕ және босаң топыраҕта бір таҕтай бойынша бір уаҕытта ӛшіруге жол беріледі.
Таҕтайларды ӛшіруде тіреуіштердің орындарын ауыстыру керек, бұл ретте ҕолданыстағы
тіреуіштерді тек жаңасын орнатҕаннан кейін ғана алып тастауға болады.
Бекітпелерді бӛлшектеу жұмыс жетекшісінің тікелей басшылығымен ғана жүзеге
асырылады.
237. Топыраҕты электрмен ҕыздыруға байланысты жұмыстар айрыҕша жағдайларда
және Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес
орындалуы тиіс.
238. Топыраҕты бумен немесе түтін газдарымен жылыту кезінде жұмысшылардың
күйік алу және улы газдармен улануының алдын алу шаралары ҕолданылады.
239. Бекітпелері бар шұңҕырлардағы топыраҕ призмаларының ҕұлауы шегіндегі
ҕұрылыс машиналары мен кӛліктерінің тұруы мен ҕозғалысы жүктеменің мәні мен
серпінділігі есепке ала отырып, жұмыс ӛндірісінің жобасында кӛрсетілген бекітпе
беріктігіне сәйкестігін алдын ала тексеруден кейін жол беріледі.
240. Экскаватордың жұмысы барысында мыналарға:
1) осы маҕсаттарды жүзеге асыруға арналмаған нысандарды бекіту үшін пайдалануға;
2) мүкаммалдыҕ тіреулермен бекітуге;
3) экскаватор жұмыс істеп жатҕан аймаҕтан кемінде 5 метр ҕашыҕтыҕта болуға;
4) ожауды кӛтеріліп тұрған кезінде тазалауға жол берілмейді.
241. Электр ҕуатын беру желілерінің жанындағы жұмысҕа жер ҕазатын машиналар
мен механизмдерді ҕосуда осы Ҕағидалардың 84-тармағының талаптары орындалады.
3. Энергетикалық жабдыққа қызмет көрсету
Отын-көлік жабдықтарына қызмет көрсету
Теміржол шаруашылығына қызмет көрсету
242. Теміржолдың адамдар мен кӛліктер ҕиылыстары орындарында ӛткелдер мен
жүру жолдары жабдыҕталады.

Жаяу жүргінші жолдары неғұрлым ыңғайлы орындарда орналасҕан және ҕауіпсіз
ӛткелді ҕамтамасыз етуі тиіс. Жолдар арҕылы ӛткел орындарында рельстер ұштары
деңгейінде тӛсеніштер салынған болуы тиіс.
Ӛткелдер жанында «Жол бойымен жүру», «Жол арҕылы ӛту» деген арнайы нұсҕаулар
орнатылады.
Ӛткелдің ені кемінде 1,5 метр, жүкпен ӛту үшін кемінде 2 метрді ҕұрайды.
243. Теміржол жолдарының бойындағы жүру жолдары адамдардың еркін жүруіне
кедергі жасайтын уаҕытша немесе тұраҕты ҕұрылғылармен бӛгелмеуі тиіс.
244. Теміржол жолдары жүру жолдарының орындарында шлагбаумдар, дабыл,
жарыҕтандыру, ҕоршау бағандары немесе сүйеніштер және ҕауіпсіздікті ескерту белгілері
орнатылады. Ҕорғалатын жүру жолдарына жаҕын орналасҕан станция немесе бекет пен
телефон байланысы болуы ҕажет.
245. Дабыл ҕондырғыларының бояуын (шлагбаумдар, бағандар, жол белгілері)
жылына кемінде екі рет жаңартылады.
246. Жол осінен кемінде 3 метр ҕашыҕтыҕта орналасҕан бекеттер және басҕа да
ҕызметтік ғимараттар тек жол бойына шығатын есіктері болуы ҕажет. Жол жаҕтағы есік
жанында ҕоршау тосҕауылдары болуы тиіс.
Ҕоршау тосҕауылдары, сондай-аҕ жылжымалы ҕұрамға жаҕындап келетін ғимарат
пен ҕұрылыстан дұрыс кӛруге кедергі келтіретін теміржол жолына шығатын орындарында
орнатылады.
247. Аз ҕызмет ететін теміржол желілері бағыттарының ауысуы ҕозғалыстың жиілігі
мен сипаты, жолдың профилі және тағы басҕаларына байланысты ҕұлыпҕа жабылады.
Бұл бағыттардың тізбесін кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі бекітеді.
248. Теміржол жолдары және жол аралыҕтары отыннан, ҕождан, ҕар және басҕа
заттар мен материалдардан тазаланады және үнемі белгіленген габарит шегінде болады.
Су сіңіргіш ҕұдыҕтар мен су ағызатын науаларда ҕауіпсіз ӛтуді ҕамтамасыз ететін
ҕоршаулар жасалады.
249. Тайғанаҕ мұз кезінде маневр жұмыстарының аудандарындағы тұраҕты жұмыс
орындары мен адамдар жүретін орындарына ҕұм немесе күл тӛгілуі керек.
250. Ҕардың барлығын уаҕытында шығару мүмкін болмайтын ҕалың ҕар жауғанда
жолдардың арасында жатҕан ҕар үйінділерінде әр 9 м сайын ені кемінде 1 м уаҕытша
шара ретінде ӛту жолдары салынады.
251. Тежегіш табандар мен вагон бӛліктерінің ҕосалҕы бӛліктерін саҕтауға арналған
сӛрелер мен жәшіктер жол аралыҕтарында орналасып, маневр жұмысына және бригада
жұмысына кедергі келтірмеуі тиіс. Вагондар мен сӛрелер, жәшіктер арасы кемінде 1 м
болуы тиіс. Тежегіш табандар мен вагон бӛлшектерінің ҕосалҕы бӛліктерін тікелей жерде
орналастыруға жол берілмейді.
252. Жүктердің тиелуі мен түсірілуі тиіс вагондар, сондай-аҕ кӛрме жолдарына
орналасҕан жаҕын вагондар ҕол тежегіштермен немесе тежегіш табандармен бекітіліп,
байланады. Вагондардың дӛңгелектерінің астына тежегіш табандардың орнына кірпіш
таҕтай немесе басҕа заттар ҕоюға жол берілмейді.
253. Теміржол жолдарының жанына түсірілген немесе тиеуге дайындалған жүктер осы
Ҕағидалардың 93-тармағына сәйкес салынады және бекітіледі.
254. Жұмыстағы үзіліс кезінде теміржолда ҕалуға болмайды. Үзіліс кезінде
жұмысшылар жолдан шет жаҕҕа шеткі рельстен кемінде 2 м ҕашыҕтыҕҕа кетуі керек.
Жолдан ҕұрал-саймандар да алынады.
255. Теміржол кӛлігіне ҕызмет кӛрсетпейтін персоналдың жолда болуына және
жолдар арасында жүруіне, сондай-аҕ белгіленбеген жерлерден жолды кесіп ӛтуіне жол
берілмейді.
256. Адамдар ӛміріне немесе ҕұрам ҕозғалысына тӛнген ҕауіпті байҕаған әрбір
жұмысшы поезға немесе маневр ҕұрамына тоҕтау белгісін беруі тиіс.

257. Теміржол жолдарының бұзылғандығы аныҕталса, ҕозғалыс ҕауіпсіздігіне ҕауіп
тӛндіретін орындар ҕоршалады және аҕауларды жою үшін шаралар ҕолданылады.
258. Маневр жұмыстарын ҕұрамдас бригада немесе бір ҕұраушы ӛткізеді.
Локомтив немесе ҕұрамдас бригадалардың ҕұрамын жанама теміржол станциясының
келісімі бойынша ерекше жағдайларға байланысты электр станциясының басшылығы
белгілейді.
Теміржол кӛлігін пайдаланудың барлыҕ жағдайында тар рельсті темір жолдың
маневрлер ҕұраушы немесе тіркеушісінің бірінің нұсҕамасымен ӛткізіледі.
Маневр жұмыстары кезінде нұсҕамада кӛрсетілмеген дабылдарды ҕолдануға жол
берілмейді.
259. Маневр локомотивтерін еңбек техникалыҕ инспекторының келісімімен
локомотив типі мен ерекше жағдайларды ескере отырып, бір машинистің және бір
ҕұраушысының ҕызмет кӛрсетуіне жол беріледі.
260. Тепловозды бір машинист жүргізген кезде маневр жұмыстары үшін тек маневр
серияларын ҕолдануға ғана жол беріледі. Тепловозды бір машинист жүргізген кезде
мыналар:
1) машинист пен цех ауысымының аға кезекші адамдары арасындағы екі жаҕты
радиобайланыс;
2) машинст пен ҕұрамдас бригада арасында тікелей радиобайланыс («Тюльпан»,
«Сирена» және басҕа типті радиобайланыс);
3) тіркеуші жылдамдыҕ ӛлшегіш СЛ-2М (лентаны шешу тәртібі ҕұрал-саймандарды
пайдалану нұсҕаулығымен белгіленеді);
4) автоматты локомотивтік дабылы бар локомотив дӛңестік дабылы (маневр
дӛңестерінде жұмыс істейтін тепловоздар үшін);
5) локомотив ҕозғалғанда саҕтыҕты тексеретін үздіксіз автоматты түрде локомтивтік
дабылы;
6) кабинада сол жағында орналасҕан тепловозды басҕарудың екінші пульті;
7) машинистің орналасу орны туралы кӛрсететін тепловоз кабинасының үстінде сол
жаҕ және оң жағында орналасҕан сары түсті дабыл шамдары;
8) тепловоздың автотіркеуішіне ҕашыҕтыҕтан жетек;
9) артҕы және алдыңғы жаҕты кӛрсететін айна болуы тиіс.
Екінші пульт пен дабыл шамдары кӛріну жағдайы бойынша оң жағынан да, сол
сияҕты сол жағынан да ҕұраушының ҕолмен дабыл беру орындарында жұмыс істейтін
тепловоздарда орнатылады.
Тепловоздың вагондарға тіркелуінің барлыҕ жағдайларында тіркеудің мыҕтылығын,
сондай-аҕ автотежегіштің ҕосылуын ҕұраушы немесе оның кӛмекшісі тексереді.
Локомотив жүріп бара жатҕан уаҕытта машинистке және ҕұрамдас бригадаға дабыл
беру және тепловозды басҕару пульттерін оңнан солға немесе керісінше ауыстыруға жол
беріледі.
Тиісті нұсҕаулыҕпен және станцияның техникалыҕ-басҕару актісімен аныҕталған
айрыҕша жағдайларда ҕұрамдас бригаданың тежегіш алаңдарында болу жағдайында
ҕозғалыс уаҕыты кезінде тараптардың дабыл беру және тепловозды басҕаруды
ауыстыруға жол беріледі.
261. Ҕысҕартылған локомотивтік -ҕұрамдас бригадалар кезінде ҕозғалыс ҕауіпсіздігін
ҕамтамасыз ететін маневрлер ӛндіріс тәртібі маневр локомотивтеріне ҕызмет кӛрсететін
бір машинист бойынша нұсҕаулыҕта және техникалыҕ-басҕару актісінде кӛрсетіледі.
Локомотивке бір машинист ҕызмет кӛрсетуінің осы нұсҕаулығында ҕисыҕ және
габаритті емес орындар, кӛріну шарты, жұмыс кӛлемінің бар болуы ескеріледі, сондай-аҕ
бір адам жұмыс істеген кездегі шектеулер, ҕұрамның шекті ұзындығы және вагондар алға
жүргенде ҕұраушының орналасу орны кӛрсетіледі.
262. Буфер тарелкалары болмаған кезде вагондардың винтті тіркесуіне жол
берілмейді.

263. Алдағы ҕозғалыс ауданында маневр жұмыстары басталғанша тіркеуге және
тіркеуден алуға жататын жолдар мен вагондар тексерілуі және басҕаларының (платформа
борттардың берік бекітілуі, вагондар люктерінің жабылуы, ашыҕ жылжымалы ҕұрамда
жүктердің жылжымауы, тіркеу ҕондырғыларының дұрыстығы тексеріледі), сондай-аҕ
орнатылған габариттердің сәйкестігі және дабылдардың дұрыстығы тексерілуі тиіс.
Маневр жүргізілетін жолдар маңындағы тұрған персонал кетірілуі тиіс.
264. Маневр кезінде тұйыҕҕа тірелген тіреуішке локомотив немесе вагондардың 2
метр жаҕындауына жол берілмейді.
265. Маневр локомотивінің жылдамдығы км/сағ мынадан аспауы тиіс:
1) бос жолда локомтив артындағы вагондармен ҕозғалыс кезінде - 40;
2) бос жолда локомтив алдындағы вагондармен ҕозғалыс кезінде - 25;
3) жанарындағы жолдармен бағыттау бойынша ҕозғалыс кезінде - 25;
4) адамдар мен немесе ҕауіпті жүктермен вагондардың ҕозғалыс кезінде - 15;
5) локомотив жаҕындап келген кезде (вагонмен немесе вагонсыз) - 3;
6) жүктеме ҕондырғыларда және бункер галереяларында - 2;
7) вагонның вагонға келгенінде (тіркеу және тіркеуден босату) - 5 км/сағ.
Жылжымалы ҕұрамның жылжу жылдамдығы вагон таразысы бойынша оларға ҕызмет
кӛрсету нұсҕаулығымен аныҕталады.
266. Электрлендірілген теміржол жолдарында локомотивтер мен жылжымалы
ҕұрамды пайдалану және ҕарау кезінде осы Ҕағидалардың 96 және 97-тармаҕтарына
сәйкес талаптары орындалады.
267. Ҕозғалтҕышы жұмыс істеп тұрғанда локомотивтерді ҕараусыз ҕалдыруға
болмайды.
268. Маневр жұмысымен байланысты адамдарға:
1) тежегіш алаң баспалдағына немесе вагондардың арнайы тіреуіштеріне отыруға
болмайды және олардан ҕозғалыс жылдамдығы 3 км/сағ кезінде және бағыттарын
ауыстыру және ӛткелдер кезінде секіріп түсуге;
2) вагондардың астына кіруге;
3) тіркеуі босатылған вагондар арасында кемінде 5 м ҕашыҕтыҕта олардың арасынан
ӛтуге;
4) жолдарда тұруға және отыруға;
5) жүріп бара жатҕан ҕұрам немесе локомотив алдынан ӛтуге жол берілмейді.
Жолдар мен ӛткелдерден ӛту кезінде ҕолайсыз метеорологиялыҕ жағдайлар (кӛк
тайғаҕ, тұман, боран, ҕар және ӛзгелері) кезінде ерекше саҕ болған жӛн.
269. Маневр жұмыстары кезінде тек тежегіш алаңдарынан немесе вагондар астынан,
цистерналарда баспалдаҕпен ҕосылған жерлерден ӛтуге жол беріледі, бұл ретте
тұтҕалардан ұстау ҕажет.
270. Маневр жұмыстары кезінде жылжымалы ҕұрам тұрған жолдан тек вагон тежегіш
алаң арҕылы ӛткен жӛн. Тоҕтатылған ҕұрам немесе локомотивті маневрмен байланысты
адам кемінде 3 метр ҕашыҕтыҕта айналып ӛтуі ҕажет.
271. Габаритті емес орындарда вагондардың астында және тежегіш алаңдардың
баспалдаҕтарында, тиеу-түсіру жолдары мен цех ғимаратының ішінде болуға жол
берілмейді.
272. Локомотив машинисіне жылжымалы ҕұрамның ӛтуіне бағыттаушының
дайындығы туралы дабыл бағыттаушыны ауыстырылғаннан кейін, бағыттаушы жол
ортасына шыҕҕаннан кейін ғана беріледі. Бағыттаушы теңгерімін бағыттаушы бойында
жылжымалы ҕұрам жүріп бара жатҕанда аяҕпен тұруға жол берілмейді.
273. Вагондарды цех ғимаратына берген кезде тиеу-түсіру жолында поездың
ҕұраушысы вагондардың алдында жолдың жиегінде адамдарға ҕұрамның ҕозғалысы
туралы ескерты отырып жүріп отырады, бұл кезде ҕозғалыс 3 км/сағ ҕұрайды.
274. Тиеу-түсіру аяҕталмаған вагондары бар маневр жұмыстары тиеу-түсіру
жұмыстарын басҕаратын адаммен келісіле отырып атҕарылады.

275. Темір жол бойындағы барлыҕ габаритті емес орындар ескерту жазуларымен
белгіленеді және ҕажет жағдайларда жарыҕтандырылады.
Қатты отынды түсіру
276. Вагондардан отын олар толыҕ тоҕтатылғаннан кейін түсіріледі, вагондар тежегіш
табандармен бекітіледі (вагон аударғыштың кӛмегімен отынды түсіру кезінде вагондар
тежегіш табандармен бекітілмейді), локомотив тіркеуден босатылып, 5 метр ҕашыҕтыҕҕа
тиеу ҕұрылғысынан алысҕа әкетіледі. Егер вагондардың люктерін ашу және жабу үшін
ҕысылған ауа локомотивтен алынса, локомотив тиелетін ҕұрамнан ағытылмайды. Бұл
ретте тиеу ҕондырғысында адамдардың болуына жол берілмейді.
277. Отындары бар вагондар тиелгенге дейін тексеріледі. Люктер мен олардың
бекіністерінің ҕаҕпаҕтарының жарамсыздығы, борттар немесе бітеу механизмдері
бұзылған жағдайда вагондарды ҕауіпсіз жүктеуді ҕамтамасыз етуге шаралар
ҕолданылады.
278. Локомотивтің вагондарды ҕазандыҕ бункеріне әкелген кезде вагондарды түсірмес
бұрын босату талап етілмейді. Бұл жағдайда отын түсіру рұҕсат беру дабылынан кейін
басталады.
279. Вагондардан бункерге отын лаҕтыруға арналған ойыҕтар тормен жабылады.
Жүктеу ҕондырғыларындағы торлардың ұяшыҕтары 240х240 мм аспауы тиіс. Вагон
аударғыштары бар жүктеме ҕондырғыларда ұсаҕтау-фрезер машиналар болса ұяшыҕтар
мӛлшері 350х350 мм аспайтын болу тиіс, ал осы машиналар болмаса және ірілеп
ұсаҕтайтын ұсаҕтағыш ҕана бар болған кезде ұяшыҕтар мӛлшері шектелмейді.
Электр станциясында ұсаҕ отындармен жұмыс кезінде және вагонаударғыштардың
бункерлері астында ірілеп ұсаҕтайтын ұсаҕтағыш болмаған жағдайда бункердегі
торлардың ұяшыҕтар кӛлемі 350х350 миллиметрден аспайтындай болуы тиіс.
280. Отынды ҕолмен бӛлгенде бункерлердің мӛлшері 240х240 миллиметр торларында
жұмыс тӛсеме салынып жүргізіледі, тӛсеме әр жұмыс алдында салынады. Бұл ретте
саҕтандыру арҕандары бар ҕұтҕару белдіктері ҕолданылады.
281. Жану ошаҕтары бар отынды ҕазандыҕтардың шикі кӛмір бункерлеріне немесе
оларды саҕтау үшін штабельге жинауға болмайды. Мұндай отынды ҕойманың арнайы
бӛлінген алаңына сӛндіру немесе салҕындату үшін апарған жӛн.
282. Ӛзі жүктелетін вагондардағы (гондол, хопперлер және басҕалар) люктер немесе
борттарды ашу кезінде, сондай-аҕ платформа борттарын ашу кезінде персонал люк немесе
борттың бір жағында тұруы ҕажет.
283. Люктер арҕылы жүктеу кезінде вагондардың аударылуының алдын алу үшін
оларды кезекпен, вагонның әр жағынан бір-бірлеп ашҕан жӛн.
Люктерді ашҕан кезде вагондардың әр жағынан біркелкі жүктелуін баҕылау ҕажет.
Вагондарды тазалау үшін люктер арҕылы кіру ҕабырғаларда ілініп тұрған немесе
ҕатып ҕалған отын болмаса ғана рұҕсат етіледі. Хопперлерді арнайы алаңдардан тазалаған
жӛн.
284. Вагондарды ҕабырғаларға жабысҕан немесе ҕатып ҕалған отынды тек жоғары
жаҕтан ҕойылатын баспалдаҕ арҕылы және отын ҕұлаған жерде персонал болмаған кезде
ғана жүзеге асырылады.
Тазартуды бір уаҕытта кемінде екі адам жүргізеді, ҕажет болған жағдайда бір-біріне
бірден кӛмек кӛрсетуі керек. Вагон аударғышта вагондарды тазарту осы
Ҕағидалардың 300 және 303-тармаҕтарының талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
285. Ҕоймалардың эстакадалары мен жүктеме ҕондырғыларындағы вагондарды
жүктеу стационар кӛпірлерден (жүру алаңдары) немесе жылжымалы кран немесе арба
алаңдарынан жүргізіледі.

Кӛпірлер немесе арба алаңдары болмаған кезде жүкті тиеу орнында вагон люктері мен
борттарын жабуға жол берілмейді; оларды арнайы дайындалған және жабдыҕталған люкті
кӛтеру учаскелерінде жапҕан жӛн, бұл ретте локомативтерді ағытып тастамауға жол
берілмейді.
286. Отын түсіру бойынша жұмыстар жауапты адамның басшылығымен (ауысым
бастығы, отын тиеуші машинисі) жүргізіледі.
287. Ҕоймаларда, ҕабылдау жүктеу ҕұрылғыларында эстакадалардан вагондарды
жүктеу немесе түсіру кезінде, сондай-аҕ скреперлер мен басҕа да механизмдерде жұмыс
кезінде адамдарға ҕабылдау шұңҕырларында (траншеялар) болуына жол берілмейді.
288. Персоналдың отынды грейфер кӛмегімен жүктеу және түсіру кезінде, сондай-аҕ
ҕатҕан отынды босату тетіктерімен және вагондарды тазарту кезіндегі жұмыста (топыраҕ
ҕазу, дірілмен ҕопсыту және басҕа) вагонға грейферді бағыттау немесе тетіктердің
жұмысына баҕылау жасау үшін кіруге жол берілмейді.
289. Теміржол вагондарын беру және шығару кезінде жылы үйшіктерде адамдардың
болуына жол берілмейді.
290. Жылы үйшік камерасының ҕаҕпасы ондағы вагонның дұрыс орнатылғандығы
мен адамдардың жоҕтығы тексерілгеннен кейін бекітіліп жабылады.
291. Жылы үйшік камерасына кіру тек ауа температурасы 40оС-тан аспағанда және
желдеткіш тоҕтап тұрғанда ғана жол беріледі.
292. Ыстыҕ резерв режиміндегі жылы үйшікті тексеру үшін 2 адам тағайындалады.
293. Реактивті ҕозғалтҕыштары бар жылы үйшіктерді пайдалану кезінде турбина
ҕоршауы ҕалыңдығы кемінде 10 мм металл тӛсемеден жасалады.
Ҕозғалтҕыштар жұмыс істеп тұрғанда олар орнатылған үй-жайда немесе егер олар үйжайдың сыртында орнатылса, оларға жаҕын жерде болуға жол берілмейді.
294. Ұсаҕтау-фрезер машиналары (бұдан әрі - ҰФМ) үй-жайына кӛмірді ҕолмен
ұсаҕтау үшін, үй-жайларды жинау және ҕаптаманы тазарту және басҕа жұмыстар үшін
персоналды кіргізу вагон аударғыштың және ҰФМ-ның электр ҕозғалтҕыштары
ӛшірілгеннен кейін және ҰФМ-ның барлыҕ роторлар толыҕ тоҕтатылғаннан кейін ғана
жүзеге асырылады. Осы жабдыҕты басҕару кілттерінде «Ҕосуға болмайды - адамдар
жұмыс істеп жатыр» деген ҕауіпсіздік белгісі ҕойылады.
ҰФМ-ның жұмыс аймағы жағынан вагонаударғыш үй-жайы арҕылы ӛткелдер биіктігі
кемінде 2 метр болатын тормен (ұяшыҕ кӛлемі 20х20 мм) ҕоршалады.
295. Вагон аударғышта вагондарды жүктеу кезінде вагон аударғыштың басҕару
ҕалҕанында ҕосу кілтімен бұғатталған дыбыстыҕ және жарыҕтыҕ дабылдар ҕосылады.
296. Вагон аударғышты вагондарсыз аудару кезінде вибратор ҕосуға жол берілмейді.
297. Вагон аударғышта вагондарды оның платформада дұрыс орналасҕанын және
ротор, торлар, бункерлер мен вагон аударғыштың платформасында адамдардың жоҕтығы
тексерілгеннен кейін аударуға жол беріледі. Вагон аударғышҕа істемейтін вагондарды
орнатуға және аударуға рұҕсат етілмейді.
298. Вагон аударғышта вагондарды тиеу кезінде шаң басатын және шаңнан
тазартатын жүйелер ҕосылады.
299. Вагон аударғыштың тексерілуі, жӛнделуі және майлануы тек жабдыҕтар
тоҕтатылып және электр ҕозғалтҕыштың электр схемасы бӛлшектенгеннен кейін
жүргізіледі.
300. Вагонаударғыштың ондағы вагондар тазарту кезінде ҕате ҕосылып кетпеуін
болдырмау үшін вагон аударғышты басҕару шынжыры 90оС-ҕа бұрылған вагонға адамдар
кірмес бұрын вагон аударғыштың машинасы кӛмекшісінің жұмыс орнында болатын
ажыратҕыштан үзілген болуы тиіс. Ажыратҕыш пен ҕашыҕтыҕтан басҕару кілттерінде
«Ҕосуға болмайды - адамдар жұмыс істеп жатыр» деген ҕауіпсіздік белгілері ілінеді.
301. Ҕұрамдардың жүктелуге және жиналуға берілуі, вагон аударғыштан жеке
вагондарды шығару және локомотивтің ҕабылдау жүктеу ҕондырғыларына келуі туралы
персоналға дыбыстыҕ дабыл немесе дыбыс зорайтҕыштың кӛмегімен хабарлаған жӛн.

Дабыл ҕұрам немесе вагон толыҕ тоҕтағанынша беріледі.
302. Вагон аударғышты жұмысҕа ҕосҕан, сондай-аҕ одан жүктелген вагондарды
шығарған кезде вагонаударғыш машинисінің кӛмекшісіне ескерту дабылын беру ҕажет.
303. Вагонның адамдар кіретін жағынан вагон бойында уаҕытша сүйеніштер
(созылған арҕан) ҕойылғанда және жабыҕ және вагондардың сыртҕы есіктері мыҕтап
бекітілгеннен кейін вагон аударғышта вагонды тазартуға болады.
Роторлы вагон аударғыштағы вагонға кӛпір арҕылы кіргізген жӛн.
304. Вагонитергіш ҕатарынан шыҕҕанда вагон аударғышҕа вагондарды вагон
итергіштің троллей сымдары ажыратылғаннан кейін локомотивпен беріледі. Локомотивтің
вагон аударғыштың алдындағы жұмыс режимінде болып табылатын жылы үйшікке
кіруіне болмайды.
305. Тиелген вагондардың жүруі алдында персонал ҕауіпсіз ҕашыҕтыҕҕа
шығарылады, ал кедергі жасайтын заттар алынып тасталады.
Локомотив вагондарға жаҕындағанда және жүрген кезде ескерту дабылы беріледі.
306. Вагондарға техникалыҕ ҕызмет кӛрсету (автоілмектің түсіп ҕалған маятник
ілгіштерін орнату, тежегіш негіздерін орнату, люктерді жабу және олардың бекіту
ҕондырғыларын жабу, тежегіш жеңдерді ҕосу, буксҕа май ҕұю) олар вагон аударғыштан
түсірілгеннен кейін осы маҕсат үшін жабдыҕталған жӛнелту жолдарында жүргізу керек.
307. Вагон аударғыштың артынан бос жүктерді жинау жолдарында вагондарға
техникалыҕ ҕызмет кӛрсету ҕажеттілігі болғанда мынадай талаптар орындалуы тиіс:
1) жұмыс аймағын үнемі тазалыҕта ұстау және отын, ҕоҕыс, тӛгілген май және басҕа
ластанудан тазарту;
2) вагондардың дӛңгелектерінің астына вагондардың ӛздігінен жылжуын болдырмас
үшін тежегіш табандар салу;
3) ҕұрамдарындағы және жеке топтардағы вагондардағы автоілмекті жӛндеу кезінде
міндетті түрде аралыҕ жағынан ағытылған вагондар астына тежегіш табандар салынып
кемінде 5 метр ҕашыҕтыҕҕа жылжыту.
308. Вагон жүрген кезде және маневр жұмыстары кезінде аҕауларды жӛндеуге және
букстарға май ҕұюға болмайды.
309. Вагондардан отын пробасын ҕолмен алу локомотив ағытылып, кемінде 5 метр
ҕашыҕтыҕҕа әкетіліп және вагондардың жүріп кетпеуі үшін бекітілгеннен кейін
жүргізіледі. Вагонға іріктеу отын пробасын алу үшін тапсырмалар бойынша немесе
тірелген баспалдаҕ арҕылы кӛтеріледі.
Қатты отын қоймаларына қызмет көрсету
310. Отын штабельдері олардың табандары теміржол рельстері штабельдеріне кемінде
2,5 метр және автожолдан 1,5 метр алыс болуы керек. Ҕажет болғанда штабель және
теміржол арасында жүкті тиеу және штабель жұмыстарын орындау үшін араҕашыҕтығы
машиналардың барлыҕ орналасуы кезінде жолдарға 2 м артыҕ жаҕындамайтындай болуы
керек.
311. Штабельдеу және отынды штабельден түсіру отынның ҕұлау немесе жылжуын
болдырмас үшін тік ҕұламасыз жүргізіледі. Уаҕытша тік ҕұламалар түзелгенде оларға
штабельдің үсті арҕылы және де тӛмен жағынан баруға болмайды. Тік ҕұламалар
бульдозер немесе грейфер крандармен ҕұлатылады.
Тік ҕұламаларда штабельдер де ескерту белгілері орнатылуы тиіс.
312. Ҕұламалар мен штабельдің жоғарғы жағымен тек траптармен жүруге болады.
Жану күдігі бар штабель орындарында және жаңадан салынған кӛмірмен жүруге
болмайды.
313. Отынның домаланған штабеліндегі скреперлер, бульдозерлер, жылжымалы
крандар штабельдің жоғарғы бӛлігіне 1 м артыҕ жаҕындауға болмайды, ал

домалатылмағанға 1,5 м ҕашыҕтыҕ бӛлік жиегінен машина шынжыр табанына дейін
баруға болмайды.
Бӛлшектеу кезінде штабельде биіктігі 3 м тік ҕабырға түзелсе оның жиегінен
механизмдер шынжыртабанына дейінгі ең аз араҕашыҕтыҕ кемінде 4 м болу керек.
314. Машинаның жылжу және аударылуын болдырмау үшін үйіндіні штабельді
ҕалыптастыру кезінде немесе отын берген кезде сепкіш жиегіне жерасты ҕойма ҕабылдау
бункерлеріне апаруға болмайды.
315. Осы машиналарға зауыттыҕ техникалыҕ ҕұжаттамада кӛрсетілген кӛтерілу және
түсу бұрыштарынан асатын штабель еңістерінде бульдозерлер мен скреперлердің жүруі
және жұмыс істеуіне болмайды.
316. Жұмыс кезінде бульдозердің орныҕтылығы үшін айтарлыҕтай кедергі аныҕталса
машинаны тоҕтатып, жұмысты одан әрі дұрыс әдіспен жалғастыру үшін кедергіні ҕарау
керек.
Штабельдерді бірінің артынан бірі жүретін екі және одан кӛп ӛздігінен жүретін немесе
тіркемелі машиналар (скреперлер, бульдозерлер, каткалар және басҕа механизмдер)
түсіру, тасымалдау, жоспарлау кезінде олардың ара ҕашыҕтығы кемінде 5 м болуы керек.
317. Тиелген немесе тереңдетілген үйіндісі бар бульдозерді бұруға болмайды.
318. Тракторда (бульдозерде) жұмыс кезінде:
1) машина ҕозғалысы уаҕытында одан шығуға;
2) ҕабылдау жерасты бункерлері орналасҕан жерде жаңадан тӛселген отынға шығуға;
3) машинаны жұмыс істеп тұрған еңісте және ҕозғалтҕышта тастап кетуге;
4) штабельде машинаны май ҕұюға және жӛндеуге;
5) штабельде ашыҕ от пайдалануға;
6) бульдозер үйіндісін кӛтерілген жағдайда ҕарауға;
7) жұмыс істеп тұрған конвейер астында жұмыс істеуге жол берілмейді.
319. Штабель еңкісін домалату кезінде тӛмен жаҕта жүруге болмайды.
320. Еңкісін домалату үшін созылған арҕан арҕылы түсу керек.
321. Ҕоймадан ҕабылдау жерасты бункерлері арҕылы отын беру процесінде
бульдозерлер мен ӛздігінен жүретін скреперлер оның ҕабатының биіктігі 2 м-ден астам
болғанда жаңадан тӛселген кӛмірді сіңіргіштер жұмысы уаҕытында тор аумағында
тұруына болмайды, себебі отын бірден ҕұлауы мүмкін.
322. Кӛмір ҕоймаларының ҕабылдау бункерлерін жабатын тор ұяшыҕтары ӛлшемдері,
онда бульдозер кӛмір бӛлшектесе 400х400 мм-ден аспауы керек және оны ҕолмен
бӛлшектеген кезде 240х240 мм-ден болуы керек.
323. Скреперлік жүкарба жұмысы кезінде скреперлік ожаудың барлыҕ жұмыс аймағы
кӛрініп тұруы керек.
Скреперлік ожау жүрісін шектегіштер және оның орналасуын кӛрсеткіштері ай сайын
тексерілуі керек.
Скрепер ҕондырғылардың блоктарын мерзімді ҕарау үшін оларға еркін және ыңғайлы
ҕол жетімділік ҕамтамасыз етіледі.
324. Жүк кӛтеретін машиналар жылжыған кезде жұмыс істеп тұрған электр беру
желісі астында немесе олардың жанында осы Ҕағидалардың 84-тармағының талаптары
орындалады.
325. Ҕабылдау бункерлеріне бульдозермен отын тасу аяҕталғаннан кейін:
1) ылғалды кӛмірмен толтырылған бункерді ҕалдыруға;
2) бункер жұмысы аяҕталғаннан кейін тӛңкерілген және ҕалҕанмен немесе ҕұрғаҕ
кӛмірмен толтырылған болуы тиіс;
3) кӛмірді беру кезінде пайда болған бункер маңайында тік ҕабырғалар ҕалдыруға жол
берілмейді.
326. Ҕабылдау жерасты ҕойма бункерлерін кӛмірмен толтырған кезде олардың
орналасуы аныҕ кӛрінетін кӛрсеткішпен белгіленеді (жалауша жұҕа таҕтай немесе ӛзге
кӛрсеткіш).

327. Ҕабылдағыш бункер арҕылы ҕоймадан кӛмір беру алдында жиынтыҕталудың
болмауын тексеру ҕажет. Жиынтыҕталу болған жағдайда оны жою үшін шаралар
ҕабылдаған жӛн.
328. Бульдозерлермен ҕоймадан кӛмір берген кезде тереңдігі 1,5 м асатын ор жасауға
жол берілмейді.
Отын ҕоймасында жұмыс істеу кезінде машиналар жүретін жолдың, жұмыс фронты
және оған жаҕын учаскелерінің жеткілікті түрде кӛрінуі ҕамтамасыз етіледі.
329. Бульдозерлер мен скреперлер жүрген кезде үйінділер мен ожаулар кӛліктік
жағдайға кӛтеріледі.
330. Бульдозер, трактор ҕозғалтҕышын іске ҕосу машина кабинасынан жүргізіледі,
трансмиссия ӛшіретін және айналатын элементтердің кері жүрісін болдырмайтын
ҕондырғы болса кабинадан тыс ҕозғалтҕышты іске ҕосуға жол беріледі.
331. Отын ҕоймаларында ашыҕ от жағуға жол берілмейді.
332. Ҕозғалтҕышы жұмыс істеп тұрған машиналарды ҕараусыз ҕалдыруға жол
берілмейді.
333. Кәбіл-крандардың машинистері жылжымалы ҕұрамның үстінен грейферді
ӛткізген кезде грейферді ең жоғарғы орынға кӛтеру ҕажет.
334. Механизмдер мен ҕондырғыларды ҕарау және жӛндеу үшін жұмыстағы барлыҕ
үзілістерде бас троллей сымдары дӛңес ажыратпалар немесе кран ажыратпалары және
басҕа тетіктер ӛшіріліп, іске ҕосу аппараттар тұтҕалары мен сермерлер нӛлдік жағдайға
ҕойылады. Ҕайта жүктегіш пен кранның кабинасынан кернеуді түсірмей шығуға, ҕайта
жүктегіште немесе кранда найзағай кезінде болуға жол берілмейді.
Отын беру қызметі
335. Отын беру ҕызметінде Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген
талаптар саҕталады.
336. Таспалы конвейерлер галереялары мен эстакадаларында, негізгі тракт және бӛлу
корпусы ҕоймасынан отын беретін тракт түйіндерінде жылдың суыҕ мерзімінде ауа
температурасы кемінде 10оС-ҕа тӛмен, ал жүктеме ҕондырғыларының жерүсті
бӛліктерінде (вагон аударушының ғимараты мен вагонның үздіксіз жүруімен басҕа
ҕондырғыларды) кемінде - 5оС-ҕа тӛмен болмайды.
337. Шикі кӛмір бункерлерінің ойыҕтарын жабатын торлар осы Ҕағидалардың 280тармағында кӛрсетілген ұяшыҕтар кӛлеміндей болуы керек. Егер жабылатын торлар бір
уаҕытта жүру жолдары болса ұяшыҕтар кӛлемдері 100х100 аспауы тиіс. Соҕа лаҕтырғыш
орнатҕан кезде торлар үстіндегі тесіктер жабылмайды.
338. Конвейерлерге ҕызмет кӛрсету үшін кӛлденең және ҕатар орнатылған
конвейерлер арасындағы ӛткелдер, сондай-аҕ олардан ӛтетін кӛпірлер кӛзделуі ҕажет.
339. Ҕызмет кӛрсететін персоналдың ҕолы жетімді конвейердің ҕозғалу бӛліктері
ҕоршалуы тиіс.
340. Отын беру тетіктері біреуі тоҕтағанда барлыҕ алдындағы тетіктер (ұсаҕтағыштан
басҕа) тоҕтатылатындай бұғатталады.
Таспа конвейерлер тежелуден және толып кетуден ҕорғау ҕондырғысы, таспа
жылжуының дабылы және таспа бойында кез келген нүктеден апатты тоҕтау
ҕондырғысымен жабдыҕталады.
341. Жұмыс және бос шкивтары бар барлыҕ тетіктерде белбеудің бос шкивтан жұмыс
шкивына ӛздігінен ауысуын болдырмайтын бітеу ҕондырғыларымен жабдыҕталған
белбеулерді жұмыс жағдайынан бос жағдайға ауыстыратын ҕондырғы орнатылады.
342. Таспалы конвейерлері мен оларды лаҕтыратын арбалар таспалардың жұмыс істеп
тұрған және бос тармаҕтарының, жетек, керме және ауытҕу барабандарының
тазартҕыштарымен жабдыҕталады.

Тазартылатын отынды алып тастау үрдісі механикаландырылған болуы тиіс. Ӛзі
жүретін лаҕтырғыш арбалар тежегіш пен басҕару батырмасы бір жағына шығарылады.
343. Кӛлденең эстакадалар бойында вагондар немесе вагонеткаларда кӛтергіштер мен
ҕондырғыларда ұстағышсыз жұмыс істеуге жол берілмейді.
Вагонеткаларда ҕос ілініс болуы керек.
344. Бункер үстіндегі бӛлмеде шаң беруге арналған шнек ҕорабы нығыз жабылатын
ҕаҕпаҕтармен жабылады.
345. Отын беру тетіктері мұҕият нығыздалады. Аспирациялыҕ және басҕа
ҕондырғылар отын беретін үй-жайлардағы ауаның тазалығын ҕамтамасыз етеді. Шаңнан
тазарту жүйесін ҕосу және тоҕтату конвейерді ҕосу және тоҕтатумен бір уаҕытта жүреді.
346. Отын беретін тетіктерді әр іске ҕосар алдында радио арҕылы конвейерлердің іске
ҕосылғандығы туралы хабарланады және ұзаҕ ескерту дабылы беріледі.
Дабыл отын беретін тракт орындарының барлыҕ жерінде персонал жүретін жерлерде
естілуі тиіс.
347. Айына кемінде 1 рет жұмыс істеп тұрған конвейерлерді сынау арҕылы мыналар
тексерілуі ҕажет:
1) арҕандыҕ және батырмалы, апатты ажыратҕыштар;
2) барлыҕ типтегі тежегіштер (жүктеме астындағы конвейерлерді тоҕтату арҕылы);
3) ағыстарды үйілуден ҕорғау бойынша ҕондырғылар;
4) таспаның жылжу релесінің датчиктері.
Кӛрсетілген ҕорғау ҕондырғылары сондай-аҕ конвейерлерді жӛндеуден ҕабылдау
кезінде тексеріледі
348. Ағыста тұрып ҕалған отынды таспалыс конвейерлер тоҕтағаннан кейін шуралыҕ
тесіктер арҕылы итеріледі. Бұл ретте тесіктің алдында тұрмаған жӛн.
349. Ілме электрмагнитті сепараторларды ҕолмен тазарту конвейер тоҕтап тұрған
және сепаратордан кернеуді түсірген кезде ҕолғап киіп жүргізу ҕажет.
350. Эстакадалар, бункерлі галереялар бойынша, жүктеме ҕондырғыларда
конвейерлер орнатылған үй-жайларда жүруге сонда орналасҕан жабдыҕтарға ҕызмет
кӛрсететін немесе жүру жолдарымен ғана отын түсірумен айналысатын персоналға рұҕсат
етіледі.
351. Жұмыс істеп тұрған конвейерлер арҕылы асып жүруге, олар арҕылы түрлі заттар
беруге, сондай-аҕ олардың астына кіруге немесе олардың астынан ҕоршалмаған және
ӛтуге арналмаған жерлерден ӛтуге жол берілмейді. Конвейерлер арҕылы тек кӛпірлер
арҕылы ӛткен жӛн.
352. Конвейердің жылжымалы таспасынан ҕолмен сынама алуға болмайды.
353. Отын беретін бӛлмені жинау механикаландырылған болуы керек және сумен жуу
немесе бекітілген кесте бойынша шаңсорғышты ҕолдана отырып, тазаланады.
Жабдыҕтарға және шаң түсетін жерлерге еркін ҕол жетімділік ҕамтамасыз етіледі
Конвейер астындағы отын беретін тракты жинау, кернеу және жетек станцияларын
ҕолмен жинау (дуалды пневмошланг және сыпырғыш) конвейер тоҕтап тұрғанда, электр
схемалары таратылғанда (бӛлгіштердің ӛшіргіштері және саҕтандырғыштар алынады)
кезінде жүргізген жӛн; басҕару кілтінде «Ҕосуға болмайды - адамдар жұмыс істеп жатыр»
деген ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
Гидрожинау конвейер тоҕтатылмай жүргізіледі. Жиналатын бӛлмедегі персонал
гидрожинау басталғандығы туралы ескертуі ҕажет.
354. Конвейердің жылжымалы таспасын ҕолмен тазалауға жол берілмейді.
355. Жӛндеу, тазалау және майлау және таспаның сырғып кетуін болдырмау алдында
конвейер тоҕтатылады, электр схемалары таратылады (бӛлгіштер ӛшіріледі және
саҕтандырғыштар алынады), ал басҕару кілтінде «Ҕосуға болмайды - адамдар жұмыс
істеп жатыр» деген ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
356. Эстакада арҕылы жүріп бара жатҕан вагондар мен вагонеткаларда, темір арҕан
жолдарының вагонеткаларында, сондай-аҕ эстакада рельстерінде болуға жол берілмейді.

357. Вагон кӛтергішті орнату кезінде оны ҕолда бар жабдыҕтармен мыҕтап бекіткен
жӛн.
Клеттің еденінің және рельстердің тазалығын тексерген жӛн.
358. Кӛтергіштер шахтасында жұмыс ӛндірісі кезінде және теңгершек шұңҕырларда
кӛтергіш тоҕтатылады электр схемалары таратылды, ал басҕару кілтінде «Ҕосуға
болмайды - адамдар жұмыс істеп жатыр» деген ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
Клет үстіндегі жұмыстар кезінде ол бекітілуі керек. Электр ҕозғалтҕышты ҕосуға
болмайтын белгі адамдар шахтадан шығарылып, барлыҕ ҕұрал-жабдыҕ жиналып, орнына
ҕойылғаннан кейін алынады.
359. Электр вулкандыҕ аппараттарында жұмыс электр ӛткізбейтін ҕолғаптар мен
кебістер киіп, аппарат корпустарының сенімді жерге тұйыҕталуы кезінде жүргізіледі.
Мазут шаруашылығына қызмет көрсету
360. Мазут шаруашылығында жыл сайын найзағай маусымы алдында жерге тұыйҕтау
ҕұралдарының ҕарсылығы ӛлшене отырып, атмосфералыҕ электр тоғынан жерге
тұйыҕтаудың сыртҕы шынжырының бүтіндігі тексерілуі керек.
361. Жердегі мазут резервуарларының үйіндісі түзетілген жағдайда болуы керек.
362. Жердегі мазут шаруашылыҕтары кӛтерілуге арналған сүйеніштері бар
баспалдаҕтары, және резервуарды жабу айналасында ҕоршаулары болуы керек.
Мазут резервуарлары жабылған жерде сынама іріктеулер, керме ҕондырғылар және
люктерге келетін және ҕызмет кӛрсететін сүйеніштері бар алаңдар орнатылады.
363. Керме желдету трубасының жоғарғы бӛлігі оттан саҕтандыру ҕұралымен
жабдыҕталады.
364. Ҕабылдау, шығыс және резервті резервуарлар люктері ҕаҕпаҕтарымен
бұрандалары тартылған тӛсемелерде жабылып, ал мазутты сорғылар арналған металл
тӛсемелермен жабылады.
365. Ҕұю жаймалары металл ҕаҕпаҕтармен жабылады. Ҕұю орнында ҕаҕпаҕтардың
орнына ӛлшемі 200х200 мм аспайтын торлар салынуға жол беріледі.
366. Үй- жайларда және мазут шаруашылыҕтары аумаҕтарындағы барлыҕ отпен
жұмыстар (мазут резервуарлары, ҕабылдау ҕұю ҕондырғылары, жүру каналдары, мазутты
сорғылар) наряд бойынша орындалады.
367. Резервуар паркіне тракторлар мен автокӛліктердің кіруіне түтін шығаратын
мұржаларына ұшҕын басатын ҕондырғы орнатылғаннан кейін рұҕсат етіледі.
368. Цистерналарды мазутты тӛгу учаскесінде ұшҕын шаштыратын материалдан
жасалған тоспамен тежеуге жол берілмейді.
Цистерналарды жылжыту үшін сүймендер, ҕұбырлар және басҕа металл заттарды
пайдалануға жол берілмейді.
Эстакада орналастырылған цистерна ҕұрамы локомотив шешілгенге дейін бекітіліп
тұрады. Цистерналарға ҕызмет кӛрсеткенге дейін локомотив олардан кемінде 5 м
ҕашыҕтыҕҕа алыстатылады.
369. Бұзылған баспалдаҕтары, алаңдары бар немесе жоҕ цистерналар алаңдары бар
жылжымалы баспалдаҕтар және сүйеніштер немесе сүйеніштері бар траптар ҕолдана
отырып ҕызмет етілуі жӛн. Ҕажет жағдайда эстакаданың жылжымайтын бӛліктеріне
карабинмен бекітілген саҕтандыру белдіктері ҕолданылады.
Мұндай цистерналарға кемінде екі адаммен ҕызмет кӛрсетуі ҕажет. Жұмыс істемейтін
цистерналарға ҕызмет кӛрсетуге рұҕсат ету шарттары оларға ҕызмет кӛрсету бойынша
нұсҕаулыҕтарда белгіленеді.
370. Цистерналарға ауысу траптары ӛздігінен лаҕтыратын бітеу ҕондырғыларымен
жабдыҕталады.

371. Резервуарлар мен цистерналар ҕаҕпаҕтарын ашу және жабу, сондай-аҕ
цистернаға метал ҕыздырғыш түтікшелер мен түрлі сыртҕы металл спираль шлангілер
салуды абайлап жүргізген жӛн, олардың ҕұлап және люктің аузына соғылуынан саҕтану
керек.
372. Ҕұю эстакадасында цистерналарға ҕызмет кӛрсетуді бірін-бірі кӛретін аймаҕта
тұратын кемінде екі ҕұйғыш жүзеге асыруы тиіс.
373. Цистерналардан мазут ҕұюмен айналысатын жұмысшылар НБТ типті бас
ҕалҕандарымен ҕамтамасыз ету ҕажет.
374. Цистернадағы мазутты ҕыздыруға дайындыҕ кезінде мыналар тексеріледі:
1) штангамен (шлангамен) бу магистралінің тығыз бірігуі;
2) цистерна аузына аудармалы трапты бекітудің беріктігі;
3) цистернаға түсірілген штанганың бекітудің беріктігі.
375. Мазутты ҕұюдан және цистернаны тазалағаннан кейін ҕаҕпаҕтар мен ҕұю
клапандарын цистернаның сыртҕы бетінің ҕабаты 40оС-ҕа дейін суығаннан кейін толыҕ
нығыз жапҕан жӛн.
376. Мазут пен басҕа да жанаржағармай материалдарының сынамасын цистерналар
мен резервуарлардан арнайы сынама іріктеушілерді ҕолдана отырып, олар Ҕазаҕстан
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес әзірленген.
377. Сынамаларды алу, мазут деңгейін ӛлшеу және цистерна люктері мен
резервуарларын ашу кезінде бу және газ жұту және мазуттың киімге түсу ҕаупін
болдырмас үшін желге ҕырыннан тұрған жӛн.
Ашыҕ және шыны ыдыстарда мазут сынамасын тасымалдауға жол берілмейді.
Цистерна және резервуарлардың люкінің аузына тӛмен еңкеюге жол берілмейді.
Егер резервуардың кіру бӛлігі ӛлшеу рулеткасы (лента) ҕозғалысы кезінде ұшҕын
тудырмайтын материалмен (ҕорғасын, алюминий) ҕорғалмаған болса, деңгейді болат
рулетка (таспа) ҕолдана отырып, ӛлшеуге жол берілмейді. Болат рулетка және сынама
іріктеушіні ӛлшеу люгінің бағыттаушы арнасы бойынша сырғуы тиіс.
Иректүтік ҕыздырғышпен жабдыҕталған резервуарларда мазутты тек ҕыздырғыш
үстіндегі сұйыҕтыҕ деңгейі кемінде 50 см болғанда ғана жылытҕан жӛн.
378. Резервуарларда мазутты 90оС-ҕа асатын температураға дейін жылытуға жол
берілмейді.
379. Резервуарды еркін аҕҕан мазутпен толтыруға жол берілмейді. Мазутты
резервуардағы сұйыҕтыҕ деңгейінде шайҕаған жӛн.
380. Ҕосымша жүктемесі бар ҕұрылым ретінде мазут ҕұбырларын пайдалануға жол
берілмейді.
381. Ҕатып ҕалған мазутпен - бу ӛткізгіштері осы Ҕағидалардың 68-тармағының
талаптарын саҕтай отырып жылытады.
382. Электрстанциясына мазут орнына басҕа сұйыҕ отынның орнына (дизель, соляр,
сланц майы және басҕа) оларды ҕолдану бойынша арнайы нұсҕауларды орындаған жӛн.
Мазут шаруашылығының сыйымдылықтарында жұмыс жасау
383. Теміржол цистерналарын ҕолмен тазарту кезінде жұмысшылар цистернаға
түсірілмей, жұмыс ұшҕын шашыратпайтын ҕырғышпен жүргізіледі, Жұмысшылардың
цистернаға тазалау үшін түсуіне болмайды.
384. Ыдыстардағы температура 32оС-тан жоғары болса жұмысшылардың ыдысҕа
түсуіне жол берілмейді.
385. Ішкі тексеру, ҕалдыҕтарды жӛндеу және тазартуға жататын ыдыстар мен
резервуарлар мазуттан босатылып, жұмыс істеп тұрған ҕұралдардан ағытылуы керек.
Тазалау алдында ыдыстар мен резервуарлар буландырылады және желдетіледі.

Ыдыстар мен резервуарлардан алынған шӛгінділерді жою (бейтараптандыру) немесе
арнайы бӛлінген жерде кӛмілу ҕажет.
386. Ыдыстар мен резервуарлар ішіндегі барлыҕ жӛндеу жұмыстары буландыру,
желдету және шӛгінділерден тазартудан кейін жүргізген жӛн.
387. Ыдыстар мен резервуарлар ішіндегі тексеру, тазалау және жӛндеу жұмыстарын
арнайы киіммен, арнайы аяҕ киіммен және ҕолғаппен жүргізу ҕажет.
Бұл жұмыстар ашыҕ люктер кезінде орындалады және ҕажет жағдайда зиянды
заттардың шоғырлануын ҕамтамасыз ететін мәжбүрлі желдетуді ҕолдана отырып,
орындалады.
Жұмыс алдында және жұмыс кезінде ыдыстар мен резервуарларды тазалау және
жӛндеу кезінде ауа ортасы зиянды заттардың рұҕсат берілген мӛлшерінен аспайтындығы
мен оттегінің жеткіліктігі (кӛлем бойынша 20%-ке) тексерілгеннен кейін жүргізіледі.
Зиянды заттардың шоғырлануы рұҕсат берілген мӛлшерден асса, оттегі жеткіліксіз болса
және ыдыстар мен резервуарлар ішінде жұмыс кезінде желдету жеткілікті болмаса жұмыс
шлангілі газ ҕайтарғышта жүргізіледі.
Газ ҕайтарғыш шлангісі майбензинге тӛзімді материалдан жасалады. Ауаны мәжбүрлі
беру болмаса оның ұзындығы 15 м аспауы тиіс, ауа мәжбүрлі берілсе шлангтың ұзындығы
40 м жетеді.
Мазут ыдысы немесе резервуарда жұмыс кезінде ҕұтҕару белдігін ҕолдану ҕажет.
388. Мазут шаруашылығының ыдысына немесе резервуарына адамдардың
баспалдаҕсыз түсуіне жол берілмейді. Тұраҕты баспалдаҕ болмаса ыдыста сомдалмаған
(ұшҕын шашырау ҕаупін болдырмас үшін) жылжымалы ағаш баспалдаҕ ҕолданылады.
Қазандық қондырғыларының жабдығына қызмет көрсету
Шаң дайындау қондырғыларына қызмет көрсету
389. Шаң дайындау ҕондырғыларына ҕызмет кӛрсету Ҕазаҕстан Республикасының
заңнамасында белгіленген талаптарға сай болуы тиіс.
390. Шаң дайындау ҕондырғыларының үй-жайларында тазалыҕ саҕтау, ҕұралдардың,
ҕұрылыс ҕұралымдары мен ҕұбырлардың барлыҕ бӛліктерінен шаңын мерзімді сүрту,
шаң басҕан аспирациялыҕ ҕондырғыларын тазалау ҕажет. Жабдыҕтардың ыстыҕ беткі
ҕабаттарында шаңның жиналуының алдын алуға ерекше назар аударған жӛн.
391. Жұмыстарды атҕару ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ететін тор ҕұралымдары
жанындағы циклондар мен сепараторлар астындағы торларды тазартудан басҕа, люктер
мен лаздарды ашуға, сондай-аҕ шаң-ауа ҕоспасы бар жүйе элементтерінде шаң-газ-ауа
трактісінің саңылаусыздығының бұзушылығымен (жарылыс саҕтандыру клапандары мен
басҕаларының диафрагмаларын ауыстыру) байланысты жұмыстарды жүргізуге жол
берілмейді.
392. Бункерлерде шала жанған шикі кӛмір табылса немесе олардың болу күдігі болса
сол жерлерге су шашыратып, бункерді отынмен толтыру және отынды жағуды
жалғастыру шараларын ҕабылдау ҕажет.
393. Шаң басҕан ауа шығып тұрса, шаң жүйелерін іске ҕосуға жол берілмейді.
394. Жұмыс істеп тұрған диірмендердің барабандары мен жетектерінің шаңын
жинауға жол берілмейді.
395. Диірмендер мен шаңжүйесінің басҕа элементтерінің ішінде жұмыс істеу тек
оларды шаңнан тазартып, желдетіп, оттыҕтан ауа ӛткізгіштерді және ӛрт сӛндіру
желілерін шибермен, вентильдермен немесе бітегіштермен ӛшіргеннен кейін бекітілмеген
плиталардың жоҕтығын немесе жоғарғы бӛлікте бӛгде заттар мен басҕалардың кездейсоҕ
ҕыстырылып ҕалмауын тексергеннен кейін рұҕсат етіледі.

396. Тура үрлейтін және шаң бункерлі жүйелерде диірмен тоҕтаған кезде екі ыстыҕ
ауа ӛшіргіш жапҕыш арасында атмосфераға клапан ашылуы керек.
397. Жұмыс істеп тұрған шаң жүйелерінің жарылыстан саҕтандыру клапандарынан
шаң лаҕтыру әрекеті аймағында тұрған жердегі жӛндеу жұмыстарының орны тығыз отҕа
тӛзімді ҕалҕандармен және аспалармен ҕоршалуы керек.
398. Тоҕтап тұрған диірменде люктер мен лаздарды ондағы ауа температурасы 50 оСҕа дейін тӛмен болса ғана рұҕсат етіледі.
Люктер мен кедергілер бір ҕырыннан тұрып, аҕырындап ашылады. Жану ошаҕтары
табылған кезде су шашыратып ӛшіріледі, ал отын алынып тасталады.
399. Диірменнің барабаны бронін ҕарау кезінде жӛндеу алдында ҕараушы диірменнің
аузында тұруы керек.
400. Диірмен барабанына бронді ҕарау үшін кіруге тек оның бірінші ҕатарларының
ҕұлау ҕаупі болмағанда ғана рұҕсат етіледі. Бронь ҕатарлары алдын ала оның ҕұлау ҕаупі
жоҕтығына кӛз жеткізіп алғаннан кейін аҕырындап тексеріледі. Мыҕтап бекітілмеген
плиталар табылса, тексеру тоҕтатылып, бронь ҕұлатылады.
401. Барабан корпусында тікелей орнатылған ҕондырғы арҕылы диірмен барабанынан
шарларды сұрыптау және түсіру кезінде шарды түсіру орнынан 10 м радиуста тұруға
болмайды. Осы операцияларды орындайтын жұмысшылар пима немесе тұмсығы металл
бәтеңкелер киюі керек.
402. Диірмен бронін ауыстыру, тісті тәжді шешу және орнату кезінде барабан
теңгерімсіздіктен ӛздігінен айналып кетпеуі үшін мыҕтап бекітілуі керек.
403. Диірмендердің броньдыҕ плиталарын ауыстыру кезінде шаралар барабаннан
алынуы керек.
Диірменнің ішінде тек ондағы ауа тот пен кӛміртегінің ҕос тотығының жоҕтығына
тексерілгеннен кейін және осы Ҕағидаларға сәйкес диірменді ҕате ҕосуға ҕарсы шаралар
ҕабылданғаннан кейін жұмыс істеуге болады.
404. Диірмен барабанында броньдік плиталарды жүктеу, түсіру және салу жараҕат
алмас үшін барынша саҕтыҕпен жүргізіледі.
405. Кӛмір беретін келте ҕұбырының демонтажы кезінде кӛмірдің ағуы тӛмен
жағынан ҕалыңдығы 2-3 миллиметр металл тӛсемемен бітелуі керек.
406. Шаңдайындау жүйесі бӛліктерінде ҕұралдарда балҕыту жұмыстары кезінде
балҕыту кезінде және отпен кесу кезінде ұшҕын түсу ҕаупі бар жерлердің кемінде 10 метр
радиуысында су ҕұйылады.
407. Диірменді іске ҕосу кезінде оны сынау кезінде жартылай муфтаға ҕарсы, және
электрҕозғалтҕыш шығаратын ҕораптарға ҕарсы тұруға болмайды.
408. Балға диірмендерінің билдарын жӛндеу кезінде ротор бітелуі керек.
409. Шаңтұтҕыштарды олардың ҕозғалтҕышынан кернеуді алмастан жӛндеуге және
тазалауға, және шаңтұтҕышҕа отынды ҕолмен итеруге болмайды.
410. Шаң дайындайтын жүйелер мен бункерлердің элементтерін ҕарау үшін тек
кернеуі 12 В дейін желіден жарылыстан ҕорғалған шамдарды немесе жарылыстан
ҕорғалған аккумуляторлы шамдарды пайдалануға жол беріледі.
411. Шаң дайындау жүйесінің ҕұралдарын жӛндеу кезінде персонал ҕажетті ҕорғаныс
кӛзілдіріктері мен аралас ҕолғаптарды ҕолдана отырып, шұға матадан тігілген костюм
киюі керек.
Бункерлердегі жұмыс
412. Отын бункерлерінің үсті адамдар ҕұлап кетпеу мүмкіндігін болдырмайтын
саҕтандыру ҕоршауларымен жабдыҕталады. Бункерлерге жұмысшылардың түсуі үшін
люктердің ҕаҕпаҕтары ҕұлыпҕа жабылып, кілттері цех ауысым бастығында болады.

413. Бункердегі тұрып ҕалған отынды механикалыҕ жолмен немесе ҕолмен арнайы
найзалармен итереді. Бункерге отынды итеру үшін түсуге болмайды.
414. Отын бункеріне оны тазалау үшін және жӛндеу алдында ҕарау үшін немесе
ҕазанды сұйыҕ немесе газ түріндегі отын жағуға ауыстыру кезінде түсуге жол беріледі.
Бұл ретте бункерге шала жанған немесе түтінді отын жанып жатҕанда түсуге болмайды.
415. Бункерге түсер алдында:
1) бункерге отын беруді тоҕтату керек, ал ондағы отынды жағып жіберу керек;
2) бункердің шыға беріс саңылауларындағы шиберлерді жабу керек. Осы саңылауда
шибер болмаған жағдайда шаң жүйесі тоҕтатылып, диірменге ауа беретін жүйе ӛшіріліп,
шаң жүйесі механизмдерінің электр жетектерінен кернеу алынуы керек, олардың
схемалары бӛлшектелініп, бункерге отын беретін механизм жетектерінде «Ҕосуға
болмайды - адамдар жұмыс істеп жатыр» ҕауіпсіздік белгісі ілінуі керек;
3) бункердегі отынды ҕұлатуға бу мен ауа беру жүйесін ӛшіру, электр дірілі болған
жағдайда олардың кернеуін түсіру керек;
4) бункерде шала жанған ошаҕ түтіні болса, ол кӛмір ҕышҕылымен немесе азотпен
немесе ҕысымы 1,5 МПа жоғары емес су буымен толтырылады. Кӛмір ҕышҕылы (азот)
немесе бу бункердің жоғарғы бӛлігіне бункердің тӛбесіне ҕатарлас шаң айналып тұрып
ҕалмас үшін беріледі. Жетек жүйесі конденсаттың бункерге шаңды лаҕтыру мүмкіндігін
болдырмайды;
5) бункердегі ауа желдетіліп, одан кейін кӛміртегі ҕышҕылының тотығы тексерілуі
керек;
6) бункерге люк ашылады, егер люк ҕаҕпағы ілмексіз болса, оның бункерге
ҕұламауына ҕарсы шаралар ҕолданылады;
7) бункер ҕабырғалары шашыранды сумен суланады;
8) бункерге жоғары жағы ілмек металл баспалдаҕты немесе ыңғайлы жіп баспалдаҕты
түсіреді, оны берік жылжымайтын ҕұралымдарға іледі және мыҕтап бекітеді.
Бункердегі жұмыс кезінде оның ішіндегі кӛміртегі ҕышҕылының тотығуын тексеріп
отырады. Ол аныҕталған жағдайда персонал бункерден шығарылады, жану ошаҕтары
сӛндіріліп, бункер ҕайта желдетіледі және ауаның кӛміртегі ҕышҕылының тотығуы тағы
тексеріледі.
416. Бункерде болатын персоналдарды баҕылаушылар санын жұмыс жетекшісі әрбір
жұмысшыға кемінде бір адам есебінен аныҕтайды.
Бункерде бір адам жұмыс істеген кезде кемінде екі баҕылаушы тағайындау керек.
417. Бункерге түсірілетін баспалдаҕтар мен оған түсетін адамдардың ҕорғаныс
белдіктерінің саҕтандыру арҕандары люктердің жанында орналасҕан металл ҕапсырмалар
мен шығыршыҕтарға бекітіледі.
418. Бункердің бір жағында кӛмір болса немесе түскен отынның жоғарғы деңгейінен
тӛмен түсіруге жол берілмейді. Бұл орайда саҕтандыру арҕаны отын тӛмендеген жағынан
бункерге жалғанады.
419. Отын бункерінде мауыт костюмімен, шалбарды етіктің сыртынан жіберіп, ҕолғап,
кӛзілдірік, респиратор және каскамен жұмыс істеу керек. Жұмыс істеуші мен баҕылау
жасаушының шлангті газ ҕайтарғыштары дайын тұруы керек.
420. Жұмыс кезінде отынның үстінде баспалдаҕта алдын ала саҕтандыру белдігінің
ілмегін бекітпей тұруға болмайды.
421. Персоналдың бункерде болу уаҕыты және демалыс ұзаҕтығы (бункерден
шығумен) наряд беретін тұлғамен аныҕталады.
422. Жұмысшы бункерден кӛтерілген кезде саҕтандыру арҕаны бункерде арҕан ілініп
ҕалмау үшін адаммен бірге ілмектер мен жоғарғы ұшы аралығындағы учаскеде
тартылады.
423. Тиеу-түсіру ҕондырғыларының тесік бункерлеріндегі жӛндеу жұмыстарының
барысында ҕалаҕты ҕоректендіргіш жұмысы кезінде персонал оның ҕозғалысының
ҕарама-ҕарсы жағында және 3 метрден кем емес ҕашыҕтыҕта болуы керек.

Ҕоректендіргіштерге ҕызмет кӛрсететін персонал бункерде жұмыс істейтін
адамдардың тұрған жері туралы ескерту ҕажет.
424. Бункерге адам кездейсоҕ ҕұлаған жағдайда отын беруді тоҕтатып, кесуші
шиберді жауып, ҕоректендіргіштерді тоҕтатуы ҕажет және ҕұлаған адамды кӛтеру үшін
шұғыл шаралар ҕолдану керек.
425. Күл бункерлерінің ішінде жұмыс істеген кезде ағынның бекітпесімен бункерлерге
ҕаҕпаҕтар ҕұлыппен жабылуы керек.
426. Бункерде түзілген күлдің ҕатҕан немесе жатып ҕалған ҕалдыҕтарын бүйірлік
есіктер немесе люктер арҕылы түсіреді.
427. Күл ағындарының жан-жағын ҕатып ҕалған немесе жатып ҕалған күлді түсіру
кезінде бункердің ішінде болуға болмайды.
Газ шаруашылығы жабдығына қызмет көрсету
428. Газ түріндегі отын ҕолданатын кәсіпорындарда жетекшісінің бұйрығымен
жетекші инженер-техникалыҕ жұмысшылар ҕатарынан газ шаруашылығының ҕауіпсіз
пайдаланылуына жауапты тұлға тағайындалады.
429. Газ ҕұбырының учаскелерінде жӛндеу жұмыстарын жүргізу үшін ӛшірілген
шекараларына ӛшірілетін ҕондырғылардан кейін бітеуіштер орнатылады.
430. Газ реттеу пункттері мен газ реттеу ҕондырғыларының үй- жайларында (тұраҕты
кезекші персоналы жоҕ), жерасты газ ҕұбырларының ҕарау ҕұдыҕтары, сондай-аҕ газдалу
тұрғысынан ҕауіпті жерлерде (тұраҕты ҕызмет кӛрсететін персоналы жоҕ) осы
Ҕағидалардың 75-76-тармаҕтарының талаптарына сәйкес арнайы оҕыған персонал ҕызмет
кӛрсетеді.
431. Газ ҕұбырлары жүретін барлыҕ үй-жайларды жарылыстан ҕорғауды орындау
газанализатордың кӛмегімен ауаның газдалуын кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі
бекіткен кесте бойынша тексеріледі.
Осындай үй-жайлардың ауасында газдың болуы аныҕталған сәйкес барлыҕ жағдайлар
туралы жедел түрде тиісті цехтың бастығына, кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісіне
және газ шаруашылығын пайдалану ҕауіпсіздігі бойынша жауапты тұлғаға хабар
жеткізіледі.
Қазандық қондырғыларына қызмет көрсету
432. Ҕазандыҕ ҕондырғыларының ҕұрылғысы және ҕызмет кӛрсетуі Ҕазаҕстан
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуы керек.
433. Ҕазандыҕтың саҕтандырғыш және жарылыс клапандарын (су мен бу аралас
трактісі, оттыҕ пен газ ӛткізгіштері) су мен бу аралас және жарылыс газдарының
клапандары іске ҕосылған кезде жұмыс орнынан тыс жерде персонал үшін ҕауіпсіз
орынға кӛшіру кӛзделеді немесе адамдар болуы мүмкін жаҕтардан ҕорғаныс
ҕалҕандарымен ҕоршалады.
434. Жұмыс істеп тұрған клапандардың саҕтандырғыш клапандарының ұстамай
ҕалуына немесе жүктің салмағын ұлғайтуға немесе басҕа әдіспен клапан тарелкасына
басуға жол берілмеді.
Тұтҕышты саҕтандырғыш клапандардың жүктері бекітіліп, олардың ӛздігінен
жылжуын болдырмайтындай, пломба салынуы тиіс.
435. Ҕазандыҕтың форсункаларына олардың ҕызмет етуі және жӛнделуі үшін еркін
және ыңғайлы ҕол жеткізу күйік шалуды болдырмау үшін ҕамтамасыз етіледі.

Жалынның кері соҕҕысы кезінде форсунка орнатуға арналған тесікте экрандар
орнатылады, форсункаларға ауа мен отынның берілуін реттейтін вентильдер немесе
олардың жетектері тесіктерден алыс орналасуы тиіс.
436. Тексеру кезінде люктерді, ҕазандыҕтағы соҕпаҕтарды, ҕарау люктерінен олардың
жанында тұрып, аз уаҕытҕа ашуды есептемегенде жол берілмейді.
437. Кӛргіштер мен соҕпаҕтар ашыҕ болғанда оттыҕтарда отын жағуға рұҕсат
етілмейді. Алауды тұраҕты ҕадағалау үшін арналған ҕарау люктері шынымен жабылады.
Үрлеумен жұмыс істейтін ҕазандыҕтарда шынының жарылуын болдырмайтын
ҕондырғылар кӛзделеді. Ҕарауды жүргізетін персонал ҕорғаныс кӛзілдірігін кию ҕажет.
438. Ҕазандыҕты жағу алдында ондағы барлыҕ жӛндеу жұмыстары тоҕтатылып, цех
(блок) ауысым бастығы жағуға ҕатысы жоҕ барлыҕ персоналды шығару ҕажет.
Тұтанатын ҕазандыҕтарға сүйенген немесе оларды тікелей кӛрініс фронттыҕ және
артҕы ҕабырға, тӛбе табындылары кӛгінде тұрған жаҕтарда жаҕын ҕазандыҕтардағы
оттыҕтар мен газ ӛткізгіштерінен тыс орындалатын барлыҕ жӛндеу жұмыстары
тоҕтатылады.
Ҕазандыҕтардағы жұмыс кезекші персоналдың нұсҕауы бойынша жаңартылады.
439. Ҕазандыҕтардың тӛменгі нүктелерін үрлеу кезінде, ең алдымен толығымен
бірінші үрленетін орта вентиль барысы бойынша толыҕ ашылу ҕажет, одан кейін
біртіндеп екіншісін ашу ҕажет. Үрлеу аяҕталған бойда үрленетін орта вентиль барысы
бойынша, одан кейін біріншісі жабылады.
440. Ашыҕ кӛргіштердің, ҕарау немесе орындау кезінде ҕарауына люктеріне ҕарсы
тұруға жол берілмейді.
441. Ҕазандыҕтың үстіңгі ҕызу ҕабатын және регенеративті ауа ҕыздырғыштарды
импульсті (термотолҕын) және механикалыҕ түрлерін тазарту алдында персоналды
тазартылатын ҕазандыҕ элементтерінен орналасҕан аймаҕтан шығарылады.
Осы аймаҕта тазарту кезінде ҕарау және жӛндеу жұмыстарын жүргізуге жол
берілмейді.
442. Ҕазандыҕтың ҕызған ҕабатын үрлеу алдында тартылыс ұлғайтылып, тұраҕты
жану режимі ҕамтамасыз етіледі.
Үрлеу тек ҕазандыҕ жұмысының режимін жүргізетін тұлғаның тікелей рұҕсатымен
ғана жүргізіледі.
443. Ҕазандыҕтың механикалыҕ үрленуі стационарлыҕ үрлеу ҕондырғысымен
дайындаушы зауыттың арнайы нұсҕаулығына сәйкес орындалады.
444. Стационарлыҕ үрлеу ҕондырғылары болмаған кезде үрлеуді ҕолмен жүргізуге
жол берілмейді.
445. Ҕолмен үрлеу кезінде персоналға ҕорғаныс кӛзілдіріктерін, ҕолғап және
пелеринасы бар касканы киюі ҕажет.
446. Үрлеу алдында оттыҕтан ҕож бен күлді үздіксіз жою ҕондырғысындағы
гидроҕаҕпаҕтардың тұраҕтылығы тексеріледі.
Мерзімді ҕож бен күл түсіру ҕондырғылары бар ҕазандыҕтарда бір уаҕытта
ҕазандыҕты үрлеуге және ҕож бен күл түсіруге жол берілмейді.
447. Егер үрлеу кезінде үрлеу люгінен газдар мен күл шығып, оттыҕ ҕараңғыласа
немесе бӛгде шу пайда болса, үрлеу тоҕтатылады.
448. Ҕазандыҕты үрлеу кезінде оттыҕҕа ҕұбыр салынғанша ауа вентилін ҕысылған
ауамен ашуға және оттыҕтан вентиль жабылғанша ҕұбырды шығаруға жол берілмейді.
Люктерді ҕорғаныс кӛзілдіріктері мен ҕолғаптарын кие отырып, бір шетінде тұрып
ӛзіне ҕарай тартып ашылу керек.
449. Ҕазандыҕты бу мен су аралас үрлеу кезінде люктерді және кӛргіштерді ашуға
жол берілмейді.
450. Су кӛрсеткіш аспаптарын үрлеу кезінде операцияларды мынадай тәртіпте
орындалуы ҕажет:
1) тӛменгі үрлеме вентильді шағын бұрышҕа аҕырын ашу;

2) тӛменгі (су) тез әрекет ететін кранды 8-10 секундҕа (бұдан әрі - с) жабу, одан кейін
оны ҕайта ашу;
3) жоғарғы (бу) тез әрекет ететін кранды 8-10 с жабу, одан кейін оны ҕайта ашу;
4) тӛменгі үрлеме вентильді жабу.
Үрлеме булы су ҕоспасы жабыҕ ҕаҕпағы дренажды түтікшеге арналған тесігі бар
ҕаҕпағы табылған және одан кейінгі тӛменгі үрлеме вентилінде тұрған ҕұйғышҕа
салынады.
Үрлеу кезінде жұмысшыға су ӛлшеу шынысының жанында ҕырынан тұру, барлыҕ
операцияларды ҕорғаныс кӛзілдірігімен және брезент ҕолғаппен орындау ҕажет.
Оттықтар, газ құбырлары, ауа өткізгіштері мен қазандық
барабандарының ішіндегі және түтін мұржаларындағы жұмыс
451. Ҕазандыҕ ҕондырғысы элементтеріндегі, сондай-аҕ ауа ӛткізгіштері мен газ
ӛткізгіштеріндегі жұмыстар мынадай шарттармен жүргізіледі:
1) осы Ҕағидалардың 174, 177 және 179-тармаҕтарының талаптарына сәйкес жұмыс
істейтін жабдыҕтар мен бу, ыстыҕ су, мазут, газ және ауаның ҕұбырларынан жолдарынан
ажырату және бу, су, мазут және газ бойынша ажыратылатын арматурадағы бітемелерді
орнату;
2) оларды зиянды газдардан желдету және ауаның газдалғанын тексеру;
3) осы Ҕағидалардың 154 және 156-тармаҕтарының талаптарын саҕтау;
4) электр ҕозғалтҕыштардан кернеудің тарту-үрлеу машиналарын алу.
452. Ҕазандыҕ ҕондырғысының, газ ҕұбырлары мен жылжымалы электр шамдары бар
ауа ӛткізгіштерінің ішкі элементтерінде жұмыс істеу кезінде шамдар саны әр түрлі кернеу
кӛзінен 12 В-ҕа ҕоректенуімен кемінде екеу болуы тиіс. Сондай-аҕ, аккумуляторлы
батарея шамдарының жарыҕтандыруына жол беріледі.
453. Ҕазандыҕтың оттығы ішінде жалпы жарыҕтандыратын ҕыздыру кернеуі 220 В-ҕа
дейінгі шамдарды ҕолдануға рұҕсат беріледі. Бұл ретте шамдар жұмыс орнына 2,5 м
биіктікте орналастырады немесе шамға ҕұралды ҕолданбай ҕол жеткізу мүмкіндігін
болдырмайтындай шаралар ҕолданылады. Электр сымы ҕорғаныс сымымен орындалады.
Ҕазандыҕтың оттығы ішінде жарыҕ жеткіліксіз болса, ҕазандыҕтың оттығынан тыс
кернеуі 220 В-ҕа дейін жарыҕтандырғышты ҕолдануға рұҕсат беріледі, ол жұмысшыларға
ҕол жетпейтін жерде орналастырылады.
Жарыҕтандырғыш ҕұралдарын электр техникалыҕ персонал орнатуы тиіс.
454. Жӛндеуші персоналға ҕабырғалар мен ҕұбыр элементтерінің ҕож, күл және ошаҕ
ҕалдыҕтарынан тазартылғанша ҕазандыҕ ҕондырғылары, газ ӛткізгіштері және ауа
ӛткізгіштері жіберілмейді.
455. Ҕазандыҕ оттығында ҕож немесе кірпіштің ҕұлауға тұрып ҕалған ҕалдыҕтары
болған кезде жұмыс істеуге болмайды.
456. Ҕазандыҕ оттығындағы тұрып ҕалған кесектерді соҕпаҕтар, люктер арҕылы
алдын ала су ҕұйғаннан кейін түсіреді. Ҕабырғаларда ҕалған ҕож ӛсінділері оттыҕтың
жоғарғы бӛлігінен оттыҕтың ішінде тұрып түсіруге болады. Оттыҕҕа кірмес бұрын онда
аяҕтардың сенімді тұрғанына кӛз жеткізу ҕажет.
Ҕазандыҕ пен оның элементтерін тазарту түтінді газ жолы арҕылы жасалады.
Ҕазандыҕтың оттығындағы ҕабырғалардағы ҕожды жоғарыдан тӛмен ҕарай түсіреді.
Жұмысшыларға тазаланатын учаскіден тӛмен тұруға жол берілмейді.
457. Оттыҕта ҕождың үлкен кӛлемі кезінде оны барлыҕ ені бойынша түсіруге
болмайды, ең алдымен шағын кӛлденең арыздарды алды және оған су ҕұя отырып, тӛмен
жібереді. Одан кейін арызды біртіндеп кеңейтіп, күлді түсіруді жалғастырады.
Ҕождың жылжуын болдырмау үшін оттыҕты бір уаҕытта бірнеше жерден тазалауға
болмайды.

458. Ыстыҕ күлге және ҕожға су ҕұю кезінде жұмысшы түзелген бу оған тимейтін
ҕашыҕтыҕта тұруы ҕажет. Ыстыҕ күл мен ҕожға суды шашыратып ҕұю керек. Су ҕұятын
жұмысшы жылы киімде, пелеринасы бар каскада, респиратор және ҕорғаныс кӛзілдірікте
болуы ҕажет.
Ӛзінің және басҕа жұмысшылардың аяҕ астындағы ҕож бен күлге су ҕұюға жол
берілмейді.
459. Ҕож бен күлге су ҕұю кезінде және оттыҕты тазарту кезінде жұмысшылардың
бірі оттыҕтың ішінде жұмыс істейтіндерге баҕылау үшін лаздың сыртында тұруы ҕажет.
460. Оттыҕтың ішінде жұмыс жүргізген кезде оның ішінде кемінде екі адам болуы
ҕажет.
461. Оттыҕты тазарту кезінде газ ӛткізгіштері мен ҕазандыҕтың ысу ҕабатында жұмыс
істеуге жол берілмейді.
462. Оттыҕта жұмыс істейтін және конвективті ҕабатта жұмыс істейтін персонал
түзелген тұнбалар және жуу суының зияны туралы білуі ҕажет және жұмыста респиратор,
ҕышҕыл-сілті ҕолғаптар мен биялай кию керек.
463. Оттыҕҕа кіру немесе конвективті шахтаға үшін балҕыту кәбілдері, газ ӛткізетін
жеңдері немесе жарыҕтандырғыш желі сымдарын пайдалануға жол берілмейді.
464. Ҕазандыҕтың апатты жӛндеуін жүргізу кезінде жұмыс алдында оттыҕты алдын
ала тазартусыз персоналға ҕож бен кірпіш ҕұлауын болдырмайтын шаралар ҕабылданады.
465. Ҕұбырлы ауа ҕыздырғыштың кубтарын кӛтерудің алдында кӛтерілетін куб пен
оның ҕұбырларының күл толуын ескере отырып, жоғарғы және тӛменгі ҕұбыр таҕталарды
байлау керек.
466. Регенеративті айналмалы ауа ҕыздырғыштарда жӛндеу жұмыстарын жүргізу
кезінде ҕыстырылған толтыру пакеттерін суыруға және суыҕ толтырмасы бар пакеттерді
орнату кезінде олардың астында тұруға және роторды жылжыту кезінде бӛшкенің ішінде
тұруға болмайды. Роторды айналдыру арнайы ҕұрал-саймандармен жүргізіледі.
467. Ҕазандыҕтың барабанының ішінде жұмыс істегенге дейін люктің екеуі де
ашылады. Жұмысшыларды ҕазандыҕтың барабанына жібермес бұрын ол ҕышҕылмен
жуылғаннан кейін желдету және барабандағы ауаны оттегінің жеткіліктігіне тексеру
(кӛлем бойынша 20 %) жүргізіледі. Барабандағы сутегінің шоғырлануы оның жалын
атуының тӛменгі деңгейіне 1/5, ал күкірт газы - рұҕсат етілетін шоғырлану шегінің
мәнінен аспауы тиіс.
468. Ҕазандыҕ барабанының желдеткіші барабанның сыртында орналасҕан
(барабанның ашыҕ люктерінің бірінде немесе уаҕытша босатылған штуцерде)
жылжымалы желдеткішпен немесе ауа тазартҕыш ҕондырғымен ҕамтамасыз етіледі.
Жұмыс кезінде тӛменгі барабандардағы жұмыс орындарының ҕарҕынды желдетілуін
арттыру үшін жоғарғы барабандардың люктері ашыҕ болуы тиіс.
469. Барабан мен ҕосатын ҕұбырларды кемінде екі адам тазалау ҕажет. Бір жұмысшы
ҕайнататын ҕұбырларды ҕолмен тегістеуші электр машинасымен тазартҕан кезде басҕа
жұмысшы барабанда жұмыс істеп жатҕан адамға баҕылау жасап, оның нұсҕауларын
орындау үшін коммутациялыҕ аппараттың ҕасында болуы тиіс, сондай-аҕ ҕажет жағдайда
электр ҕозғалтҕышты ӛшіру ҕажет. Электр ҕозғалтҕыш ҕашыҕтыҕтан басҕарылғанда
баҕылау жасаушы болуы керек.
470. Ҕайнату ҕұбырларды тазалау кезінде тегістеу ұштары ҕұбырдан
электрҕозғалтҕыш ӛшірілгеннен кейін алу ҕажет, электр ҕозғалтҕышты ҕайта ҕосу тек
ұштар ҕайта ҕұбырға салынғанда ғана жасалады.
471. Кернеуі 12 В жоғары электр ҕозғалтҕыштар және жылжымалы ҕолшамдары
немесе электрленген ҕұрал жалғанатын жылжымалы тӛмендеткіш трансформаторлар
соҕпаҕтың ҕасында барабанның сыртында орналасуы керек. Корпус пен тӛмен кернеулі
трансформатордың айналмасының бірін жерге тұйыҕтау керек
472. Ҕызу ҕабатында ирек түтік шарын домалатҕанда арнайы ұстағышты ҕолдану
ҕажет.

473. Түтін ҕұбырларын және газ ӛткізгіштерін сырттан тексеруді кемінде 2 адам
жүргізеді; ішкі тексеру мен жӛндеуді кемінде 3 адам, осы Ҕағидалардың талаптарын
саҕтай отырып жүргізу ҕажет.
474. Түтін ҕұбырлары мен газ ӛткізгіштерінде жұмыстар жұмыс орындарын ашыҕ
люктер арҕылы мұҕият желдеткеннен кейін және түтін газдарының жұмыс істеп тұрған
ҕазандыҕтардан кедергілер ҕойып, ҕұлыпҕа жабу немесе уаҕытша герметикалыҕ
ҕабырғалар ҕою арҕылы келуінен ҕорғау жүргізгеннен кейін басталады. Буды үрлеу
желілерін оларға бітегіш орнату арҕылы ӛшіру ҕажет.
475. Түтін ҕұбырларын және газ ӛткізгіштерін ішкі жӛндеу түтін газдары болмаған
кезде және газ ӛткізгіштерінің жеткілікті тексерілгенінен кейін жасалады.
476. 1,3 м және одан биіктікте жұмыс істеу кезінде осы Ҕағидалардың талаптарына
сәйкес келетін мінбелер мен бесіктер орнатылады.
477. Жұмысшылардың газ ӛткізгіштері мен басҕа ҕораптарда жүруі ҕажет болғанда
олардың түбінің беріктігі тексерілуі тиіс. Бос орындар немесе ҕорап түбінің бүлінуі
аныҕталса, таҕтайлардан тӛсемелер салып, ҕораптарда күл болса тазалауы ҕажет.
Жұмыс кезінде адамдардың ҕұлауын болдырмас үшін ҕораптардың тік жағдайдан
кӛлденеңге кӛшу орындарында соңғысы ҕоршалады.
Газ ӛткізгіштерінде адамдардың түсуі және кӛтерілуі берік бекітілген баспалдаҕтар
мен траптар арҕылы жүзеге асырылады.
478. Түтін ҕұбырында жұмысшылардың кӛтерілуі және түсуі үшін жүру
баспалдағының шахтасын тӛрт жағынан барлыҕ биіктігі бойынша және жұмыс алаңынан
2,5 м жоғары деңгейде тормен ҕорғалуы ҕажет.
479. Жұмысшылардың ригель, кӛлбеу немесе кӛтергіш тростар арҕылы кӛтерілуіне
(түсуіне) және түтін ҕұбырынан немесе сыртҕы баспалдаҕтар бойынша бірнеше
жұмысшының кӛтерілуіне (түсуіне) жол берілмейді. Бағдаршам алаңдары бар ҕұбырларға
осы алаңдар арасындағы түрлі деңгейлерде жұмысшылардың кӛтерілуіне (түсуіне) жол
беріледі. Бұл ретте ондағы люктер жабыҕ болуы тиіс.
480. 1,3 м және одан жоғары биіктікте жұмыс кезінде ҕорғаныс ҕоршаулары болмаса
кезек-кезегімен ілігу үшін карабині бар шынжырлы саҕтандырғыш белдеулерді пайдалану
ҕажет. Персоналды жүру баспалдағына саҕтандыру белдігінсіз жіберуге жол берілмейді.
481. Жӛндеу жұмыстары кезінде немесе ілінген ҕұрал-саймандарын тексеру кезінде
жертӛле ҕабатынан биіктігі 1/10 ҕашыҕтыҕтағы түтін ҕұбыры жанындағы ҕауіпті аймаҕ
ҕоршалады. Ҕоршауда ҕауіпсіздік белгілері, ҕоршауға кіруге рұҕсат бермейтін белгілер
жасалады. Ҕауіпті аймаҕ шегінде ӛткелдер мен жүретін орындарда жаға ҕоршаулары,
бӛгде тұлғаларға кіруге болмайтын ҕауіпсіздік белгілері орнатылады.
482. Түтін мұржалары ішіндегі жӛндеу жұмыстары оларды күлден тазартҕаннан кейін
жүргізілуі керек.
483. Мұржалар ішінде бір уаҕытта бірнеше белдеуде жұмыс кезінде әр белдеу
жоғарғыдан тегіс ҕорғаныс тӛсемесімен бӛлінуі тиіс. Футеровканы бӛлшектеу кезінде екі
және одан кӛп белдеуде бір уаҕытта жұмыс істеуге болмайды.
484. Оттыҕтар, газ ӛткізгіштері, ауа ӛткізгіштері мен ҕазандыҕ барабандары ішіндегі
жұмыстар аяҕталған бойда осы Ҕағидалардың 169-тармағының талаптары орындалады.
Қож-күлден тазарту және күл үйінділері жүйелеріне қызмет көрсету
485. Ҕож бен күлді мерзімдік тазарту кезінде бункерлерінің сыртҕы люктері мен
ҕаҕпаҕтарын ашар алдында ҕазандыҕ машинисін алдағы ҕож бен күлдің түсірілуі туралы
және ҕазандыҕтағы отты сирету ҕажеттігі, ҕож бен күлге су ҕұю туралы ескерту ҕажет.
486. Газ ӛткізгіштерден күл мен ҕожды түсіру кезінде және ҕазандыҕты жағу кезінде
осы жұмысты жүргізетін тұлғалар люктен алыс тұруы ҕажет.

487. Ҕож ҕаҕпаҕтарын, ал вагон ағызған күл тазалауда және күл ҕаҕпаҕтарын ашу
ҕашыҕтыҕтан жүргізіледі. Бұл ретте ҕаҕпаҕтан барлыҕ персоналды алыстату ҕажет.
488. Вагонеткалы күл тазалауда күл және ҕож ҕаҕпаҕтарды ҕож, күл және отынның
жанбай ҕалған ҕалдыҕтарын (шаң және күл) суға малып алғаннан кейін ғана аҕырындап
ашу керек.
489. Ҕожды сулаған кезде және оны комодтан гидрокүлтазартҕыш каналдарына
түсірген кезде ҕарау есіктері жабылады.
490. Шаю шүмектерін тазартуды және шешуді судың арыны тәулігіне 20 м астам
болса, су ӛшірілгеннен кейін ғана жасалады.
491. Ҕарау терезелерін ашу кезінде ҕарама-ҕарсы тұруға болмайды.
492. Ҕожды жанудың тұраҕты режимінде және пеш пен газӛткізгіште сиретудің
тұраҕты режимде түсіру керек. Ҕож бен күлді ӛртеу режимі орнатылмаған кезде және
ҕарау терезелерінен күл мен жалынды түсіруге болмайды.
Ҕожды түсіру кезінде ҕазандыҕтың ағын ӛзегінен ҕож бен күлді түсіруге немесе
ҕазандыҕты үрлеуге болмайды.
Ҕожды түсіру тек арнайы найзалармен ғана жүргізіледі.
Ҕожды түсіруге арналған найзада ҕұбырға дәнекерленген ұштыҕ болуы тиіс, ол
ҕождың ҕұбыр бойы ағуына жол бермейді. Ҕожды екі жағы ашыҕ ҕұбырмен түсіруге
болмайды. Түсіру кезінде найзаны ұстап, бір шетте тұру керек. Жұмыс кезінде найзаға
сүйенуге болмайды. Найзаны комодтың бойында еденде кӛлденең түрде саҕтау керек.
493. Жеткілікті жарыҕтандырылмаған алаңдарда тұрып, сондай-аҕ арнайы арналмаған
орындарда (баспалдаҕтың сүйеніштерінде, ҕұбырларда) тұрып ҕожды түсіруге болмайды.
494. Күл толған күл түсіргіш аппараттарды тазалау ҕажеттілі кезінде ашыҕ люктен
алыс тұру керек. Күл түсіру кезінде люк жабыҕ болуы керек.
495. Ҕож тазартҕыш ҕондырғыларды ҕождан тазарту кезінде және ҕұрғаҕ күл
ұстағыштар күл ҕаҕпаҕтарын тазарту кезінде:
1) ванналар мен бункерлердің ішіне кіруге;
2) каналдардың шешілген бекітілістерінде жұмыс істеу;
3) ыстыҕ ҕож бен күл үйіндісіне тұруға;
4) күл үйінділерінде респираторсыз жұмыс істеуге жол берілмейді.
496. Ҕож бен күлді тазарту кезінде персонал ҕолғап, ҕорғаныс кӛзілдіріктері мен
ҕорғаныс каскасын, шалбарды етіктің сыртына кию керек.
497. Металл ұстағыш немесе ҕойыртпаҕсорғы бункерін каналдарды бітегіш
ҕұралдармен ӛшіріп, ҕойыртпаҕсорғыны тоҕтатып, металл ұстағыш пен бункерде артыҕ
ҕысым болмағанда ғана тазарту керек.
498. Гидрокүлтазалау каналдарын тазарту кезінде олардың алынатын кедергілер тек
жұмыс аймағында ғана алынады. Жұмыстағы үзіліс және каналдарды тазартудан кейін
алынатын бӛгеттер орнына ҕойылады.
499. Гидрокүлтазалау каналдарын ҕарау және тазалау кезінде тоҕ күші 12 В-тан
жоғары емес жылжымалы ҕол шамдарын ҕолдану керек.
500. Ҕожкүл сымдар ҕұбырларын бұру немесе жӛндеу тӛңкерілген ҕұбырлары және
сорғылар ажыратылған кезде шағын механикаландыру ҕұралдарын ҕолдану арҕылы
жүргізіледі.
501. Күл үйінділерінде үйінділерді тазалау резеңке етік киіп жүргізіледі.
502. Ҕожкүл жолдар секцияларын бӛлу кезінде ҕұбырларда ҕалған ҕойыртпаҕты (ҕож
бен күл) тӛгуге шаралар ҕабылданады. Ҕұбырды кӛтеру кезінде персоналды секциядан
шығару ҕажет.
503. Ҕойыртпа жолдардан ҕұбырлардан ӛтуге болмайды.
504. Жаңадан жуылған ҕожкүл жағажайда жүруге болмайды. Зарарсыздандырылған
күлҕож жағажайда ерекше жағдайларда екінші тұлғалармен бірге жүруге болмайды, бұл
ретте алда кетіп бара жатҕан жуылған ҕабаттың беріктігін таяҕпен тексеру ҕажет.

505. Ҕайыҕтан, катамараннан немесе салдан жұмыс жүргізетін персоналда (ҕалдыҕ
әуіттің тереңдігін тексеру, су жіберетін имараттар және басҕаларда шандор орнату)
ҕорғаныс ҕұралдары (жилет, белдік және басҕа) болуы ҕажет.
Желдің ҕуаты 9,8 м/с астам және одан 0,35 м жоғары толҕынды ҕайыҕ және басҕа
жүзу ҕұралдарын ҕолданумен байланысты ҕалдыҕ тоған тереңдігін тексеру, шандор
орнату және басҕа жұмыстар жүргізуге болмайды.
Электр сүзгілеріне қызмет көрсету
506. Ҕазандыҕтың газ ӛткізгіштеріндегі электр сүзгілерінің секцияларын тазарту және
механикалыҕ бӛлігін жӛндеу үшін, сондай-аҕ осы секцияларды сілкілеу механизмдерін
жӛндеу үшін олардың электр бӛліктерін электр техникалыҕ персонал ӛшіруі тиіс.
Секциялар, секция люктері және сілкілеу механизмдерінде ескерту белгілерін ҕазандыҕ
цехын (ҕазандыҕ турбинасы) персоналы ҕағуы ҕажет.
507. Электр сүзгілердің механизмін сынау және реттеу электр ҕозғалтҕышты жиі ҕосу
және ӛшіру талап етілгенде электр схемасын бӛлшектеусіз жасауға болады.
Бұл жағдайда бригада ҕұрамынан электр ҕозғалтҕышына және оны ҕосу
ҕондырғысына электр ҕозғалтҕыштың кездейсоҕ ҕосылуына баҕылау жасайтын
баҕылаушыны бӛлу ҕажет.
508. Электр сүзгілерді ішкі тексеру және секцияларын жӛндеу олардың электр бӛлігі,
жүйесі жерге тұйыҕталып, электр сүзгілердің түтін жолдарының екі жағынан шибермен
немесе бітегіш және секция желдетумен ӛшірілгеннен кейін жасалады.
509. Бункердің тӛменгі бӛлігінде жұмыс басталғанға дейін электродтарды сілкіп,
бункерді шаңнан тазартып, ҕабырғаларға су шашу ҕажет. Электр сүзгілердің жоғарғы
бӛлігінде тек жоғарғы люктер ашылады.
510. Электр сүзгілерде шаңға ҕарсы респираторлар және ҕұтҕару белдіктерімен
жұмыс істеу ҕажет.
Бу турбина қондырғы жабдықтарына қызмет көрсету
Турбиналық агрегаттарға қызмет көрсету
511. Ыстыҕ жазыҕтар аймағында тұрған сыртҕы арынды майҕұбырлары арнайы тығыз
болат табаҕтардан жасалған ҕораптарға салынады. Ҕораптардың тӛменгі бӛлігі апатты
ҕұю коллекторынан тәуелсіз жинаҕ ҕұбырларында май ҕұятындай еңісті болуы керек.
Күрделі жӛндеу кезінде ҕорап турбиналары су толтыру арҕылы тығыздығы
тексеріледі.
512. Ҕораптан тыс орналасҕан майҕұбырлары ыстыҕ жазыҕтардан металл ҕорғаныс
экрандар арҕылы бӛлінеді, ал олардың фланцтары майларды ҕауіпсіз жерге ҕұятын
арнайы ҕаптамаларға бекітіледі. Ҕаптамалар фланцтарды, сондай-аҕ олардың жанында
орналасҕан еріту тігістері мен ҕұбырдың тігістен 100-120 мм бӛлігін ҕамтуы тиіс.
513. Ҕауіпсіздік автоматтарын сынау кезінде турбинаға ҕызмет кӛрсету алаңында
тікелей сынаҕҕа ҕатыспайтын тұлғалардың болуына болмайды.
Ҕауіпсіздік автоматтарын турбина роторының айналым санын ұлғайтумен тексеру
кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі бекіткен сынаҕ бағдарламасы бойынша жүргізіледі.
Ҕауіпсіздік автоматтарын сынағанға дейін сынаҕҕа ҕатысатын персоналға нұсҕау
берілу, осы туралы нұсҕаулыҕ журналына жазылу ҕажет.
Сынаҕҕа цех бастығы (немесе оның орынбасары) тікелей жетекшілік жасайды, ол
турбина роторының айналу жиілігін тахометр бойынша тексереді. Сынаҕҕа ҕатысатын
ҕалған персонал керек кезде агрегатты ӛшіретіндей етіп ҕойылады.

514. Ҕауіпсіздік автоматын тексеру алдында ротордың айналу жиілігін ұлғайтумен
стопорлыҕ және реттеу клапандарының отырғызылуын тексеру және айналымның
номиналді жиілігі кезінде ҕолмен ӛшіру жүргізіледі. Стопорлыҕ және реттегіш
клапандардың ҕанағаттанарлыҕсыз отырғызылуы кезінде ҕауіпсіздік автоматының
жұмысын айналым жиілігін ұлғайтумен тексеруге болмайды.
515. Егер ҕауіпсіздік автоматын тексеру кезінде турбинаның айналым жиілігі
ҕауіпсіздік автоматы іске ҕосылуы тиіс деңгейге дейін жоғарыласа, ал ол іске ҕосылмаса,
онда турбина ҕол ажыратҕышпен бірден тоҕтатылады. Ҕолмен ажыратҕыш жұмыс
істемесе, турбина реттегіш клапандарды жабумен және бу тартпасымен (байпас)
тоҕтатылады.
Ҕауіпсіздік автоматын айналым жиілігін ұлғайта отырып, ҕайта сынауға аҕауларды
аныҕтағаннан және олар жойылғаннан кейін ғана жол беріледі.
516. Буды реттеу және бӛлу жүйесінде аҕаулар болған кезде турбинаны іске ҕосуға
болмайды.
517.
Жӛндеуге
тоҕтатылған
турбина
жалпы
бу
ҕұбырларынан
осы
Ҕағидалардың 174, 177 және 179-тармаҕтарының талаптарына сәйкес ажыратылады.
518. Цилиндрлар мен турбина роторлары ҕаҕпаҕтарын кӛтеруге арналған зауыттыҕ
ҕұрал-саймандар жұмыс басталар алдында тексеріледі. Ҕұрал-саймандар жӛнделгеннен
кейін оларда техникалыҕ куәландыру уаҕыты кӛрсетіледі.
519. Турбинадан шешілетін ауыр бӛлшектер (ротор, цилиндр ҕаҕпағы) осы
Ҕағидалардың 19-тармағының талаптарына сәйкес жылжып кетуін болдырмайтын,
ҕатпалар мен тӛсемдерге салынады. Тӛсем үшін антисептикалыҕ сіңірілген шпалдарды
ҕолдануға жол берілмейді.
520. Цилиндр ҕаҕпағын ашу және кӛтеру кезінде мыналарды:
1) кӛтеру үшін ҕолда бар ҕұрал саймандарды ҕолдану (мысалы, теңгерімдеуші);
2) цилиндрдың жоғарғы бӛлігін (ҕаҕпағын) тӛменгі бӛліктен ҕысҕыш бұрандамалар
кӛмегімен ашу;
3) кӛтеру алдында ҕаҕпаҕтың мұҕият бекітілгендігін тексеру;
4) жауапты тұлғаның командасы бойынша орнатылған бағдар беруші болттар
(шамдар) кезінде мұҕият аударғаннан кейін ҕаҕпаҕты кӛтеруге ҕатысты;
5) кӛтеру кезінде тӛменгі цилиндрдің ернемегіне ҕатысты ҕаҕпаҕтың дұрыс жылжуын
тексеру керек. Ҕаҕпаҕтың дұрыс жылжуын тексеру кезінде, сондай-аҕ оны кӛтеру кезінде
ҕаҕпаҕтың астындағы ернемекке ҕол салуға болмайды.
521. Ернемектік жалғама бұрандамаларын шешу және сомындарын бұрау
турбиналарын әзірлеуші зауыттың нұсҕасы бойынша жүргізеді.
522. Егер ҕаҕпаҕты ашу кезінде ҕисыҕтыҕ немесе желіну байҕалса, ҕаҕпаҕ түсіріліп,
оның ілмекке бекітпесі тростарды тарту немесе босату арҕылы ҕайтадан алынады.
Тростардың ұзындыҕтары сомындар немесе кӛтергіш ҕұрал-сайманның жабдыҕтарымен
реттеледі.
523. Цилиндр ҕаҕпағын кӛтеру кезінде, егер ол ҕұрылымы бойынша цилиндр
ҕаҕпағына бекітілмеген болса, және егер одан әрі кӛтерген кезде ҕұлауы мүмкін болмаса,
онымен бірге ҕалыңдатҕыш ҕұрсама кӛтеріліп кетпеуін ҕадағалау ҕажет. Егер ҕаҕпаҕ
аздаған биіктікке кӛтерілген кезде ҕұрсама ҕаҕпаҕҕа ҕорғасын зілбалға соҕҕысымен
ұрғанда түспесе, оны тӛсемеге шығарып, ҕұрсаманы ҕаҕпаҕҕа бекіту ҕажет.
524. Егер диафраграммалар ҕұрылымды цилиндр ҕаҕпағына бекітілсе және аздаған
кӛтеру кезінде диафраграммалардың жоғарғы бӛліктерін бекітіп тұрған бұрандалар үзіліп
кеткені байҕалса, одан әрі кӛтеру тоҕтатылады.
Бұл жағдайда цилиндр ҕаҕпағы диафраграмманы бекіту үшін ҕажетті биіктікке
кӛтеріледі және тӛсемге орнатылады. Диафрагма бекітілгеннен кейін турбина цилиндрі
ҕаҕпағын кӛтеруді және тасымалдауды жалғастыруға болады.
525. Кӛтерілген диафрагма астында тұрып, диафрагманың отырғызу орындарын
ҕорғау және майлау, сондай-аҕ диафрагманы салмаҕта ӛңдеуге жол берілмейді.

526. Турбина цилиндрінің тӛменгі бӛлігін кӛтеріліп тұрған цилиндр ҕаҕпағының
астында ҕырнауға болмайды. Бұл жұмысты цилиндр ҕаҕпағын ҕауіпсіз жерге апарылған
немесе тӛсемге ҕойылған жерінде жүргізу керек.
527. Цилиндр ҕаҕпағын кӛмкеру жұмыс жетекшісінің тікелей басшылығымен жүзеге
асырылады. Кӛмкеру алдында ҕаҕпаҕта бекітілмеген бӛлшектердің болмауына кӛз жеткізу
керек (сомындар, болттар, бітеуіштер, жабдыҕтар және басҕалар).
528. Турбина цилиндрына ҕосылған бу ҕұбырлары мен дренаждардың барлыҕ
тесіктері цилиндр ашылғаннан кейін бірден ағаш бітегіштермен және ҕаҕпаҕтармен
жабылады, ал конденсатор аузы берік ағаш ҕалҕандармен бітеледі.
529. Жоғары ҕысымды турбиналардың бекіту бұранда ҕосылыстарын ҕыздыру үшін
ҕолданылатын ТЭН типтес электр ҕыздырғыштар жерге тұйыҕталып, ҕыздыру корпусы
мен тоҕ жүретін бӛліктер арасында 2 МОм кем емес оҕшаулауғыш ҕарсылыҕ күші болуы
тиіс. Электр ҕыздырғыштармен резеңке диэлектрлік ҕолғаптармен жұмыс істеу ҕажет.
Электр ҕыздырғыштармен жұмыс істеуге электр ҕауіпсіздігі бойынша ІІ топтан тӛмен
емес.
Электр ҕыздырғыштармен жұмыс кезінде мыналарға:
1) оны тоҕ жүретін кәбілді коректендіргіш желіден ажыратпай бӛлшектеуге;
2) ҕыздырғыш корпусының ҕорғаныс түтігін бүгуге немесе деформациялауға;
3) электр ҕыздырғышты бүрлі шегенің тесігіне соҕҕы арҕылы немесе күшпен
орнатуға;
4) ұзындығы электр ҕыздырғыштың жұмыс ұзындығынан аз тұйыҕ орталыҕ тесігі бар
бүрлі шегені ҕыздыруға;
5) бір бұранда ҕосылыстан екіншісіне ҕосылған электр ҕыздырғышпен кӛшуге;
6) жұмыс істеп тұрған электр ҕыздырғышта тоҕ жүретін кәбілдердің цангалыҕ
байланыстарын ажыратуға;
7) электр ҕыздырғышты жұмыс күйінде ҕадағалаусыз ҕалдыруға жол берілмейді.
530. Турбина цилиндрін бекітпесімен жұмыс жасаған кезде кӛп отты жанарғының
эжекциялыҕ ҕыздырғыш соҕҕысыз және кері соҕҕысыз жұмыс істеуі тиіс. Жанарғының
барлыҕ ҕосындылары мен каналдары соның ішінде ҕалыңдатҕыш ҕондырғылар
герметикалыҕ болуы керек.
Эжекциялыҕ ҕыздырғышты ҕолдана отырып, жұмыс басталар алдында турбинаның
ағын бӛлігіндегі барлыҕ жұмыстар тоҕтатылып, персонал шығарылуы ҕажет. Жұмыс
орнында жанарғының жалының реттеуге арналған жайма асбест, ӛрт сӛндіргіш және
метал табаҕта болуы ҕажет.
Эжекциялыҕ ҕыздырғыштың жанарғысын табадағы жалынмен тұтандырады. Бұл
маҕсатҕа сіріңке ҕолдануға болмайды.
Эжекциялыҕ ҕыздырғышпен жұмыс кезінде жалынға ҕарсы тұруға, сондай-аҕ
майланған киіммен және ҕолғаптармен жұмыс істеуге болмайды.
531. Бүрлі шегені ҕыздыру үшін ауа ҕыздырғыштардың цилиндр турбиналарын
пайдаланған кезде ыстыҕ ауа беру үшін және ҕыздырғаннан кейін алып тастау үшін
штуцердің бүрлі шегесінің тесігіне ауа беретін вентиль жабыҕ кезде жасалады. Жұмыс
істеушілер ҕолғап және ҕорғаныс кӛзілдіріктерін киюі керек.
Бүрлі шегені газды жанарғы жалынымен ҕыздыруға болмайды.
532. Турбинаның аҕаулы күрекшелерін электр балҕытҕыш арҕылы бӛлшектеу кезінде
ротор жерге тұйыҕталады. Турбинаның аҕаулы күрекшелерін жүк кӛтергіш крандар
арҕылы суыруға болмайды.
533. Подшипниктерді ашу және жабу кезінде мыналар:
1) ҕаҕпаҕтар мен астарды ҕаҕпаҕтың үстінгі жазыҕтығына толыҕ жабыстырылған
ілмек-бұрандаға жапсыру;
2) жартылай муфта бойынша орталыҕтандыру кезінде подшипниктің тӛменгі астарын
шығару кезінде астарды сүймен және ілмек бұрғы кӛмегімен аудару ҕажет. Астардың

шетінен ҕолмен ұстауға болмайды. Корпустың кеулейжолын сүртуге тек астардың
жылжып кетуіне ҕарсы шаралар ҕолданылғаннан кейін жол беріледі.
Тірек подшипниктің астары астындағы тӛсемдерді астарды тиісті бекітусіз
ауыстыруға болмайды.
534. Подшипниктердің астарларын баббитпен ҕұю кезінде формалар кептірілген
болуы керек.
Жұмысты ҕорғаныс кӛзілдіріктерімен, резеңке алжапҕыш және биялайлармен атҕару
керек.
Астарларды каустика содасымен майсыздандыру және ҕышҕыл ҕұю кезінде осы
Ҕағидалардың тиісті талаптарына сәйкес ҕадағалау ҕажет.
535. Турбина роторын алу және орнату арнайы ҕұралмен жүргізілуі керек.
Кӛтерместен бұрын кӛршілес роторлардың жартылай муфтасы барынша ашылып тұруы
керек.
Тросты кранмен тартҕаннан кейін ротор кӛлденең орналасуы керек, бұл кӛтеру
алдында ротордың астардан біркелкі алынуымен, ал аздаған кӛтеру кезінде белдік
мойнаҕтарына орнатылған деңгей бойынша аныҕталады.
Ҕисаю, тиіп кету кездерінде роторды кӛтеру бірден тоҕтатылады.
536. Реттеу және ҕорғау ҕондырғыларын бӛлшектеу кезінде мыналар:
1) автоматты стопор клапанын бӛлшектеу кезінде екі диаметрлі бұранданы бұрып,
олардың орнына екі ұзын бүрлі шегесі бар сомындарды орнатып, тек бұдан кейін
серіппелі ұзын бүрлі шегедегі сомындармен аҕырындап босатып, ҕалған бұрандаларды
бұрау;
2) асып ҕойғанан кейін дроссельді клапанды ҕосылыс жартылай муфтаға шығару;
3) клапанды шток және шеттерінен ұстауға болмайды;
4) ортадан тепкіш реттеуішінің серіппелерін бӛлшектеу кезінде екі жағынан бірдей
босату ҕажет.
537. Турбина бӛлшектерін терең суыту әдісімен отырғызған кезде арнайы ҕұралдар
мен ҕолғап киіп жүргізеді. Бӛлшектерді сұйыҕ азотпен суыту кезінде жарылыс ҕаупі бар
ҕоспалардың түзілу мүмкіндігін есепке алу керек (ҕұрамында 30 %-тей оттегі бар азот
оттегі ҕоспасы).
Жарылыс ҕаупі бар ҕоспалардың түзілуін болдырмау үшін алдын ала суытылған
бӛлшектерді және ваннаны май және маймен ластанудан мұҕият тазартып, суыту кезінде
азоттағы оттегінің шоғырлануының жоғарылауына баҕылау жүргізу ҕажет.
538. Еспелердің соңғы немесе диафрагмалыҕ ҕалың даулардағы кесу мен тазартуды
ҕолғаппен жасау керек.
539. Турбинаның роторын ҕолмен бұру алдында (ортадан) аяҕпен турбинаның
кӛлденең ажырату, орнына кӛлденең ажырату деңгейінде орналасҕан алаңында тұру
ҕажет.
Роторды ҕолмен бұрау жұмыс ӛндірушінің немесе бригада ҕұрамынан тағайындалған
адамның командасы бойынша орындалады.
Турбина роторын кранмен бұру алдында оның бӛлігіндегі жӛндеу жұмыстары
тоҕтатылып, персонал ҕауіпсіз жерге шығарылады. Роторды кранмен бұру кезінде тросты
тарту ауданында тұруға болмайды. Тросты бірдей, ҕылып, ҕыстырылуын болдырмай орау
керек.
Ҕосылатын жартылай муфтаға салынатын саусаҕтың бурты және строптың жібін ілуге
арналған ойығы (бунаҕ) болуы тиіс. Саусаҕтың ұзындығы ҕосылыс жартылай
муфтасының екі фланц ҕалыңдығынан кем болмауы тиіс.
540. Станоктағы турбина роторын теңгерімдеу кезінде белдікті берілісті ҕолдануға
болмайды. Ҕозғалтҕыш роторы теңгерімдегі ротормен жүріс барысында жеңіл
босатылатын ҕозғалмалы муфта арҕылы ҕосылады. Сынаҕ жүктерді бекіту орындарына
ҕарсы ҕоршау ҕалҕандары орнатылады.

Турбина роторын станокта немесе ӛзінің подшипниктерінде теңгерімдеу кезінде
теңгерімдеу орны ҕоршалады.
541. Жұмыс істеп тұрған турбина немесе жұмыс істеп тұрған майлы сорғы кезінде
майҕұбырларында арматура ауыстыру және жӛндеу мен реттеу детальдарын бӛлшектеуге
болмайды (манометрлерді ауыстырғаннан басҕа).
542. Май жүйесінде жӛндеу жұмыстарын жүргізген кезде:
1) от жұмыстарын осы Ҕағидалар талаптарын ескере отырып жүргізу;
2) майҕұбырларын жӛндеу кезінде штуцерлердің, шыҕпалардың және басҕалардың
ернемекті жалғамалары дәнекерленген ҕосындыларында гидравликалыҕ сынаҕ алу;
3) май жүйесін химиялыҕ тазарту кезінде осы Ҕағидалар талаптарын саҕтау;
4) май жүйесі мен май салҕындатҕыш ҕұбырларын арнайы жабдыҕталған алаңда 0,6
МПа жоғары емес ҕысыммен булау;
5) бу беретін вентильді тікелей жұмыс орнында орнату;
6) бу беру үшін резеңке шлангтар ҕолданбау;
7) май бактарының ішінде тек олар май мен ҕождан тазартылып, буландырылып,
желдетіліп және осы Ҕағидаларда кӛзделген ҕауіпсіздік талаптарын орындағаннан кейін
жұмыс жүргізілуі ҕажет.
543. Сутегі бар газ-майлы жүйе учаскелерінен кемінде 10 м ҕашыҕтыҕтағы от
жұмыстарымен ҕатар жұмыс ҕауіпсіздікті ҕамтамасыз ететін шаралар орындалғаннан
кейін жүргізіледі (ҕоршаулар орнату, бӛлмедегі ауада сутегі мен басҕалардың жоҕтығын
тексеру).
Сутегі толтырылған генератор, ҕұбыр корпустарында және газ-май жүйесі
аппаратарында от жұмыстарын тікелей жүргізуге жол берілмейді.
Газ-май жүйесі ҕондырғылары мен генераторлар жанында ескерту белгілері немесе
«Саҕ болыңыз! Жарылыс ҕаупі бар» ҕауіпсіздік плакаттары ілінеді.
Отқа төзімді майлармен жұмыс кезіндегі
қауіпсіздік шаралары
544. Отҕа тӛзімді майларда жұмыс істейтін реттеу жүйесіне монтаждау, жӛндеу және
пайдалану кезеңінде фланц және вентильдер тығыздығын баҕылауға ҕатысты жоғары
талаптар ҕойылады.
Отҕа тӛзімді майлар тасымалдайтын ҕұбырлар үш сары саҕинасы бар ҕоңыр түсті
болуы тиіс.
545. Реттеу және майлау жүйесінің май бактары, подшипниктер картерлерінің турбина
бӛліміне аэрозоль лаҕтырылуының алдын алатын тартҕыш желдеткіштері болуы тиіс.
Эксгаустерден кейін шығару турбина бӛлімшесінің шатырынан 1 метрге (м) жоғары
шығаралуы тиіс.
546. Май салҕындатушыларда салҕындатушы су ҕысымы май ҕысымынан 0,1 МПа
артыҕ болуы тиіс немесе майды салҕындату схемасы екі контурлы орындалады.
547. Май сорғылармен бірге эксгаустер де ҕосылады. Жұмыс істеп тұрған эксгаустер
тоҕтаған кезде резервті эксгаустер ҕосылады.
Эксгаустер май сорғылары тоҕтағаннан кейін 15 минуттан (мин) бұрын ҕосылмайды.
Эксгаустер тоҕтағаннан кейін ғана май жүйесінің түйіндерін ашуға жол беріледі.
548. Кезекші мен жӛндеуші персоналдың жұмыс орындарында сүзгілік БКФ маркілі
газҕосҕыштар немесе оған сәйкес респираторлар болуы тиіс. Отҕа тӛзімді майдың ыстыҕ
жазыҕтыҕтарға түскен кезінде түтін шығады, интенсивті түтіндену аймағында болған
персонал газҕосҕыштар киіп, май ағуын жою шараларын ҕабылдауы ҕажет.
549. Отҕа тӛзімді майлармен тікелей ҕатынасы болатын персонал жеке гигиена
ҕағидаларын саҕтауы ҕажет.

550. Отҕа тӛзімді «Иввиоль-3» майымен жұмыс істейтін персонал жұмысҕа келгенде
жеке киімдерін және аяҕ киімдерін шешіп, арнайы киім және арнайы аяҕ киім киюі ҕажет
(комбинезон немесе маҕта мата шалбар және куртка, іш киім, шұлыҕ, резеңке монолит
табанды бәтеңке немесе резеңке етіктер).
Жұмыс барысында отҕа тӛзімді «Иввиоль-3» майымен тікелей ҕатынас мүмкін
болғанда ҕолғап, алжапҕыш, табиғи каучук немесе квалитекстен жасалған резеңке
ҕолғаптар немесе резеңке етіктер кию керек.
«Иввиоль-3» майымен ластанған ҕолға ҕолғап киюге болмайды.
551. Отҕа тӛзімді ОМТИ майымен жұмыс істейтін персоналға арнайы киіммен (маҕтаматадан тігілген комбинезон немесе күртешесі бар шалбар) және арнайы аяҕ киім
(бәтеңке) кию ҕажет.
Жеке ҕатты майланған түйіндерді тарату кезінде текстовиниттен тігілген алжапҕыш
кию керек.
Майлы бактарды тазалау мен май жүйелері тұмшаланып бұзылған кезде кӛп май
кӛлемін жинауға тартылатын персонал резеңке етіктермен және ҕолғаппен жұмыс істеуі
ҕажет.
552. Жұмыс киімі күнделікті ауыстырылады. Апатты жағдай немесе майдың ағып
кетуі нәтижесінде арнайы киім ҕатты ластанса, киім бірден ауыстырылады.
553. Тамаҕтану және темекі шегу арнайы бӛлінген орындарда жүргізіледі. Осының
алдында ҕолды сабынды жылы сумен және щеткамен мұҕият жуу ҕажет.
554. Жұмыс орнында тамаҕ саҕтауға және тамаҕтануға, сондай-аҕ темекі шегуге
болмайды.
555. Басҕа цехтарға жӛндеу және ретке келтіру үшін немесе оларды саҕтау үшін
берілетін детальдар, түйіндер, баҕылау-ӛлшеу аспаптары және автоматика ҕұралдары отҕа
тӛзімді майдан мұҕият тазартылуы тиіс.
«Иввиоль-3» отҕа тӛзімді май параметрлерін баҕылау ҕұралдарын нұсҕау алған
персонал басҕа ҕұралдардан бӛлек баҕылау-ӛлшеу аспаптары (БӚА) зертханасында
жӛндейді, іске ҕосады және тексереді.
556. Детальдар мен ҕұралдарды отҕа тӛзімді майдан 5 % тринатрийфосфаты
ерітіндісімен немесе ОП-7 эмульгаторымен жуу керек.
557. Отҕа тӛзімді маймен жұмыс істейтін аппаратураны жӛндеу үшін бригаданың
жалпы ҕұрал-жабдыҕ шаруашылығы кешенінен бӛлек ҕажетті ҕұралдары болуы ҕажет.
Жұмыс аяҕталғаннан кейін ҕұралдар осы Ҕағидалардың 556-тармағымен белгіленген
талаптарға сәйкес жуылуы тиіс.
558. Отҕа тӛзімді «Иввиоль-3» майы теріге тиген кезде осы жерді майлыҕпен сүртіп,
одан кейін жылы сумен бірнеше рет сабындап жуу керек.
559. Жұмыста үзіліс кезінде және жұмыс аяҕталған кезде ластанған жеке ҕорғаныс
ҕұралдары мұҕият ыстыҕ сумен сабындап немесе тринатрий-фосфатпен жуылады.
Ҕолғаптар шешілмей тұрып жуылады, ал аяҕ киім табандары жұмыс орнынан шыҕҕан
кезде сүртілуі тиіс.
560. Ауысым аяҕталғаннан кейін отҕа тӛзімді маймен жұмыс істейтін әр жұмысшы
арнайы киім және арнайы аяҕ киімді шешіп, арнайы шкафҕа ҕояды және душ
ҕабылдайды.
Үй киімдері мен аяҕ киімді жеке шкафта саҕтау ҕажет.
561. Турбина бӛліміндегі бӛлме ауасы ҕұрамы отҕа тӛзімді майлардың болуына
баҕылау айына 1 реттен жиі емес жүргізіледі.
562. Апта сайын турбина бӛлімінің стационар алаңдары және баспалдаҕ ӛткелдері,
олардың тұтҕалары, штурвалдары мен арматурасы жуғыш ерітінділермен сүртілуі керек.
Отҕа тӛзімді «Иввиоль-3» майымен жұмыс істейтін турбиналарды реттеу жүйесімен
жұмыс кезінде еденді күн сайын ҕыл ҕылшаҕпен еденді жуғыш ерітінділермен реттеу
жүйесінің май багы ҕоршауының ішінде ҕызмет кӛрсету белгісі және нӛлдік белгіде сүрту
ҕажет.

Сумен жабдықтау жүйесіне қызмет көрсету
Циркуляциялық сумен жабдықтаудың су жинау құрылыстарына қызмет көрсету
563. Су ҕабылдағыш камераларға түсу осы Ҕағидалар талаптарына сәйкес жүргізеді.
Камераға түсетін жұмысшылар ҕұтҕару белдіктерімен жабдыҕталуы ҕажет. Түсу алдында
кіру ҕаҕпаҕтары тығыз жабылғандығы және бекітілгендігі, камерада судың жоҕтығы,
ауада зиянды заттардың болмауы және оттегінің жеткілікті (кӛлемі бойынша 20 %-дай)
екендігіне кӛз жеткізу ҕажет.
564. Сорғылардың сору желісін жӛндеу су ҕабылдағыштың түбінде 30 сантиметр (см)
тұнба болған жағдайда, мінбе сатылардан жүргізіледі.
565. Ҕатып ҕалған ҕұбырлардың жылыту үшін ыстыҕ су ҕолданылатын кезде
персоналдың күйіп ҕалуына ҕарсы шаралар ҕабылданады.
Ҕоҕыстан немесе мұздан тазартатын айналып тұратын торларды тазарту кезінде
жұмысшылар тордан кемінде 1 м ҕашыҕтыҕта болуы ҕажет.
566. Ҕұбырларды ішінен тексеру тексерілетін бӛлік ӛшірілген, оның толыҕ тӛгіліп,
ҕұбырлардың жоғарғы нүктелерінде ашыҕ ауаҕаптары болған жағдайда ғана рұҕсат
етіледі.
Люк арҕылы су тартҕыштың арын желісін ҕарау үшін ҕаҕпаҕ сомындары
ҕұбыржолдың ӛшірілген бӛлігінде су жоҕтығына кӛз жеткізу үшін аҕырындап ашылады.
Люк ҕаҕпағын толыҕ ашу тек су аҕпағанда ғана жүзеге асырылады.
567. Су жинау ҕұрылыстарына ҕызмет кӛрсетумен байланысты емес жүзгіш
ҕұралдарды орналастыру үшін осы ҕұрылыстардың әкелу каналдарын пайдалануға,
сондай-аҕ осы каналдарға ластанған ағын суды жіберуге болмайды.
568. Ағын ҕұбырларының галереясы жеткілікті жарыҕтандырылған болуы ҕажет.
Ҕұбырлар арасында ӛткелдердің бітелуіне жол бермейді.
569. Ӛзенге (су ҕоймасына) ӛңделген су жіберу аймағы ӛзен (су ҕоймасы) кесіндісіне
дейін ҕоршалады, ал еңістер доғалмен немесе шыммен бекітіледі.
570. Су астында жұмыс істеу кезінде Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасымен
белгіленген талаптар орындалады.
Салқындатушы тоғандарды, шашқыш бассейндер мен
градирендерді пайдалану
571. Салҕындатушы тоғандардан су ҕоршау және оны жинау орындары жанында суға
түсуге болмайтындығы туралы плакаттар мен ҕауіпсіздік белгілері ілінген биіктігі кемінде
1 м ҕоршаулар болуы тиіс.
Ұҕсас плакаттар мен ҕауіпсіздік белгілері шашҕыш бассейндер бойында бір-бірінен
20 м ҕашыҕтыҕта орналастырылады.
572. Градирендер периметрі бойында суға түсуге тыйым салу туралы плакаттар мен
ҕауіпсіздік белгілері ілінген биіктігі кемінде 1 м ҕоршаулар тұрғызылуы тиіс.
573. Градирендер мен шашҕыш бассейндер аумағынан су әкететін кюветтер арҕылы
персонал ӛтетін сүйеніштері бар кӛпірлер кӛзделеді, оларда ҕұтҕару ҕұралдары болуы тиіс
(багрлар, Александров ұштары және басҕалар).
574. Градирендер желдеткіштері ҕоршалады. Желдеткіштің шығыс тесігіне
ҕолжетімділік болмады. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда оның диффузорына кіруге
болмауы тиіс. Градирендерді тексеру кезінде және ағымдағы жӛндеу кезінде
желдеткіштер ӛшіріліп, бітелуі тиіс.

575. Шүмектер арасындағы шашҕыш бассейндер бойынша ӛткелдер тазалыҕта
ұсталуы тиіс. Ҕатып тұрған вентильдерді және шүмектерді мұздан босату ҕоректендіргіш
желі ағытылған кезде жүргізіледі.
576. Шашҕыш бассейндерде шүмектерді уаҕытша кӛпіршелерде тұрып тазартады.
577. Шашҕыш бассейндерді тазартумен айналысатын жұмысшылар ҕолғаптар және
резеңке етіктермен ҕамтамасыз етілуі ҕажет.
578. Су таратҕыш жүйені немесе градирендер суарғыштарын ішкі тексеруді кемінде
екі жұмысшы жүргізеді.
579. Ҕұю ҕондырғыларын, тарелкаларын және шашҕыш шүмектерді түзелген
шӛгулерден (тұнба, шлам, ҕаҕ) тазарту үшін оларды шешіп алып, 10-15 %-дей тұзды
ерітінді немесе күкірт ҕышҕылына малып, одан кейін таза сумен жуады. Осы жұмысты
атҕаратын персонал ҕолданылатын ҕышҕылдардың ҕасиеттерін білуі ҕажет.
Жұмысты ҕышҕылдардан ҕорғайтын матадан тігілген киім, резеңке алжапҕыш,
резеңке етік, резеңке ҕышҕыл-сілтіге тӛзімді ҕолғаптар мен ҕорғаныс кӛзілдіріктерін киіп
орындау ҕажет.
580. Градирен мұнарасының ҕаптамасын ауыстыру (ағаш ҕалҕандар мен асбестцемент табаҕтар) осы Ҕағидалардың талаптарына сәйкес келетін жүк кӛтергіш крандар
немесе шығыр және ҕоржындар кӛмегімен жүргізіледі.
Бӛлшектелетін ағаш ҕалҕандарды немесе асбест-цемент табаҕтар ҕабылдау және
жаңаларды салу су таратҕыш жүйенің жоғарғы белгі жазыҕтығында орнатылған ағаш
тӛсеніште жасалады.
Ҕұбырдың ҕаптама ҕалҕаны тӛменнен жоғары ҕарай орнатылады.
581. Жӛндеу кезінде ауыстырылатын суарғыш элементтері және ҕаптаманың ағаш
ҕалҕандары шайылмайтын антисептиктермен (ҕышҕыл мыс хроматы, хромат-арсенат
немесе аммиакты мыс арсенаты) антисептиктелуі тиіс. Сүректі антисептиктеу арнайы
зауыттарда жүргізіледі.
582. Ҕалҕандар дайындау үшін ҕолданылатын асбест-цемент табаҕтар алдын ала 95оСҕа ҕыздырылған арнайы дайындалған ыдыстарда тас кӛмірмен сіңіріледі. Тас кӛмірлі
отшайырлармен жұмыс Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасында белгіленген
талаптарға сәйкес орындалуы ҕажет.
583. Суды мыс купороспен ӛңдеу кезінде жұмыс істеушілер оның ҕасиетін білулері
ҕажет. Олар жеке ҕорғаныс ҕұралдарымен ҕамтылуы тиіс: жабыҕ ҕорғаныс кӛзілдіріктері,
резеңке ҕолғаптар, тиісті респираторлар, бас киімдер. Мыс купороспен жұмыстан кейін
душ ҕабылдау керек.
Хлоратор қондырғыларына қызмет көрсету
Сұйық хлормен жұмыс
584. Сұйыҕ хлор жеткізілетін теміржол цистерналары, контейнер-бӛшкелер және
баллондар Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарды
ҕанағаттандыруы тиіс.
585. Сұйыҕ хлоры бар контейнер-бӛшкелер және баллондар әсері күшті заттарға
арналған ҕоймалардың санитарлыҕ ҕағидаларының талаптарына жауап беретін жабыҕ
ҕоймаларда саҕталады.
586. Сұйыҕ хлор цистерналары мен бӛшкелерден цистернаға жоғары ҕысым ҕұру
немесе бӛшкеде ҕысылған ҕұрғаҕ ауа тудыру жолымен ҕұйылады. Ҕұю-тӛгу арматурасы
шарик типті жедел клапандармен жабдыҕталады.
Сұйыҕ хлор ҕұятын персонал арнайы нұсҕаудан ӛтуі керек; жұмысшылар сүзгілі
газҕосҕышпен (апат жағдайына), ҕорғанысты тұмшаланған кӛзілдіріктермен, резеңке
ҕолғаптармен және резеңке алжапҕыштармен ҕамтамасыз етілуі тиіс.

587. Сұйыҕ хлормен жұмысҕа оҕытылған персоналға ғана жол беріледі.
588. Хлоратор ҕондырғысы бар үй-жай есігінде «Саҕ болыңыз. Улы заттар» және
«Тыныс органдарын ҕорғау ҕұралдарымен жұмыс істеу» деген плакаттар мен ҕауіпсіздік
белгілері ілінуі тиіс.
Персонал үй-жайға кірер алдында желдеткіш ҕосылады.
589. Хлор ҕоймасы және хлоратор ҕондырғысы бар үй-жайда осы ҕондырғымен
байланысты емес жұмыстар және ашыҕ от ҕолданылатын жұмыстарды жүргізуге
болмайды.
590. Бұл үй-жайларда темекі тартуға болмайды, ӛйткені темекі тартҕан кезде хлорға
сезімталдыҕ азаяды және онымен улану ҕаупі артады.
591. Хлор ҕоймасы және хлоратор ҕондырғысы бар үй-жайлардағы барлыҕ жұмыс
орындары хлордың ҕасиеттері және хлормен уланудан ҕорғаныс әдістері, сондай-аҕ
авариялыҕ жағдайдағы персоналдың
іс-ҕимылы жазылған
нұсҕаулыҕтармен
жабдыҕталады.
Хлорлы баллондардың үстіңгі ҕабаты шеті жасыл сызыҕты ҕорғаныс бояумен
боялады.
Сұйыҕ хлоры бар контейнер-бӛшкелердің үстіңгі ҕабаты ҕорғаныс түсінің айрыҕша
сызыҕтары бар ашыҕ сұр түске боялады. Контейнер-бӛшкелерде жасыл түсті бояумен
«Хлор», «Улы», «Сұйытылған газ» деген жазулар жазылуы тиіс.
592. Жұмыс орындарында хлорды бейтараптандыратын мынадай кӛлемдердегі
ерітінділер болады: кемінде 3 л натрий тиосульфаттың (гипосульфат) 2 %-дыҕ ерітіндісі
және 3 л ас содасының 0,5 %-дыҕ ерітіндісі және таза шүберектер, резеңке ҕолғаптар,
вазелин.
593. Хлоры бар баллондар тасымалдайтын персоналдың В, М, БКФ маркалы сүзгілі
газҕосҕышы немесе ӛздігінен ҕорғайтын ҕұралы (СПИ-20, ПДУ-3 және басҕа) болуы
ҕажет.
594. Хлор ағуымен байланысты барлыҕ жұмыстарда персонал газҕосҕыш киюі ҕажет.
595. Газдың ҕысымында тұрған хлор аппараттарын жӛндеуге болмайды. Оларды
жӛндеу ҕажет болғанда алдын ала хлордың берілуін тоҕтатып, оның ҕалдыҕтарын
эжектормен сору керек.
596. Хлоратор ҕондырғы ҕұралы жӛндеу алдында ыстыҕ сумен ҕарҕынды шаю
жолымен тазартылып, хлор толыҕ кеткенше ҕұрғаҕ ауамен үрленеді.
597. Түрлі маркалы және ұзындыҕтағы баллондар түскенде оларды бір коллекторға
ҕосуға, баллон астына тіреуіш ҕоюға немесе ҕосу түтіктерін шұғыл майыстыруға
болмайды.
598. Хлоратор ҕондырғыларында судың хлорға түсуін болдырмайтын:
1) хлорды айдау үшін компрессордан келетін ауаны ҕұрғату;
2) гидравликалыҕ сынаҕтан кейін ыдыстарды ҕұрғату;
3) жұмыс істелген ыдыстар мен хлор ҕұбырларында газдың артыҕ ҕысымын саҕтау
шаралары ҕабылданады.
Эжекторлар ажыратылған кезде судың газ желісіне түсуіне жол бермеу ҕажет.
599. Хлор ағу орындары:
1) газталдағыштарымен;
2) хлор аҕҕан орынның ҕатуы бойынша;
3) сипап аныҕталатын ыдыстың тӛмен температурасы бойынша;
4) аҕҕан жерге мүсәтір спиртіне (аммиак суы) малынған маҕта апарғанда ҕалың аҕ
түтіннің шығуы бойынша аныҕталады.
600. Аҕҕан орындарды желдеткіш ҕосылған кезде ашыҕ үй-жайда газҕосҕышпен
жұмыс істейтін екі адам іздеуі және жоюы ҕажет.
601. Газ кӛп аҕпаған жағдайда желдеткішті ҕосып, есіктер мен терезелерді ашу керек.
Үлкен авария болған жағдайда және үй-жайға газдың кӛп кӛлемі түскенде терезелер мен
есіктер бұлттың таралуын шектеу үшін жабылуы тиіс.

Бұл жағдайда желдету авариялыҕ ағудан және үй-жайды газдан тазартҕаннан кейін
ғана басталады.
602. Хлоратор ҕондырғысының барлыҕ жұмысшылары кезекшілік кезінде жұмыс
істейтін, ҕалыпҕа келтірілген газҕосҕыш киюлері ҕажет. Ҕалған уаҕытта газҕосҕыш
жабыҕ жеке шкафта саҕталады.
603. Хлор және хлоратор ҕондырғысының ҕоймасы үй-жайына кіреберісте мӛрленген
жабыҕ жәшікте екі-тӛрт резервті кез келген ӛлшемге келетін газтұтҕыш саҕталады.
604. Газҕосҕыштардың сүзгілік ҕораптарының ҕорғаныс іс-ҕимылының уаҕыты кесте
бойынша айына кемінде екі реттен жиі емес айҕындалады. Тексеру нәтижелері арнайы
журналға жазылады.
605. Атмосфераға хлордың жоғары ҕұрамы түскен кезде персонал тыныс
органдарының жеке ҕорғаныс ҕосалҕы ҕұралдары ретінде суға малынған шыттар және
киімнің маҕта бӛліктерін ҕолдануы ҕажет.
Хлорлы әктаспен жұмыс
606. Хлор әктасы бітелген ағаш бӛшкелерде немесе полиэтилен ҕаптарда арнайы
ҕоймада жабындының астында немесе желдетілетін суыҕ үй-жайда саҕталады.
607. Хлор әктасы бар бӛшкелер ҕоймадан тұтыну орнына автокӛлікпен, электркармен
немесе ҕол арбамен жеткізіледі. Хлор әктасы бар бӛшкелерді домалатып апаруға
болмайды.
608. Хлор әктасы бар бӛшкелер ашылатын және әктас сүті дайындалатын үй-жайдың
сағатына ауаның алты есе ауысуын ҕамтамасыз ететін желдеткіші болуы тиіс.
609. Хлор әктасы бар бӛшкелерді ашу үшін хлор әктасы шаңының және бос хлордың
тыныс органдарына түсуін болдырмайтын арнайы ҕұрал ҕолданылуы тиіс. Консервілі
типті кілттер немесе сабы ұзын ұрғыш ұсынылуы мүмкін.
610. Хлорландыру жаҕсы желдетілетін және жарыҕтандырылған жеке бӛлмеде
жасалуы керек.
Үй-жай ҕұрғаҕ болуы тиіс. Еденде судың жиналуына жол берілмейді.
611. Хлор әктасын жұмыс орнына арбада (бӛшкеде) апару кезінде жеткілікті кең және
берік тӛсеніштер ҕұрылуы ҕажет.
612. Хлор әктасымен жұмыс кезінде оның атҕылап, теріге және киімге түсуінен абай
болу ҕажет.
613. Үй-жайларда хлор әктасы бар ашыҕ бӛшкелер, сондай-аҕ оның астындағы
жәшікті ҕалдыруға болмайды.
614. Хлор әктасы бар бӛшкелер орнатылған және оны сӛндіру жүргізілетін үйжайларда натрий тиосульфатының (гипосульфит) 5-10 %-дыҕ ерітіндісі ауыз содасымен
болуы тиіс.
615. Еденге тӛгілген хлор әктасын содалы гипосульфит ерітіндісімен тӛгіп, сумен
дренажға шаю керек.
616. Хлор әктасымен жұмыс істейтін персонал шаңға ҕарсы респиратор, маҕта-маталы
костюм, резеңке алжапҕыш, ҕорғанысты тұмшаланған кӛзілдірік, резеңке ҕолғап және
резеңке аяҕ киім киюлері ҕажет. Тыныс органдарының жеке ҕорғаныс ҕосалҕы ҕұралдары
ретінде кӛп ҕабатты дәкелі байлауышты ҕолдануға болады.
617. Хлор ерітіндісі жұмыс істеушінің денесіне тиген кезде осы жерін бірден үнемі
жұмыс орнының жанында табылатын сабынды сумен жуу керек.
618. Хлор әктасымен жұмыс істеуші жұмыс аяҕталғаннан кейін душ ҕабылдауы
ҕажет.

Жабдықтарды химиялық тазарту кезіндегі
қауіпсіздік шаралары
619. Жылуы күшті жабдыҕтарды химиялыҕ тазарту бойынша жұмыстар
кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі бекіткен арнайы бағдарлама бойынша жүргізіледі.
620. Жуылатын жабдыҕтар мен сорғылар аймағында химиялыҕ тазарту басталғанға
дейін:
1) алаңдар мен баспалдаҕтарда бӛгде заттардың болмауын тексеру;
2) жуатын ҕондырғыға су жеткізуді ҕамтамасыз ету;
3) барлыҕ жұмыс орындарының, ӛткелдердің, алаңдардың, баҕылау-ӛлшеу
аспаптарының, деңгей кӛрсеткіштерінің, сынамаларды алатын ҕұралдардың жеткілікті
жарыҕтандырылуын ҕамтамасыз ету;
4) аймаҕты ҕоршау және ҕауіпсіздікті ескерту белгілерін ілу;
5) жуу контурының тығыздығы бұзылған жағдайда, жуу ерітінділерін
бейтараптандыру ҕұралдарын кӛздеу;
6) жууды ӛткізетін персоналды химиялыҕ тазарту түріне сәйкес келетін арнайы киім,
арнайы аяҕ киім және ҕорғаныс ҕұралдарымен жабдыҕтау;
7) жұмыс орнын персонал жуу ерітіндісімен заҕымданғанда дәрігерге дейінгі кӛмек
кӛрсету үшін ҕажетті дәрі-дәрмектер жиынтығы бар ҕобдишамен жабдыҕтау ҕажет.
621. Жабдыҕтарды жууға ҕатыспайтын тұлғалардың ҕауіпті аймаҕта болуына тыйым
салынады.
622. Химиялыҕ тазарту аяҕталғаннан кейін ҕұралдардың ішкі тексерілуі ол
желдетілгеннен және кейіннен ауаның зиянды заттар мен сутегінің жоҕтығына талдау
жүргізілгеннен кейін жүргізіледі.
Ағын суларды тазарту бойынша химия цехтары мен құрылыстардың
жабдықтарына қызмет көрсету
Реагентті шаруашылыққа және суды гидразинді өңдеу
қондырғыларына қызмет көрсету
623. Реагенттер ҕоймалары ионитті ҕондырғылар үй-жайларынан және сусымалы
материалдар саҕтау орнынан оҕшау болуы ҕажет.
624. Сусымалы реагенттер (әктас, магнезит, фосфаттар, коагулянттар, сода) саҕтау үйжайлары жабыҕ типті, ҕұрғаҕ, желдеткіш жүйесімен және реагентерді механикалыҕ
жүктеу және түсіру ҕұрылғыларымен жабдыҕталуы тиіс. Ҕоймалардың едендері
асфальтталған болуы тиіс. Әр реагент үшін ӛз ҕоймасы немесе бӛлінген жері кӛзделеді.
625. Реагенттермен операциялар жүргізілетін бӛлмелерде, су ҕұбыры және дәрігерге
дейінгі алғашҕы кӛмек кӛрсету ҕобдишасы бар.
626. Сүзгіш және ионалмастырғыш материалдарды саҕтау үшін үй-жайлар ҕұрғаҕ,
жылытылатын және жаҕсы желдетілетін болуы тиіс.
627. Иониттермен бір үй-жайда ұшатын органикалыҕ ҕосылыстарды (бензин, бензол,
толуол және басҕа) саҕтауға болмайды, олардың буы иониттермен адсорбацияланады.
628. Иониттер зауыттыҕ орамда штабельді ағаш тӛсемеде типтері мен маркалары
бойынша саҕталуы тиіс. Штабельдерден жылыту аспаптарынан (радиаторлар) дейінгі
ҕашыҕтыҕ кемінде 1 м ҕамтиды.
629. Сульфакӛмір дайындаушының орамасында жабыҕ ҕойма үй-жайында
штабельдерде саҕталынады. Штабель ӛлшемі 2х2х2 м-ден аспауы, штабельдер арасында
ӛтпел - 1 м болуы тиіс. Сульфакӛмірді ашыҕ күйде (орамасыз) саҕтауға болмайды, ӛйткені
ауамен әрекеттескенде ол жанып кетуге ҕабілетті.

630. Шаңды ҕұрғаҕ реагенттерді (әктас, магнезит, сода, фосфат) жүктеумен
айналысатын персонал маҕта-маталы костюмде, резеңке алжапҕыш, ҕорғанысты
кӛзілдірік, брезент биялай, резеңке ҕолғап, резеңке аяҕ киім және шаңға ҕарсы респиратор
киюлері ҕажет.
631. Шоғырландырылған ҕышҕылдар, сілтілер, аммиак, гидразин ерітінділері зиянды
заттарға жатады.
632. Ҕышҕылдар, сілтілер, аммиак, гидразин ерітінділері және басҕа зиянды заттар
жұмыс үй-жайларынан оҕшауландырылған ҕоймаларда, цистерналарда немесе бактарда
саҕталады, оларда реагент атауы бар аныҕ жазбалар болуы тиіс.
Шоғырландырылған күкірт ҕышҕылы, «ҕара ҕышҕыл» (азмолекулярлы органикалыҕ
ҕышҕыл), сілті мен аммиак ерітінділері болат ыдыстарда, тұз ҕышҕылы тұмшаланған
болат гуммирленген резервуарда саҕталады.
Ҕұрамында 64 %-дей гидразин бар тауарлы гидразингидрат тотыҕпайтын болат
немесе алюминийден жасалған ыдыста тасымалданып, саҕталады. Гидразингидраттың
араластырылған ерітінділері (30 %-дыҕ және одан аз) кӛміртекті болат немесе полиэтилен
банкаларда саҕталады.
633. Ҕышҕылдар мен сілтілерді саҕтауға арналған ыдыстар атмосферамен ауаҕаптар
арҕылы байланысуы тиіс және деңгей кӛрсеткіштері мен ҕұятын ҕұбырлары болуы тиіс.
634. Жиі ҕысымға түсетін сұйыҕ реагенттер саҕтауға арналған цистерналар
ыдыстарды есепке алу және куәландыру кітабында тіркеледі, ол цех бастығында
саҕталады. Ай сайын цистерна мен арматураны сыртҕы ҕарау жүргізіледі.
Цистерналардың ішкі ҕарау және гидравликалыҕ сынағы тӛтенше жағдайлар жӛніндегі
ӛкілетті органның талаптарына сәйкес жүргізіледі. Ҕарау және сынау нәтижелері
журналда тіркеледі.
635. Химия цехында арматураның наҕты нӛмірленуімен әр реагентті тӛгудің
стационарлыҕ схемасы орындалады. Реагентердің шоғырландырылған ерітінділерінің
ҕұбыр жолдары айрыҕша түстерге боялады. Жұмыс орнында әр реагентті тӛгу және
саҕтау бойынша нұсҕаулыҕ және схема болады.
Улы және зиянды сұйыҕтарды тӛгуді цехтың (бӛлімнің) ауысымы бас кезекшісінің
басшылығымен осы жұмысты орындауға бекітілген арнайы оҕытылған персонал жүзеге
асырады.
636. Саҕтау бактары мен теміржол цистерналарынан ҕышҕылдар мен сілтілерді сифон
кӛмегімен жоғарғы жүктеме ҕұрылғы арҕылы немесе 0,068 МПа-дан астам емес ҕысылған
ауамен ҕысым тудыру жолымен тӛгу керек. Ҕабылдау ыдысында сұйыту вакуумсорғымен немесе эжектормен жасалады. Цистернадан ҕышҕыл мен сілтіні тӛменгі кран
арҕылы тӛгуге жол берілмейді. Тӛгу үшін сілтілер мен ҕышҕылдар әсеріне тӛзімсіз
материалдардан жасалған шлангілерді ҕолдануға жол берілмейді.
637. Бӛшкелерден гидразингидратты жартылай су толтырылған тотыҕпайтын болаттан
жасалған ҕабылдау багіне сифон немесе эжектор кӛмегімен ҕұю керек. Гидразингидраттан
босатылған бӛшкелер бірнеше рет сумен жуылады (ҕызыл метилен индикаторы бойынша
шаю суының нейтралды реакциясына дейін), ол гидразиннің ҕабылдау багіне тартылады.
638. Гидразингидраттың ерітінділерін дайындауға арналған ҕондырғы сорып сыртҕа
тарататын желдеткішпен жабдыҕталған, дренаж суын жинау және бейтараптандыруға
арналған техникалыҕ суы бар оҕшауланған үй-жайларда орналастырылады.
Үй-жайларда гидразингидраттың тӛгілген ерітіндісін бейтараптандыратын хлор
әктасының ҕоры болуы тиіс. Гидразин үй-жайларында басҕа реагенттер мен
материалдарды саҕтауға жол берілмейді.
Гидразин ҕондырғысы бар үй-жайлардың сыртында «Гидразингидрат» деген жазу
жазылып, «Саҕ болыңыз. Улы заттар» ҕауіпсіздік ескерту белгісі ілінеді.
639. Гидразин ҕондырғысы үй-жайлары ҕұлыпҕа жабылады. Кілттер химия цехының
ауысымы бойынша бас кезекшіде саҕталады.

640. Гидразингидратпен жұмыс кезінде резеңке алжапҕыш, резеңке ҕолғап, ҕорғаныс
кӛзілдірігі және КД немесе А маркілі сүзтілі газҕосҕыш кию ҕажет.
641. Гидразингидратты желдеткіш ҕосылып тұрған кезде ҕұю ҕажет.
Жұмыс орнының жанында тотыҕтырғыштар, жанғыш заттар және кеуекті
материалдар (асбест, белсендірілген кӛмір, ҕұм және басҕа) болмауы тиіс.
Гидразин ҕондырғысы жабдыҕтарына жӛндеу жұмыстарын бастағанға дейін ол сумен
жуылады.
642. Гидразингидраттың жұмыс ерітіндісін дозалау үшін ҕондырғы тӛгілген ерітіндіні
жинау және бейтараптандыруға арналған цемент кӛмкермемен және шұңҕырлармен
ҕоршалуы тиіс. Ҕондырғы ҕоршауында «Гидразингидрат» жазуы бар плакат және «Саҕ
болыңыз. Улы заттар» ҕауіпсіздік белгісі ілінеді.
643. Гидразингидрат ерітіндісі ҕұбырлары мен бактарында арматураның кездейсоҕ
ашылуын болдырмау ҕажет, ол үшін ҕұлыпҕа жабылуы немесе одан сермер алынуы
ҕажет.
644. Кездейсоҕ тӛгілген гидразингидрат сумен дренажды шұңҕырға шайылып, хлор
әктасы немесе натрий гипохлоритымен бейтараптандырылады.
645. Ҕышҕыл, сілті, аммиак, гидразин шоғырландырылған ерітінділері ӛлшеу
бактарында және ҕұбырларында Ҕазаҕстан Республикасының заңнамасымен белгіленген
талаптарға сәйкес келетін наҕты жазулар мен бояу болуы тиіс.
646. Агрессивті және улы заттарды тасымалдайтын арматураны, ҕұбырлар мен
сорғыларды жӛндеуге дейін ҕұбырлар мен сорғылар босатылып, жуылуы (үрленуі) тиіс;
жуу заттары арнайы арналған орында дренаждалуы тиіс.
Ҕұбырлар мен олардың арматураларын ажырату және жӛндеу осы Ҕағидалардың
талаптарын саҕтай отырып жүргізілуі тиіс. Егер ажыратылатын арматурада пневмонемесе гидрожетек болса, оны шынжырмен байлау ҕажет емес. Жетектерді басҕару
ҕондырғысында рұҕсат етпейтін ескерту плакаттары немесе ҕауіпсіздік белгілері ілінеді.
Ҕұбырлардың ернемектік жалғамалары ең алдымен тӛменгі бӛлігі алдын ала ҕойылған
шелекке немесе табаға ҕалған сұйыҕтыҕты ҕұю үшін босатылады.
Ернемектік жалғамаларды ашу кезінде мүмкіндігінше тарҕатылатын ҕосылыстан алыс
тұру керек. Ернемектік жалғамалар бұрандалырының ҕатаюын сомындарды бір-екі рет
айналдыра бұрау арҕылы босату керек.
Барлыҕ бұранданы босату және бӛлшектеу тек сұйыҕтыҕ толыҕ ағып біткеннен кейін
рұҕсат етіледі. Бӛлшектенген арматураны тасымалдауға кірісуден бұрын оны ернемекпен
аҕырын тӛмен ҕарай бірінші бір жағына содан кейін ішіндегі ҕуыстан сұйыҕ ағып кету
үшін екінші жағына бұрады.
647. Улы және агрессивті сұйыҕтарды ҕұю үшін сорғы-дозаторларды осы жұмысҕа
бекітілген тұраҕты арнайы оҕытылған персонал жӛндеу ҕажет.
648. Ыдыстар мен резервуарлардағы жұмыстар наряд бойынша осы Ҕағидалардың
талаптарын саҕтай отырып орындалады.
Сүзгілердің дренаж ҕұрылғыларын жӛндеу және ҕарау сүзгілеуші материалды арнайы
ыдысҕа гидравликалыҕ әдіспен жүктегеннен кейін орындалады.
Гидрожүктеме бактары, механикалыҕ және ионитті сүзгілер ҕарау және жӛндеу үшін
ашуға дейін кемінде үш сағат бұрын, одан әрі ашыҕ ауаҕаптарымен және желдеткішпен
дренаждай отырып сумен толтырылады.
Люктерді ашҕан кезде мүмкіндігінше алыс тұрып, бұламаның бұрандасын люктің
тӛменгі жағынан бастап босатады. Люк ҕаҕпағын, егер бак пен сүзгіде судың болмауына
сенімді болған жағдайда ғана алу керек.
Сүзгімен жұмыс істемес бұрын желдетіліп, ондағы ауа зиянды заттардың жоҕтығына
және сүзгіде оттегінің жеткілікті екендігіне тексеріледі (кӛлемі бойынша 20 %).
Люктерді ашу және резервуарда жұмыс істеу тікелей жұмыс жетекшісінің
баҕылануымен жүргізілуі тиіс.

Зиянды заттар саҕтайтын бактардың ревизиясы және жӛнделуі олар сумен шайылып,
шайылған судың сапасы тексерілгеннен кейін ғана орындалады. Адамдарды бұл
ыдыстарға жіберу желдетіліп, ауаның зиянды және жарылыс ҕаупі бар жуғыш заттардың
жоҕтығына және оттегінің жеткіліктігіне (кӛлемі бойынша 20 %) тексерілгеннен кейін
жүргізіледі.
Ҕышҕыл болған цистерналар мен бактардың люктерін ашҕан кезде шағылыспайтын
ҕұрал ҕолдану ҕажет.
Агрессивті, ҕышҕылдататын, жарылыс-ӛрт ҕаупі бар заттарды саҕтауға арналған
бактар мен цистерналарды ҕарау немесе жӛндеу кезінде ашыҕ от ҕолдануға жол
берілмейді.
649. Жабыҕ бактарда және басҕа ыдыстарда жұмыс істеу ҕажеттілігі туындаған кезде
таҕтайшадан жасалған тӛсеме немесе трап ҕолданылады.
Химиялық зертханалардың жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары
650. Химиялыҕ зертханалар кең, жарыҕ және жылытылатын, сорып сыртҕа тартатын
желдеткіштер, сондай-аҕ су ҕұбырлары, кәріздер мен ыстыҕ сумен жабдыҕтау үйжайларында орналасады.
Химиялыҕ зертханалар шкаф жиектерінің 15-20 сантиметрге ашыҕ ҕиылысынан 0,50,7 м/с шегінде ауаны сору жылдамдығынан ҕамтамасыз ететін мәжбүрлі желдеткіші бар
сыртҕа тарату шкафтарымен жабдыҕталады.
Тарту шкафтарының жиектері (есіктері) олар кӛтеріліп тұрғанда ҕұлауды
болдырмайтын фиксаторлармен жабдыҕталады.
Барлыҕ улы заттар және олардың ерітінділері «Улар» деген жазбасы бар кілтпен
жабылатын жеке шкафта саҕталады. Улы заттары бар ыдыстар нығыз жабылып,
заттардың атауы және «У» деген жазбасы бар наҕты ашыҕ этикеткалары болуы тиіс.
Мұндай заттарға: цианисті тұз, металл сынап және оның тұздары, мышьяк тұзы, барий,
ванадий, бруцин, күкірт кӛміртегі, күкірт эфирі және басҕалары жатады.
651. Сыртҕа тарату шкафтарындағы электр жарығы жарылыстан ҕорғалып жасалады.
Шамдарды ажыратҕыштар, штепсель розеткалары сыртҕа тарту шкафынан тыс
орнатылады.
652. Ҕыздыратын аспаптар, тез жанатын және жарылыс ҕаупі бар заттармен жұмысҕа
арналған жұмыс үстелдері мен сыртҕа тарту шкафтары жанбайтын материалмен толыҕ
жабылуы тиіс, ал ҕышҕыл және сілтімен жұмыс кезінде - тотығуға ҕарсы материалмен
ҕапталып, жанбайтын материалдан ернеулері болуы тиіс.
653. Жұмыс үстелдері мен шкафтар газ және су крандары алдыңғы ернеулерде
(жиектерде) кездейсоҕ ашылып кетпеу мүмкіндігін болдырмайтындай орналасуы тиіс.
654. Зиянды заттар бӛліну жұмыстары уаҕытысында сыртҕы тарту шкафтар жиектерін
ашыҕ ұстауға жол берілмейді.
655. Сынамаларды іріктеу орны желдеткіші бар арнайы жабыҕ үй-жайда немесе
тікелей экспресс зертханаға шығарылады.
656. Бу және су сынамаларын сынама іріктеуіштің жағдайы тексерілгеннен кейін
жүргізіледі. Оларда аҕаулар аныҕталса, сынама жасалмайды. Аныҕталған аҕаулар туралы
тиісті цех бастығына хабарланады.
657. Сынама температурасы 40оС-тан аспауы керек. Баҕыланатын ортаның жоғары
температурасы кезінде іріктеу желісінде тоңазытҕыш орнатылуы керек.
658. Бу және су сынамаларын іріктеу, сынаманы іріктеу ҕондырғысынан кейін
кезекпен орналасып (біреуі - сынама іріктеу ҕондырғысынан кейін бірден, екіншісі сынаманы ҕоршау орындарында) желілері екі бітеу жабдыҕталады, сондай-аҕ
тоңазытҕыштан кейін орнатылған дроссельді ине вентилімен жабдыҕталады.

659. Бу және су сынамаларын ҕұралдың тұраҕты жұмыс істеуі кезінде кезекші
персоналдың хабардар болуымен іріктеу керек.
Бу және су сынама іріктеуіште булану немесе гидросоҕҕы кезінде ӛткізуге жол
берілмейді.
660. Химиялыҕ зертхана персоналына сынама іріктеу үшін ӛздігінен люктерді,
соҕпаҕтарды және басҕаларды ашуға жол берілмейді. Дайындыҕ жұмыстары талап
етілетін орындарда, сондай-аҕ сынама іріктейтін персонал үшін ҕауіпті жерлерде (күл
тӛгу, май бактары, трансформаторлар, май жүйелері, су шашатын ҕондырғылар, су
ҕоймалары, отын беру, отын ҕоймалары орындары) сынама іріктеуді (соҕпаҕтар, люктер
және ӛзгелер), екі адам; оның бірі тиісті ҕондырғы мен ҕұрылыс жататын цехта, екіншісі
химиялыҕ цехта жүргізеді.
661. Ҕатты отын сынамасын іріктеу механикаландырылған болуы тиіс. Ондай сынама
іріктегіш болмаса, сынаманы осы Ҕағидалардың 309-тармағының талаптарын саҕтай
отырып, отын-кӛлік цехының персоналы іріктеу ҕажет.
662. Шаң мен күлдің сынамасын химиялыҕ зертхананың персоналы ҕазандыҕ
ҕондырғысына ҕызмет ететін адамның ҕатысуымен осы маҕсатта арнайы жабдыҕталған
орындарда іріктелуі тиіс. Бітеуіштерді (тығындар) іріктеу орындарына біртіндеп ашу
керек. Сынама іріктелгеннен кейін сынама алғыштар жабылуы ҕажет.
Күл сынамасы тек арнайы күл іріктеу циклоншылар арҕылы іріктеуге жол беріледі.
Күлі бар стаҕанды бұрау алдында сынама іріктейтін ҕондырғыны аздап соғу керек.
663. Талдау үшін ауа сынамасы тиісті цех бастығы бӛлетін баҕылаушының
ҕатысуымен сәйкес жылжымалы газталдағышпен іріктелуі ҕажет.
Ауа сынамасын ыдыстардан, ҕұдыҕтардан, коллекторлардан, каналдардан іріктеу
кезінде осы Ҕағидалардың талаптары саҕталады.
664. Сынамалар шеттері үшкір емес берік ыдыстарға іріктелуі керек. Сынамаларды
тасымалдау үшін арнайы жәшіктер ҕолданылады. Сынамасы бар шыны колбаларды
оларды бұзу кезінде жараҕат алмау үшін ҕолда ұстап жүруге жол берілмейді.
665. Зертханада тамаҕ саҕтау және тамаҕтануға, сондай-аҕ жұмыс орнында темекі
тартуға жол берілмейді.
666. Зиянды заттар ерітінділерін ҕол сорғылары, сифон немесе ауа шығаратын
түтікпен және ҕорғаныш ҕалҕандармен жабдыҕталған арнайы ҕұйғыш ҕолданып сыртҕа
сору желдеткішінің астына ҕұйылуы керек.
667. Күкірт ҕышҕылы ерітіндісін дайындау үшін оны суға үздіксіз араластыра
отырып, сыздыҕтатып ҕұю ҕажет, ӛйткені ҕышҕылдың араласуы жылу бӛлетін ҕышҕыл
бӛлумен сүйемеленеді. Суды күкірт ҕышҕылына ҕұюға болмайды. Ерітінді дайындалатын
ыдыс термошыдамды шыныдан жасалуы тиіс.
668. Күкірт ҕышҕылын эксикаторда су жұтатын ҕұрал ретінде ҕолдануға болмайды.
669. Ҕатты сілтілерді ҕолмен ұстауға болмайды. Оларды пинцеттердің немесе фарфор
ҕасыҕтардың кӛмегімен ұстау ҕажет. Ҕатты сілтілердің бӛліктерін ҕағазға орап, арнайы
бӛлінген орынға ҕою керек. Ҕорғайтын кӛзілдірік киіп жұмыс істеу ҕажет.
670. Реактивтері бар ыдыстарда реактивтердің аттары жазылуы тиіс. Жұмыс
орындарында ҕандай да бір белгісіз заттарды саҕтауға болмайды.
671. Жұмыс кезінде ҕолданылатын тез ұшатын және гигроскопикалыҕ заттар
тығындалған шыны ыдыстарда желдеткіш астында саҕталады.
672. Сұйыҕтыҕты пипеткаға ауызбен сорып, жинауға болмайды. Сұйыҕтыҕты жинау
үшін «груша» ҕолданылады.
673.
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ала
бейтараптандырылғаннан кейін тӛгуге болады.
674. Зиянды заттардың тӛгілген ерітінділерін алдын ала бейтараптандырылғаннан
кейін жинайды. Зиянды газдар немесе булар бӛлінетін кезде жұмыс газҕосҕыштармен
жүргізіледі.

675. Хром ҕоспасымен жұмыс кезінде оның теріге, киімге және аяҕ киімге
шашырауын болдырмау керек. Жұмыс кезінде резеңке ҕолғап, алжапҕыш және ҕорғайтын
кӛзілдірік кию керек.
676. Улы заттар ҕолданылатын химия зертханаларында мұндай заттармен жұмыс
кезіндегі ҕауіпсіздіктің арнайы нұсҕаулығы жасалуы керек. Физика-химиялыҕ ҕасиеттері
зерттелмеген және мемлекеттік санитарлыҕ ҕадағалау жӛніндегі органмен келісілмеген
жаңа химиялыҕ заттарды ҕолдануға болмайды.
677. Улы заттарды саҕтау мен пайдалануға баҕылау жасайтын жауапты тұлға
кәсіпорын бойынша бұйрыҕпен тағайындалады.
678. Улы заттарды алу және беру арнайы журналда тіркеледі. Уларды ҕолдануға
жауапты тұлға оларды беру кезінде нұсҕау ӛткізеді.
679. Күнделікті жұмыс үшін ҕажетті улы заттар ерітінділерді «Улар» деп жазылған
жеке шкафта саҕталады. Улы заттарды жұмыс үстелінде ҕалдыруға болмайды.
680. Киім улы заттармен ластанған кезде ол бірден ауыстырылуы керек. Еденге немесе
ҕұралдарға тӛгілген улы заттар жиналып, ластанған орын жуылуы тиіс. Тез ұшатын улы
заттар тӛгілген кезде персонал бӛлмеден шығарылып, бӛлме улы заттар мен оның булары
толыҕ ұшҕанға дейін желдетіледі.
681. Улы ерітінділерді ҕыздырумен немесе улы газдарды бӛлумен байланысты
жұмыстар моншадағы ауа тартатын шкафтарда жүргізіледі; мұндай жұмыс кезінде
шкафҕа бас сұғуға болмайды. Улы ерітінділерді ашыҕ отта ҕыздыруға болмайды.
682. Зертханалыҕ су ағызатын сорғылардың кӛмегімен ӛткізілетін вакуумды-айдау
кезінде сорғының алдына улы булар мен газдарды тартып әкететін химиялыҕ жұтҕыштар
ҕойылады.
683. Металл сынап және оның тұздарымен жұмыс кезінде осы Ҕағидаларды
басшылыҕҕа алу керек.
684. Улы зат ыдыстың сыртҕы бӛлігіне түскен жағдайда оның тамшылары сүзгі
ҕағазбен жиналып (ҕолды абайлай отырып) сорғыш тартпалы шкафта ӛртеу ҕажет.
685. Улы заттар сорғыш тартпалы шкафта ӛлшенеді.
686. Шыны ыдыстармен, ҕұралдармен жұмыс кезінде, шыны түтіктерді кесу кезінде
шыны бұйымдарға резеңке түтіктер кигізген кезде ҕолды орамалмен саҕтандыру керек.
Түтікшелер шеттерін сумен, глициринмен немесе вазелин майымен майлау керек; шыны
бұйымдардың ӛткір шеттерін еріту немесе егеу керек.
687. Жарыҕтары, ӛткір шеттері бар шыны ыдыстарды ҕолдануға болмайды.
688. Химиялыҕ процесс ҕатты ӛтетін, ыстыҕ немесе улы заттар шашырайтын
жұмыстар және вакуумдегі жұмыстар сорғыш шкафтарда табандыҕтар үстінде
жүргізіледі. Жұмыс кезінде арнайы ҕорғаныс кӛзілдіріктері, жоғарыда аталған заттарға
тӛзімді материалдан жасалған арнайы киімдер, алжапҕыштар және ҕолғаптар киілуі тиіс.
689. Жалынды фотометрде тартпада жұмыс істеу керек.
690. Вакуум астындағы жұмысҕа арналған ыдыстар (Бунзен ҕұтысы, табулды
эксикаторлар және басҕалар), ауа сорғысының кӛмегімен алдын ала ауа сорғысымен
саҕтандыру тогының астында сыналады.
691. Газ алынатын ҕұралдар мен аппараттар оларда жұмыс тоҕтатылған кезде түзелген
газ газӛңдегіштен шығатындай етіп жиналуы керек.
692. Тез бұзылатын заттар және тез ұшатын сұйыҕтар (сутегі тотығы, натрий тотығы
және калий, эфирлер, спирттер, ацетон, кӛміртегі, бензол және басҕалар) ҕараңғы суыҕ
жерде аздаған кӛлемде саҕталуы ҕажет.
693. Зертхананың жұмыс бӛлмелерінде әр түрлі жанғыш заттардың 1 килограмм (кг)
және жалпы ҕұрамда 4 кг зат саҕтауға болады. Бұл заттарды герметикалыҕ жабылған
ыдыста арнайы шкафта немесе ескерту плакаты немесе «Саҕ болыңыз. Тез жанғыш
заттар» деген ҕауіпсіздік белгісі бар металл жәшікте саҕтау керек.
Жарылғыш және жанғыш заттарды ҕауіпсіз саҕтауды баҕылау үшін кәсіпорын
бойынша жауапты адам тағайындалады.

694. Жанғыш заттарды ҕұю немесе ауыстыру кезінде, сондай-аҕ жанғыш заттарды
ҕолдана отырып, айдау кезінде ашыҕ от ҕолдануға болмайды.
Жанғыш заттарды ҕыздыру ҕажеттігі кезінде су моншалары немесе жабыҕ типті
электр ҕыздырғыш ҕолданылуы ҕажет.
695. Органикалыҕ еріткіштер ҕолданумен байланысты жұмыстар сорғыш шкафта
жүргізілуі ҕажет.
696. Кездейсоҕ тӛгілген жанғыш зат ҕұммен жабылып, ағаш күрекпен немесе
пластмасса күрекпен алып тасталады. Бұл жұмыстарға болат (жалпаҕ) күректерді
ҕолдануға болмайды.
697. Суда ерімейтін жанғыш заттарды (бензин, скипидар, эфир, май және басҕалар)
сумен ӛшіруге болмайды.
698. Электр жабдыҕтарын және электр ҕұралдарын жӛндеу және оҕшаулануын
баҕылауды электр техникалыҕ персонал жүргізуі тиіс.
699. Желіден 220 В ҕоректенетін электр жабдыҕтары мен ҕұралдарының металл
корпустары (кептіргіш шкафтар, муфельді пештер, кондуктомерлер, рН-метрлер) жерге
тұйыҕталады. Ашыҕ спиральды электр плиткаларын ҕолдануға болмайды.
700. Электр ҕыздырғыш ҕұралдар болат жаймалармен ҕорғалған жайма асбестпен
жабылған үстелде ҕабырғалардан кемінде 300 миллиметр ҕашыҕтыҕта орналастырылады.
701. 220 және 12 В желісінің штепсель розеткалары әр түрлі болып, тиісті сәйкес
жазулары болуы ҕажет. Бір розеткаға бірнеше электр ҕыздырғыш ҕұралдарды ҕосуға
болмайды.
702. Сымдарды оҕшаулауда аҕаулар, іске ҕосҕыштар, рубильниктер, штепсель
розеткалары, вилкалары және басҕа арматуралар аҕаулары аныҕталғанда және жерге
тұйыҕтау бұзылып, жұмыс ҕоршауы бұзылғанда жұмыстар аҕаулар жойылғанша бірден
тоҕтатылуы керек.
703. Жаңа ҕұралдар мен электр ҕұралдарын ҕосу және шамдар мен электр ҕыздырғыш
ҕұралдарының санын ұлғайтуға тек электр цехы басшылығының рұҕсатымен ғана жол
беріледі.
704. Ҕосылған электр ҕұралдарын ҕараусыз ҕалдыруға болмайды.
705. Электр энергиясы ӛшкен жағдайда барлыҕ электр ҕұралдары дереу
ажыратылады.
706. Газды баллондар жылыту радиаторлары мен басҕа жылыту және электр
ҕыздырғыш аспаптарынан кемінде 1 метр ҕашыҕтыҕта орналасады. Жылыту
ҕұралдарында баллондарды ҕызудан саҕтайтын экрандар болған жағдайда баллондар
экраннан кемінде 10 сантиметр ҕашыҕтыҕты ҕұрайды.
Ашыҕ отты:
1) газды от жұмыстарын жүргізуге арналған баллондар тобынан 10 метрден (екі
баллоннан артыҕ);
2) оттегі мен жанғыш газы бар жеке баллондардан 5 метрден кем емес ҕашыҕтыҕта
(тігінен) ҕолдануға болады.
707. Баллондар ӛткелдерден бӛлек жерге ҕойылады, олар ҕұламас үшін бекітілуі; тура
күн сәулесінен ҕорғалуы ҕажет.
708. Баллондарды ҕолдану кезінде оларды соҕҕыдан және олардың майлармен
былғанудан саҕтау ҕажет.
709. Редукторлар вентильдерін редуктордың бір жағында тұрып, аҕырын және
бірҕалыпты ашады. Оны ашу кезінде тікелей вентильдің алдында адамдар және бос
жатҕан (бекітілмеген) заттар болмауы керек.
710. Зертхана үй-жайларында баллондар саҕтауға болмайды.
Жылу желілері жабдықтарына қызмет көрсету

711. Жылу пункттері желдеткішпен жабдыҕталған жеке оҕшауланған бӛлмелерде
орналасуы тиіс. Жылу пункті үй-жайының ұзындығы 12 метр және одан кӛп болған
жағдайда оның екі шығу жолы болуы керек, оның бірі сыртҕа шығуы тиіс.
Жылу пункттерінің габариттері жабдыҕтардың (жылу алмасу аппараттары, айдаушы
ҕондырғылар, арматуралар, ҕұбырлары және басҕа да) ҕалыпты ҕызмет кӛрсетуін
ҕамтамасыз етеді.
712. Ішкі алаңы 2,5 м2-ден 6,0 м2 дейін жерасты жылу камераларында диагоналды
түрде орналасҕан кемінде екі люк, ал ішкі ауданы 6,0 м2 және одан кӛп камераларда тӛрт
люк болуы ҕажет.
Камераға түсу стационар металл баспалдаҕ немесе тікелей люк үстінде орналасҕан
ҕапсырма басҕыштар арҕылы жүзеге асырылады.
713. Жылу пунктерінде жабдыҕтарды кӛтеру және жылжыту үшін ҕолмен кӛтерілетін
немесе электр жүк кӛтергіш тетіктермен жабдыҕталуы керек.
Жылу камераларында осы маҕсаттар үшін ҕол тальдары болуы керек.
714. Жерасты жылу ҕұбырларына, камераларға және каналдарға ҕызмет кӛрсету
кезінде осы Ҕағидаларда баяндалған талаптар саҕталады.
715. Жылу желілерінің жерасты ғимараттарына персоналдың түсуінен бұрын ауаның
метан, кӛмір ҕышҕыл газы және оттегінің жеткіліктігі бойынша (кӛлем бойынша 20 %)
оларға талдау жасау керек.
716. Жерасты ғимараттарына түспей, жылу трассасын аралауды, айналып ӛтуді
кемінде екі адам жүзеге асырады. Камераға түсу немесе онда жұмыс жүргізу кезінде
бригада кемінде үш адамнан тұруы ҕажет.
Жылу трассасын аралау кезінде персоналда ҕұрал-жабдыҕтардан басҕа камераның
люгін ашатын кілт, камераны ашатын ілгіш, ашыҕ камера алдында және кӛшенің
жүргінші бӛлігінде орнататын ҕоршау, жарыҕтандыру ҕұралдары (аккумулятор шамдар,
жарылыстан саҕтандырылған кернеуі 12 В-тан жоғары емес ҕол шамдары), тыныс алу
органдарын ҕорғайтын жеке ҕұралдар (ПДУ-3 ӛзіндік ҕұтҕарушылар, СПИ-20 және
басҕалар), газталдағыштар, алғашҕы кӛмек дәрі ҕобдишасы, байланыс ҕұралы болуы
ҕажет.
Ауысым бойы бригада ауданның кезекші диспетчерімен байланыста болып, оған
жасалған жұмыс туралы хабарлап отыруы тиіс. Адамдарға және жабдыҕтар бүтіндігіне
ҕауіп тӛндіретін ҕұралдың аҕаулылығы аныҕталған жағдайда персонал оны бірден ӛшіру
үшін шаралар ҕабылдауы керек.
717. Су немесе булы жылу желілерін ҕосуға байланысты жұмыстар, сондай-аҕ желіні
немесе оның кейбір элементтерін немесе ҕұрылымын сынау кәсіпорынның техникалыҕ
басшысымен бекітілген арнайы бағдарлама бойынша жүргізілуі керек.
ЖЭО жылу электр станциялары коллекторларынан тікелей тарайтын ҕайта салынған
магистраль желілерін іске ҕосу, ЖЭО ҕұбырлар желілері мен ҕоректендіргіш сорғыларды
шаю үшін пайдалану, желілерді есепті ҕысымға және есепті температураға сынау кезінде
бағдарлама электр станциясының техникалыҕ басшысымен, ҕажет жағдайда
тұтынушылармен келісілуі керек.
Бағдарламаларда персонал ҕауіпсіздігінің ҕажетті шаралары кӛзделеді.
718. Ҕұбырларын гидравликалыҕ шаю және желілерді есепті ҕысым және есепті
температураға сынау аудан (цех) бастығының немесе оның орынбасарының тікелей
басшылығымен ӛткізіледі. Шаюды аудан (цех) бастығының ӛкімімен тағайындалатын
басҕа аудан (цех) инженерлік-техникалыҕ ҕызметкерінің басшылығымен ӛткізуге болады.
719. Желіні толтыру кезінде ауа толтырмаларға баҕылау жасайтын жұмысшы
ернемектік жалғамалардан алыс тұруы керек. Ауа арматурасының ойыҕҕа ҕарай
бағытталған бұрулары бар. Бұрулардың соңынан ойыҕтың басына дейінгі ара ҕашыҕтыҕ
50 миллиметрден аспауы тиіс.
Ауа толтырмаларын ҕол тегершікпен ашып-жабу керек. Бұл маҕсаттар үшін кілттер
мен басҕару тетіктерінің ҕұрал-саймандарын ҕолдануға болмайды.

Жылу желісін толтырғаннан кейін екінші үрлеу кезінде ауа толтырмаларын аса
саҕтыҕпен ашып, су шашылуын болдырмау керек.
720. Оларды гидропневматикалыҕ шаю, сондай-аҕ жуылатын ҕұбырлар жанында
шаюға тікелей ҕатыспайтын адамдар болған кезде жылу желісі учаскелерінде жӛндеу
жұмыстарын және басҕа да жұмыстарды жүргізуге болмайды.
721. Шайылатын ҕұбырлардан су-ауа ҕоспалары шығатын жерді ҕоршап, оған бӛгде
адамдарды жаҕындатуға болмайды.
Су-ауа ҕоспалар шығатын ҕұбырлар мыҕтап бекітілу керек.
722. Шайылатын ҕұбырларға компрессордан ҕысылған ауаны шлангымен әкелу үшін
оны арнайы ҕамытты штуцермен біріктіреді; штуцерде шлангының түсіп кетпеуін
болдырмайтын тетік орнатылады. Әр ҕосылыстарда кемінде екі ҕамыт болуы керек.
Ҕосылыстардың штуцері бар шлангымен нығыз және берік орнатылуын бүкіл шаю
кезінде баҕылау ҕажет.
Талап етілетін ҕысымға есептелмеген шлангыны ҕолдануға болмайды.
Ауа ӛткізгіштегі кері клапан жаҕсылап сүртіліп, тығыздығы гидропреспен тексеріледі.
723. Шайылатын ҕұбырларға ауа берілетін кезде жылу желісінің шайылатын бӛлігінің
камералары мен ӛткізу арналарында адамдар болуына жол берілмейді.
724. Жылу желісінің гидравликалыҕ сынағына дейін ҕұбырлардан сынаҕҕа жататын
ауаны толыҕ шығару керек.
725. Жылу желісін есепті температураға сынау кезінде барлыҕ жылу трассасына
баҕылау орнатылуы керек.
Желінің жаяу жүргінші және кӛліктер жүретін учаскелерге, каналсыз тӛсеме
учаскелеріне, тотығудан ҕұбырлардың бұзылуы болған учаскелерге ерекше назар
аударылады.
726. Жылу желісін есепті параметрлерге сынау кезінде мыналарға:
1) сыналатын учаскелерінде сынаҕпен байланысты емес жұмыстар жүргізуге;
2) камераларға, каналдар мен туннельдерге түсуге және оларда болуға;
3) ҕұбырлар мен арматураның ернемекті ҕосылыстарына ҕарсы орналасуға;
4) аныҕталған аҕауларды жоюға жол берілмейді.
Жылу желісін жылу тасығыштың есепті ҕысымына сынау кезінде ҕысымды кӛтеруге
және оны сынаҕ бағдарламасында кӛзделген шектен тыс асыруға болмайды.
Жылжымайтын тіректердің, компенсаторлардың, арматуралардың, ернемектер мен
басҕалардың жағдайын баҕылау камераларға түспей, люк арҕылы жүргізіледі.
727. Бір уаҕытта гидравликалыҕ сынаҕ торға және жылу тасығыштың есепті
температураларына сынаҕ жүргізуге болмайды.
728. Ҕұбырларда жұмыс кезінде ҕұбырлардың және жылу желісінің камерасында
ҕауіпсіздік шарттары ҕамтамасыз етілуі керек.
729. Ҕұбырларға түсіп, оны бӛгде заттардан тексеруді және тазартуды тек
ҕұбырлардың диаметрі кемінде 0,8 метр, ұзындығы 150 метрден артыҕ емес түзу желі
учаскелерінде жүргізу керек. Бұл ретте тексеруге жататын ҕұбырлар учаскесінің екі
шетінде де шығатын жол ашыҕ болуы керек. Тарау бӛлігінде басҕа ҕұбырлармен ҕосылу
орындары мыҕтап жабылуы керек. Ҕұбырда жұмыс істеушіде және екі баҕылаушыда жеке
тыныс алу органдарын ҕорғау және саҕтандыру ҕұралдарын (ӛздігінен ҕорғайтын СПИ20, ПДУ-3 және басҕа) пайдалануы тиіс.
Ҕұбырларды ҕарау және тексеру үшін кемінде үш адам тағайындалады, оның екеуі
ҕұбыржолының екі жағында тұрып, жұмыс істеушіні баҕылауы тиіс.
Ҕұбырларда брезент костюм, ҕолғап, етік, тізеҕап, кӛзілдірік және каска киіп жұмыс
істеу ҕажет. Ҕұтҕару ҕанатының ұшы ҕұбырлардың кіреберіс жағындағы баҕылаушыда
болады. Шығатын жаҕтағы баҕылаушыда ҕұбырдың бар бӛлігін жарыҕтандыратын шам
болады.

730. Жылу пункттерінің тұраҕты кезекші персоналы жоҕ үй-жайлары ҕұлыпҕа
жабылады, оның кілті наҕты белгіленген орында болады және жылу желісі ауданының
бастығы бекіткен тізімдегі адамдарға беріледі.
731. Жылу желісінің (электр станциясы) кәсіпорны мен абонент арасында
жабдыҕтарға ҕызмет кӛрсету шекарасы айҕындалады. Жабдыҕтарға ҕызмет кӛрсету
шекарасымен персонал ҕол ҕоя отырып танысуы керек.
732. Жылу пунктінде ағымдағы жӛндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жылу
тасығыштың температурасы 75оС-тан аспаған жапҕыштармен ажырату керек болған
жағдайда, жабдыҕтар жылу пунктіндегі бас тетіктермен ӛшіріледі.
Жылу тасығыштың температурасы 75оС-ҕа жоғары болса, жылу пунктіндегі жӛндеу
және ауыстыру жұмыстары жылу пунктінде жүйені ысырмалармен және абонентке
(жаҕын камерада) тарау жолында ысырмалармен асыратҕаннан кейін жүргізу ҕажет.
Жүйені жылу жүйесі (электр станция цехы) ауданының персоналы ажыратады.
733. Элеватор конусын ауыстыру элеватор алдындағы ҕыстырмалардың екі жаҕын
ернемектерінен бұрандаларды алып тастау арҕылы жүргізіледі.
Элеватор конусын ауыстыру элеватор алдындағы ҕұбыр бӛліктерін тарту арҕылы
суыруға болмайды.
734. Бумен ҕоректендірілетін жылу пункті мен жүйені ҕосҕан кезде алдын ала тиісті
іске ҕосу дренаждарын ашып, гидравликалыҕ соҕҕыны болдырмайтын жылдамдыҕпен
ҕұбырлар мен ҕұралдарды ҕыздырады.
735. Жерасты тӛсемелерінің тік ҕазу жұмыстары осы Ҕағидалар талаптарына сәйкес
жүргізіледі.
736. Кәсіпорындарда тік ҕазу жұмыстары, авариялыҕ заҕымдар, трассаның суға батуы
және ҕұбырлардың ҕайта салынған бӛліктерінің орны және нәтижелері жүйелі түрде
белгіленетін арнайы схема болуы керек. Бұл схемаға кӛршілес жерасты коммуникация
(газҕұбырлары, кабельдер, кәріз), электрлендірілген кӛлік және тарту ҕосалҕы
станцияларының рельс жолдары салынуы керек.
737. Ҕұбырлар топыраҕтың суланып, ыстыҕ су ағып бүлінген кезінде ҕауіпті аймаҕ
ҕоршалып, ҕажет жағдайда баҕылаушылар ҕойылуы керек. Ҕоршауларда плакаттар мен
ҕауіпсіздік белгілері, ал түнгі уаҕытта дабылды жарыҕтандыру ҕойылады.
738. Ҕұбырлардың жекелеген учаскелерін бӛлшектеу кезінде ҕұбырлардың ҕалған
бӛлігі бекітілген жағдайда ҕалуын ҕадағалау керек. Ҕұбырлардың консольды ілінген
ұштары уаҕытша тіреулерге тірелуі керек.
Ҕұбырлардың кеңістік тораптарын салу кезінде олардың тарауларын бекітусіз
ҕалдыруға болмайды.
739. Ҕұбырлар монтаждалғанға дейін ҕұбырлар салынатын траншеялардың
еңістерінің мыҕтылығын және бекітілу беріктігін, сондай-аҕ ҕабырғалар бекітулерінің
беріктігі және ҕауіпсіздік талаптары бойынша бойымен машиналар жүретін еңістер мен
траншеялардың еңістігі тексеріледі.
740. Ҕұдыҕтарға және траншеяларға ҕұбырлар мен арматураларды түсірмес бұрын
жұмысшылар ол жерден шығарылуы ҕажет.
Жылу автоматикасына, жылу-техникалық өлшемдер мен
қорғаныс қондырғыларына қызмет көрсету
741. Автоматика датчиктерінің бастапҕы (бекітпе) вентильдерін ҕосу және ӛшіру,
ӛлшеу ҕұралдарын баҕылау (ӚҔБ) және ҕорғау жылу-механикалыҕ жабдыҕтарға ҕызмет
кӛрсететін персоналға ҕажет. Автоматика датчиктерінің алдында орнатылған екінші
вентильдерге ҕызмет кӛрсету ӛлшеу ҕұралдарын баҕылау және ҕорғау, жылу
автоматикасы және ӛлшемдері ҕұрылымын ҕарау, жылу ҕалҕандарын ішкі тексеруді

жылу-механикалыҕ жабдыҕтарына ҕызмет кӛрсететін персоналды хабардар ете отырып,
жылу автоматикасы және ӛлшеу (бұдан әрі - ЖАӚ) цехының персоналына керек.
742. Ыдыстарда, ҕұбырларда және арматурада орнатылған баҕылау ҕондырғысы және
автореттегіштерді ҕарау, іске ҕосу, жӛндеу осы Ҕағидалар талаптарын саҕтай отырып
жүргізіледі.
743. Датчиктерді ҕұбырлардан (ыдыстардан) ажырату тұтҕа ҕолданусыз импульсті
желілердегі бастапҕы вентильдерді жабу арҕылы жүргізілу керек. Егер датчиктің
импульсті желілері әртүрлі іріктеу ҕондырғыларына ҕосылған болса, осы
ҕондырғылардың барлығында бастапҕы вентильдер жабылуы тиіс.
Датчиктерді ҕысымы 6 МПа жоғары ҕұбырлардан (ыдыстардан) ажырату бірінен
кейін бірі орнатылған вентильдерді жабу арҕылы жүргізіледі, олардың біреуі тікелей
ҕұбырларда (ыдыстарда), ал екіншісі датчик алдындағы импульсті желіде орналасҕан.
Ҕысымы 6 МПа жоғары импульсті желілерді ҕұбырлар (ыдыстар) ажыратылған кезде
жӛнделуі тиіс. Ҕұбырларды (ыдыстарды) ажыратпай 744 және 745-тармаҕтар талаптарын
саҕтай отырып, жӛндеу мүмкіндігін кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі аныҕтайды.
744. Егер жӛнделуі тиіс импульсті желілер ҕосылған ҕұбырлар (ыдыстардың) ҕысымы
жоғары болса, онда импульсті желілердің бекітпе вентильдері жабылып, оларға «Ашуға
болмайды - адамдар жұмыс істеп жатыр» деген плакаттар немесе ҕауіпсіздік белгілері
ілінуі тиіс.
745. Ажыратылған импульсті желілерде ҕысым жоҕ екендігі оны атмосферамен ҕосу
арҕылы тексеріледі. Импульсті желілерде үрлегіш ҕондырғы болмаса ҕысымның
жоҕтығын желіні датчиктен ажырату арҕылы тексеріледі: желіні датчикке ҕосатын
сомынды сомыннан су шыҕҕанша аҕырын сомын кілтімен бұрау ҕажет. 30-40 секунд (с)
күтіп, сомынды тағы жарты айналымға бұрап, ҕысымды түсіреді. Ҕысым тӛмендеген
сайын сомынды бұрай отырып, ҕысым толыҕ түскенде үш-тӛрт айналымға бұралған күйде
ҕалуы тиіс. Егер сомынды бұраған сайын желідегі ҕысым түспесе сомынды ҕайта тартып,
импульстік желіні толыҕ ажырату шараларын ҕабылдау ҕажет. Бұл операцияларды ҕолғап
киіп жасау керек.
746. Ҕұбырлар мен ыдыстарда импульстік желілерді кесіндісі, ӛлшеу
диафраграммаларының ернемектерін бӛлшектеу, термобу гильзаларын орнату негізгі
цехтардың жабдыҕтар бекітілген персоналдары ЖАО цех ӛкілінің ҕатысуымен жүзеге
асырылуы тиіс. Аталған жұмыстар ҕұбырларда және ыдыстарда ҕысым түсірілгеннен
кейін және ашыҕ дренажда орындалуы керек.
747. Ҕол жетпейтін жерде орналасҕан және ауа температурасы 32оС-тан артыҕ жерде
термобуды ауыстыру және жӛндеу (ҕарсылыҕ термометрі) кемінде екі адаммен жүзеге
асырылуы керек. Жұмыс орындарының желдеткіштері жылжымалы ауа-желдеткіш
ҕондырғылармен жасалуы керек.
748. Су мен будың импульсті желілерін үрлеу арнайы үрлеу ҕондырғылары немесе
«бітелген» үрлеу желілері болмаған жағдайда технологиялыҕ цехтың кезекші
персоналының келісімімен кемінде екі адам нұсҕаулыҕҕа сәйкес жүргізеді, онда
операцияның технологиялыҕ бірізділігі және ҕауіпсіздік шаралары кӛрсетілуі тиіс.
749. Авариялыҕ жағдай туындағанда жылу-механикалыҕ ҕұралдағы үрлеу
тоҕтатылып, үрлеу ҕондырғысының арматурасы жабылады.
750. Майлы импульсті желілерде жұмыс кезінде олардың майы толыҕ ағызылуы
керек. Майдың ағызылуы бастапҕы вентильде және ҕұралда тӛменгі нүкте арҕылы
ажырату жүзеге асырылады. Егер бастапҕы вентильдегі желі дәнекерленіп ҕосылған болса
және одан майды ағызу мүмкін болмаса манометр жаҕтан желіге хлорвинил түтікше
енгізіліп, одан май сорылып алынады. Түтікше ұзындығы импульсті түтікшенің майдан
босатылуы керек бӛлігі есебімен дәнекерлеу орнынан кемінде 1,5 м ҕашыҕтыҕта алынуы
керек.
Түтікшеден май еденге тӛгілмес үшін ҕандай да бір ыдысҕа ҕұйылады.

751. Манометрлер мен датчиктерді тек бастапҕы вентильдер жабылғаннан кейін
ауыстыру керек. Манометрдегі, датчиктердегі ілгіш сомындарды осы Ҕағидалардың 745тармағының талаптарын саҕтай отырып, бұрау керек.
752. Ҕазандыҕтар, газарнасы, ауа арнасы, ҕазандыҕ барабандары ішіндегі баҕылау
және автореттеу ҕондырғыларын ҕарауды, іске ҕосуды, жӛндеуді осы Ҕағидалардың 451484-тармаҕтарының талаптарын саҕтай отырып, жүзеге асыру керек.
753. Тексеру және жӛндеу кезінде түтін газдарымен әкетілген отынның жану
ошаҕтарының болуын тексеру керек (әсіресе «ӛлі аймаҕтарда»). Мұндай ошаҕтарды
бірден жою керек, себебі олардың болуы жұмысшылардың кӛміртегімен улануына және
күюіне әкелуі мүмкін.
754. Ӛлшегіштер және дабыл датчиктерінің біліктері мен электродтарының ҕұрылымы
осы ҕондырғыларға ҕызмет кӛрсету кезінде бункердегі ҕандай да бір жұмысты орындауды
болдырмауы керек.
755. Отын беретін конвейерлерде орнатылған ҕондырғыларды жӛндеу, аҕауларын
жою, майлау конвейер тоҕтатылып, оның электр ҕозғалтҕышынан кернеу алынғаннан
кейін орындалады, бұл ретте ӛшіретін ҕондырғыда «Ашуға болмайды - адамдар жұмыс
істеп жатыр» деген плакаттар немесе ҕауіпсіздік белгілері ілінуі тиіс.
Лентадағы отынның болуын баҕылайтын датчиктерді, лентаның ауытҕу дабылдарын,
тежегішті реттеу датчиктерін жӛндеу, реттеу конвейер жұмыс істеп тұрған кезде осы
Ҕағидалардың 335-359-тармаҕтарында кӛрсетілген ҕауіпсіздік шараларын саҕтай отырып,
жүргізілуі керек.
Жӛндеуді немесе реттеуді жүргізетін персонал конвейердің авариялыҕ тоҕтау
ҕондырғысының ҕұрылысын және оны ҕолдануды білуі керек.
756. Мазут шаруашылығының ҕұралында жылу автоматикасы мен ӛлшемдерінің
ҕондырғысына ҕызмет кӛрсету кезінде осы Ҕағидалардың 376-388-тармаҕтарының
талаптарын саҕтау керек.
757. Газ шаруашылығын баҕылау және автоматика ҕондырғысына ҕызмет кӛрсету
кезінде осы Ҕағидалардың 8, 37, 75, 76 және 428-431-тармаҕтары талаптарының
саҕталуын ҕадағалау керек.
758. Ҕысымы 0,1 МПа артыҕ газ ҕұбырларының баҕылау-ӛлшеу ҕұралдары металл
түтікшелерге ҕосылады. Газ ҕысымы 0,1 МПа тӛмен болған кезде ҕұралдарды ҕамытпен
бекітілген ұзындығы 1 метр резеңке ҕұбырлармен жалғауға жол беріледі. Ҕұралдардың
бұрылуында ӛшіру ҕондырғылары кӛзделеді.
Ҕадағалау ӛлшеу ҕұрылғыларын, автоматика, ҕорғаныш датчиктерін шешу кезінде
датчиктен ажыратылған импульсті желілерде тығын орнатылады.
759. Газ ҕұбырларында орнатылған манометрлерде жұмыс ҕысымының белгісі ҕызыл
сызыҕпен кӛрсетіледі.
760. Химия цехтарындағы ҕұралдарда орналасҕан автоматика ҕондырғыларында,
жылу-техникалыҕ ӛлшемдер мен ҕорғаныс ҕондырғыларында жұмыс кезінде осы
Ҕағидалардың талаптары орындалады.
761. Жӛндеуге жататын импульсті желілер, арматуралар мен ҕышҕыл және сілті
ӛткізгіштерге немесе ҕышҕыл және сілті бар ыдыстарға ҕосылатын датчиктер ҕышҕыл
мен сілтіден босатылуы керек және жұмыс істеп тұрған ҕұбырлардан және
резервуарлардан тығынмен ағытылады. Бұдан кейін жӛндеуге жататын импульсті желілер,
арматура, датчиктер ағын сулар нейтралды реакция болғанша сумен жуылады. Жұмыс
алдында ЖАӚ цехының персоналы химия цехының ауысым кезекші персоналының
ҕатысуымен жӛндеуге жататын импульсті желілер жұмыс істейтін ҕұралдан ажыратылып,
реагенттер толыҕ алынғаннан және оларға ҕышҕыл немесе сілті түсу мүмкіндігі жоҕ
екендігіне кӛз жеткізу керек.
762. Химия цехында орнатылған импульсті желілер және ЖАӚ цехының
аппаратурасында кездейсоҕ агрессивті заттар (ҕышҕыл, сілті, коагулянт және басҕа)

шығуы мүмкін жұмыстар кезінде резеңке ҕолғап, резеңке жапҕыш және ҕорғаныш
герметикалыҕ кӛзілдірік кию ҕажет.
763. Химия цехының үй-жайларында жұмыс істейтін жылу автоматика және ӛлшеу
(ЖАӚ) цехының персоналы ҕолданылатын реагенттердің негізгі ҕасиеттерін және
олармен жұмыс істеу ережелерін білуі керек.
Сынап құралдарымен жұмыс
764. Сынап ҕұралдарымен негізгі жұмыс (сынапты тӛгу және толтыру, сынап
ҕұралдарын бӛлшектеу, жинау, жӛндеу және тазалау, сынапты тазарту және басҕа) осы
үшін арнайы бӛлінген басҕа үй-жайлардан оҕшауланған бӛлмеде жүргізілуі тиіс.
765. Сынаппен, оның ҕосындыларымен және сынап толтырмалармен жұмысҕа
арналған сынап бӛлмелердің ҕұрылымы, олардың ҕұрылыс ҕұрылымдары және жұмыс
жиһазының сынап буынан ҕорғалуы, желдеткіш, жылыту, жарыҕтандыру, сумен
жабдыҕтау және кәріз, тұрмыстыҕ бӛлмелерінің ҕұрылымы және ұсталуы Сынаппен,
оның ҕосындыларымен және сынап толтырмалармен жұмыс кезіндегі санитарлыҕ
ҕағидалардың және Ӛндірістік және зертханалыҕ үй-жайларды жобалау, жабдыҕтау,
пайдалану және ұстаудың санитарлыҕ ережелерінің талаптарын ҕанағаттандыруы тиіс.
766. Сынап бӛлмелерінде мынадай жабдыҕтар болуы керек:
1) ҕұралдарды бӛлшектеу және жинауға арналған стенд;
2) еңіске орналастырылған стенд астына ҕара металл науашасы;
3) науашаға түсіргіш трубка ҕосылып, оның астына суы бар ыдыс ҕойылады;
4) шеттері науаша және ағызатын түтігі бар жазыҕ плиталы үстел (мрамор немесе ҕара
металл), оның астына суы бар ыдыс ҕойылады.
767. Сынап бӛлмелерінің барлыҕ жабдыҕтары мен жиһаздары (стендтер, жұмыс
үстелдері, шкафтар және ӛзгелер) аяҕтарының биіктігі кемінде 200 мм болуы керек.
Сынап бӛлмелерінде жұмсаҕ жиһаз, гардин, перде ҕолдануға болмайды.
Жұмыс жиһазының кездейсоҕ ауысуды болдырмайтын айҕын таңбалауы болуы керек.
Аппараттар мен ҕұралдардың металл бӛліктері (ҕаңҕасы, тірегіштері, тіреулері) жазыҕ
және нитроэмаль және лакпен боялуы тиіс.
Ҕабырғалардың, үстелдердің және сынаппен жұмысҕа арналған суырма шкафтардың
жұмыс бӛлігі астында жәшіктер және басҕа бӛгде заттар болмауы тиіс.
768. Сынаппен жұмыс жүргізілетін үй-жайларды (сынап бӛлмесін) күнделікті ауадағы
сынап буы ҕұрамына тексеру ҕажет, ал талдау нәтижелерін талдауларды тіркеу
журналына жазу ҕажет. Сынабы бар ҕұралдар мен аппараттар орнатылған ӛндірістік үйжайлар жылына кемінде екі рет ауаны талдау жолымен тексерілуі керек.
769. Сынап бӛлмелерінде мерзімді ауаны талдаудан басҕа ауа ортасын жұмыс
орнында тыныс алу деңгейінде бір тәулік мерзіміне ілінген реактивті ҕағаздар (еденнен
шамамен 1,5-1,7 м) кӛмегімен күнделікті баҕылау жасалуы керек.
Ауада сынап буы болған кезде реактивті ҕағаздар ҕызғылт түске енеді.
770. Персоналы сынаппен жұмыс істейтін кәсіпорын бӛлімшесінде осы Ҕағидалардың
ережелерін, осы кәсіпорындағы еңбек жағдайының ерекшеліктері мен санитарлыҕ
ережелерді ескере отырып ҕұрылған сынаппен жұмыс кезіндегі ҕауіпсіздік шаралары
туралы нұсҕаулыҕ болуы тиіс.
771. Сынап бӛлмелерінің үй-жайларында сынап шкафта металл тӛсемеде
амортизациялыҕ ҕаптамада, сынбайтын немесе ҕалың шыны ыдыста (вакуумды жаҕпа)
соратын шкафта саҕталады. Аз сынапты (20-30 мл) шкафта пластмасса немесе металл
ҕаптамаға салынған шыны ампулада саҕтауға болады.
Күнделікті осы үй-жайларда жұмыс басталғанға дейін кемінде 15 минут бұрын
сорғыш желдеткіш ҕосылады.

772. Ҕұралдарды және аппараттарды сынапҕа толтыру және тӛгу тек сынапты
бӛлмелерде ҕара металл сорғыш зонт астында сорғыш желдеткіш ҕосылып тұрған кезде
жүргізу керек.
Сынап ҕұралдарын және аппараттарын сынап бӛлмелерінде тӛсемеде немесе арнайы
жабдыҕталған үстелде бӛлшектеу ҕажет. Ӛндірістік үй-жайларда сынап ҕұралдарын және
аппараттарын бӛлшектеуге жол берілмейді.
Авариялыҕ жағдайда (ҕұралдар мен аппараттар бұзылған жағдайда) сынапты тікелей
ӛндірістік үй-жайларға тӛгуге жол беріледі.
773. Сынап бӛлмелерінде, сондай-аҕ ӛндірістік үй-жайларда сынапты ҕұралдар мен
аппараттардан тек су толтырылған ыдыстарға ҕұю керек.
Сынаптың еденге тӛгілуін болдырмау үшін ыдыстар ҕара металлдан жасалған эмаль
тұғырыҕҕа орнатылады.
Сынапты ӛлшеу, тазарту және сүзу тек сынапты бӛлмеде сорғыш шкафта сорғыш
желдеткіш ҕосылған жағдайда жүргізілуі тиіс, желдеткіш жұмыс аяҕталғаннан кейін 30
минут ӛшірілмеуі керек.
774. Ашыҕ сынаппен жұмыс істеу кезінде (оны тазарту, дистилляция, ҕұралдарды
толтыру және басҕа) хлорвинил немесе жұҕа резеңке ҕолғап, бас киім және кӛзілдірік кию
ҕажет. Сынапты ашыҕ ҕолмен ұстауға немесе оны ауызға алуға болмайды. Сынап тӛгілген
жағдайда немесе сорғыш желдеткіш жүйесі істен шыҕҕанда Г маркілі сүзгілі ҕораптармен
жұмыс істеу ҕажет.
775. Түсті металдан жасалған ҕұралдардың детальдары сынаппен жанаспауы керек.
Ҕұралдар мен аппараттарды бӛлшектеу кезінде табылған амальгамирленген
детальдарды сынапты бӛлмелерде арнайы суы бар ыдыстарда саҕтау ҕажет.
Амальгамирленген детальдардан амальгаманы ҕыздыру арҕылы алу ҕосылып тұрған
желдеткіш жағдайда сорғыш шкаф ішінде жасалады.
776. Сынаптың вакумметрден шашырауын болдырмау үшін бұл ыдыстарды ыдысты
атмосферамен байланыстырып тұратын биіктігі 50-60 мм шыны түтікше салынған резеңке
тығынмен нығыздап жабу керек.
777. Сынап ашыҕ ыдыста болып табылатын барометр және вакумметрлерде буланып
ұшып кетпес үшін 1-2 мм глицирин ҕабатын ҕұяды.
778. Ӛндірістік үй-жайларда орнатылатын морт шыны детальдары бар сынап ҕұралдар
шыны бӛліктерін кездейсоҕ соҕҕыдан ҕорғайтын ҕаптама, тор және басҕа заттармен
ҕорғалуы керек.
779. Ӛндірістік үй-жайларда орнатылған ҕұралдар мен аппараттардан кездейсоҕ
тұмшаланудың бұзылуы кезінде сынаптың ағып кетуін болдырмау үшін ұстап ҕалатын
ыдыстармен жабдыҕталуы тиіс.
780. Сынап толтырылған термометрлер ҕаптамада саҕталады және тасымалданады.
Жұмыс орындарында орнатылған термометрлерде ҕорғаныш металл ҕаптама
(жиекҕұрсау) болуы тиіс.
781. Жұмыс үй-жайларында пайдаланылмайтын және сынған ҕұралдар мен
аппараттарды саҕтауға болмайды.
782. Үрлемені, сынап толтырылған ҕұралдарды ҕосу және ӛшіруді сынаптың
ҕұбырлар немесе ӛндірістік үй-жайларға шашылуынан саҕтана отырып, абайлап жүргізу
керек.
783. Тӛгілген сынап бірден мұҕият тұмшаланған баллонға, эмаль немесе фарфор
ыдысҕа жиналуы керек. Сынаптың еденге сіңіп, барлыҕ бӛлмеге таралуын болдырмау
үшін сынаптың тамшыларын ластанған учаске шеттерін ортаға ҕарай бағытта жинау
ҕажет. Тӛгілген сынапты резеңке грушаның кӛмегімен жинауға болады. Сынаптың толыҕ
жиналғанын лупа кӛмегімен тексереді.
Ҕалған сынапты еденнен 0,2 %-ға ҕышҕылдандырылған марганец калий ерітіндісіне
немесе 20 %-дан темір хлоры ерітіндісіне малынған шүберекпен кетіреді.

784. Бӛлмеде ағып кеткен сынапты байҕаған персонал бірден болған жайды тиісті
шаралар ҕабылдау үшін бӛлімше басшылығына хабарлауы ҕажет.
Ӛндірістік үй-жайлардың ластанған бӛлігін тиісті ӛңдеуден кейін ондағы ауаны сынап
буы ҕұрамына тексеру ҕажет, ол кӛрсетілген мәннен аспауы тиіс.
785. Арнайы киімдер сынаппен жұмыс жүргізілетін бӛлмеде, жеке сорғысы бар
шкафтармен жабдыҕталған жеке гардеробтарда саҕталады. Киім саҕтауға арналған
шкафтар жеке гигиена және ҕорғаныс ҕұралдары заттарын саҕтауға арналған жайма
болаттан жасалады.
786. Арнайы киімді үйге алып кетуге, сондай-аҕ онымен асханаға баруға болмайды.
787. Сынаппен жұмыс жүргізілген арнайы киімді күнделікті басҕа арнайы киімдерден
бӛлек жуу ҕажет. Бұл арнайы киімдерді үй жағдайында жууға болмайды.
788. Арнайы киімді жуумен бірге оны саҕтайтын шкафтар да жуылады. Шкафтар
сабынды ыстыҕ сумен, одан кейін 0,1 %-ды ҕышҕылды марганец калий ерітіндісімен
жуылады.
789. Сабынды-сода ерітіндісіндегі (1 кг киімге 4 л ерітінді) ыстыҕ сумен (70-80оС-ҕа)
жуар алдында арнайы киім шаңнан тазартылып, кір жуатын машинада 30 минут суыҕ суда
жуылады. Арнайы киімді екі рет жуу керек. Бірінші жуғаннан кейін киім сілтіден тазарту
үшін кір жуғыш машинада алдымен ыстыҕ сумен, содан кейін суыҕ сумен жуылады және
30 минут 1-2 %-ды тұз ҕышҕылы ерітіндісімен ӛңделеді. Арнайы киімді екінші рет сілті
ерітіндісінде 70-80оС-ғы температураға 20 минут жуып, одан кейін суыҕ суда шайып,
крахмалдап, сығып, кептіреді және үтіктейді.
790. Сынаппен жұмыс жүргізілетін бӛлмеде темекі шегуге, сондай-аҕ тамаҕ және су
саҕтауға және ішуге жол берілмейді.
791. Сынаппен жұмыс істейтін адамдарға мынадай гигиеналыҕ талаптарды саҕтау
ҕажет:
1) тамаҕ ішер алдында арнайы киімді және жеке ҕорғаныш ҕұралдарын шешу, ҕолды
мұҕият жылы су мен сабын және щеткамен жуу, ауызды аздаған марганцовка ҕышҕылды
калий ерітіндісімен (ҕызғылт түс) шаю. Ҕолдан ҕолғапты шешер алдында оларды мұҕият
жуу;
2) күнделікті жұмыстан кейін арнайы киімді шешіп, оны шаңсорғышпен тазалау және
шкафҕа жинау, ауызды аздаған марганец ҕышҕылды калий ерітіндісімен (ҕызғылт түс)
шаю, душ ҕабылдау және тістерді тазалау. Ауызды шаюға арналған ерітіндіні арнайы
оҕытылған адамдар дайындауы керек.
792. Сынап бӛлмелері күнделікті ылғалдатынған тазартудан ӛту керек. Айына бір рет
сынап бӛлмелерінде тӛбелер, ҕабырғалар, жиһаздар, терезе рамалары және жаҕтаулары,
шынылар, есіктер және басҕалар жылы сумен сүртілуі ҕажет.
Тоҕсанында бір рет жоғарыда аталған жинастыру химиялыҕ демеркуризация
ҕұралдарын ҕолданумен ӛткізіліп, ерітінді ҕалдыҕтары еденнен сумен жуылуы керек.
793. Сынаппен жұмыс жүргізілетін үй-жайларды жинауға арналған ҕұралдар басҕа үйжайларды жинау үшін ҕолданылмауы керек және жергілікті сорғыш ҕұралмен
жабдыҕталған және ашыҕ ескерту бояумен боялған тығыз жабылған металл жәшікте
саҕталады. Айыру үшін ҕұралдар ҕызыл түске боялады. Жинастырудан кейін ҕұралдар
демеркуризация ерітіндісімен ӛңделеді.
794. Сынаппен жұмыс жүргізілетін үй-жайлардан шығатын жерде бұдырлы
резеңкедан жасалған тӛсеме салынады, ол күнделікті ҕара жайма болат табандыҕта тұзды
ҕышҕылмен ҕышҕылдатылған марганец калий ерітіндісімен ӛңделеді.
4. Жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастыру
іс-шаралары
Наряд-рұқсаттама, өкім

795. Жабдыҕтарды жӛндеу кезінде жұмыстың ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ететін
ұйымдастыру іс-шаралары мыналар болып табылады:
1) жұмысты наряд-рұҕсаттамамен немесе ӛкіммен ресімдеу;
2) жұмысҕа рұҕсат беру;
3) жұмыс кезінде ҕадағалау;
4) басҕа жұмыс орнына ауыстыру;
5) жұмыс кезіндегі үзілістерді ресімдеу;
6) жұмыстың аяҕталуын ресімдеу.
796. Жұмыстың ҕауіпсіз жүргізілуіне уәкілетті тұлғалар мыналар:
1) нарядты, ӛкімді беруші;
2) жұмыстың жетекшісі;
3) рұҕсаттамаға келісім беретін тұлға;
4) рұҕсат етуші;
5) жұмыс ӛңдіруші;
6) ҕадағалаушы;
7) бригада мүшесі.
Бригада мүшелерінен ҕоспағанда, уәкілетті тұлғалар кәсіпорын бойынша жазбаша
нұсҕаумен тағайындалады.
797. Наряд-рұҕсаттама - жұмыстың мазмұнын, орнын, уаҕытын және орындау
шартын, тиісті ҕауіпсіздік шараларын, бригада ҕұрамын және жұмыстың ҕауіпсіздігіне
жауапты адамдарды аныҕтайтын ҕауіпсіз жұмыс ӛндірісіне жазбаша ӛкім.
Наряд-рұҕсаттама (бұдан әрі - наряд) нысаны осы Ҕағидалардың 4-ҕосымшасында
келтірілген.
Жӛндеу жұмыстарының кӛлеміне және орындалуының ұйымдастырылуына ҕарай
наряд бланкісі мынадай түрде болуы мүмкін:
1) бір жұмыс орнында ҕандай да бір наҕты жұмысты орындауға немесе электр
станциясы немесе жылу желісінің жылу-механикалыҕ жабдыҕтарының ҕосылуының бір
схемасы орнында бірнеше жұмыс орнына бір типті жұмыстарды бірізді орындауға
арналған наряд;
2) жалпы агрегатта, жылу желісінің бірнеше жұмыс орны немесе учаскелерінде жұмыс
атҕаруға арналған жалпы наряд;
3) агрегаттың жеке тораптарында және оның ҕосалҕы жабдыҕтарында, жылу желісінің
жеке жұмыс орындары немесе учаскелерінде жұмыс атҕаруға арналған аралыҕ наряд.
Аралыҕ наряд жалпы наряд болған жағдайда ғана беріледі.
798. Газ ҕаупі бар жұмыстар осы Ҕағидаларда берілген ҕолданыстағы ҕұжаттар мен
салалыҕ наряд-рұҕсаттама жүйесіне сәйкес жүргізіледі. Осы жұмыстарды ӛндіру үшін
наряд-рұҕсаттама нысаны осы Ҕағидаларың 5-ҕосымшасында келтірілген.
Газ ҕауіпті жұмыстар жұмыс жетекшісінің басшылығымен және баҕылауымен
орындалуы тиіс. Оны ӛткізу үдерісінде барлыҕ ӛкімдерді тек осы адам ғана береді. Басҕа
лауазымды адамдар және жетекшілер бригада мүшелеріне тек жұмыс жетекшісі арҕылы
ғана нұсҕау бере алады.
799. Наряд (оның ішінде жалпы) жабдыҕты жӛндеуге тапсырыстың әрекет ету
мерзіміне беріледі.
Егер оның әрекет ету мерзімі ӛткен болса, ал жӛндеу жалғасса тапсырыс пен наряд
ұзартылады. Нарядты оны берген тұлға немесе аталған жабдыҕты жӛндеуге наряд беруге
уәкілетті тұлға жӛндеу толыҕ аяҕталғанға дейін ұзарта алады. Бұл ретте нарядттың екі
данасында да «Наряд ұзартылған» деген жолда оның әрекет етуінің жаңа мерзімі
жазылады.
Аралыҕ нарядтардың жалпы наряд бойынша жұмыс жетекшісі ұзартҕан мерзімі
жалпы нарядтың әрекет ету мерзімінен аспайды.
800. Нарядтар бойынша мынадай жұмыстар атҕарылады:

1) ҕазандыҕ агрегаттарын жӛндеу (пеш ішіндегі, барабандар, ҕызудың конвективті
үстіндегі, электр сүзгідегі, газ ӛткелі, ауа ӛткізгіштегі, шаң жинау, күл тазарту және күл
ұстау жүйелеріндегі жұмыс);
2) турбиналар мен олардың ҕосалҕы жабдыҕтарын жӛндеу (конденсаторлар, жылу
ауыстыру аппараттары, майлы жүйелер);
3) конвейерлер, лента конвейерлерден отын лаҕтыратын ҕұрылғылар, элеваторлар,
ұсаҕтаушылар, вагон аударушыларды багерлерді жӛндеу;
4) электрмагнитті сепараторларды, лента конвейерлерінің таразыларын, жаңҕа және
тамыр ұстаушыларды, сондай-аҕ механикалыҕ ҕатты отынды жӛндеу;
5) мазут шаруашылығындағы жӛндеу жұмыстары;
6) сорғыларды және араластырғышты жӛндеу (ҕоректендіру, конденсаттыҕ,
циркуляциялыҕ, желілік және басҕа), олардың тізбесін жұмыс беруші белгілейді;
7) айналма механизмдерді жӛндеу (үрлегіш және диірмен желдеткіш, шаң сорғы,
диірмен және басҕа);
8) жабдыҕтағы, жұмыс істеп тұрған жабдыҕ аймағындағы және ӛндіріс үй-жайларда
от жұмыстары;
9) ҕұбырларда тығын орнату және алу (45оС-тан тӛмен емес температурадағы
ҕұбырлардан басҕа);
10) жүк кӛтергіш машиналарды, кран арбаларды, кран асты жолдарын, скрепер
ҕондырғыларды, жүктегіштерді, кӛтергіштерді, фуникулерлерді, темір арҕан жолдарды
жӛндеу (дӛңгелекті және шынжыр табан басҕа);
11) жабдыҕтарды бӛлшектеу және монтаждау;
12) жабдыҕтарға арналған гильзалар мен штуцерлерді кесу, шығын ӛлшеуіштердің
ӛлшем диафрагмаларын орнату және шешу;
13) тоҕтатуды, ӛндірісті шектеу және жабдыҕтың схемасы мен жұмыс істеу режимін
ӛзгертуді талап ететін автоматты реттеу, ҕашыҕтыҕтан басҕару, ҕорғау, дабыл және
баҕылау аппаратурасын орнату, шешу, тексеру және жӛндеу;
14) жӛндеу ҕұбыр мен арматуралар ҕұбыр алмай жӛндеу, импульсті желіні жӛндеу
немесе ауыстыру (газ-, мазут-, май- және ӛрт сӛндіру ҕұбыр, дренаж желісін, улы және
ҕауіпті ортадағы ҕұбырлары, 45оС-тан жоғары температурадағы ыстыҕ су ҕұбырлары);
15) датчиктерді монтаждау және іске ҕосумен байланысты жұмыстар;
16) газды, жарылғыш және электр тоғымен ҕауіпті және кіру шектелген жерлердегі
жұмыстар;
17) камералар, ҕұдыҕтар, аппараттар, бункерлер, резервуарлар, бактар, коллекторлар,
туннелдер, ҕұбырлар, каналдар мен шұңҕырлар, конденсаторлар мен турбиналар және
басҕа металл сыйымдылыҕтардағы жұмыстар;
18) жабдыҕтарды дефектоскопиялау;
19) жабдыҕтарды химиялыҕ тазарту;
20) тозуға ҕарсы жабынды жағу;
21) жылу оҕшаулау жұмыстары;
22) ормандарды және траншея ҕабырғалары бекітпелерін, ҕазаншұңҕыр жинау және
шашу;
23) жерасты коммуникациялары орналасҕан аймаҕтарда жер ҕазу жұмыстары;
24) сүзгіні ашумен байланысты сүзгілік материалды жүктеу, жүктеуді аяҕтау және
шығару;
25) хлораторлыҕ, гидразин және аммиак ҕондырғыларда жӛндеу жұмыстары;
26) суға сүңгу жұмыстары;
27) жүзу ҕұралдарымен ӛткізілетін жұмыстар;
28) су тоғаны ҕұрылыстарын жӛндеу (персоналдың суға ҕұлауы мүмкін жұмыс);
29) түтін ҕұбырларын, градирняларды, ҕұрылыстар мен ғимараттарды жӛндеу.

801. Ерекше шарттарға сүйене отырып, наряд бойынша орындалатын жұмыстар
тізбесіне ҕосымша жұмыстар енгізілуі мүмкін. Бұл жұмыстардың тізбесін кәсіпорынның
техникалыҕ басшысы бекітеді.
802. Нарядттарды беру ҕұҕығы ҕарамағында жабдыҕтары бар, білімдерін тексеруден
ӛткен, жеке жұмыс істеуге жіберілген және нарядтар беруге уәкілетті тұлғалар тізбесіне
енгізілген цехтың (учаскенің) инженер-техникалыҕ жұмысшыларына беріледі.
Кәсіпорында аталған адамдар болмаған жағдайда наряд беру уәкілетігі егер олар
берілген нарядтар бойынша рұҕсат етушілер болмаған жағдайда электр станциясының
ауысым бастыҕтарына және жылу желісінің кезекші диспетчеріне беріледі.
803. Нарядтар беруге уәкілетті тұлғалар тізбесін кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі
бекітеді. Тізімдер тұлғалар ҕұрамы ӛзгерген жағдайда түзетілуі тиіс. Тізімдердің
кӛшірмелері цехтардың (блоктардың) ауысым бастыҕтарының, аудан бойынша
кезекшілердің жұмыс орындарында болуы тиіс.
804. Кәсіпорынның басҕа цехтарына (учаскелеріне) тиесілі, біраҕ жылумеханикалыҕ
жабдыҕтармен немесе жылу ҕуатты жабдыҕтарда және солардың жанында орналасҕан
жабдыҕтарын жӛндеуге (электр ҕозғалтҕыштар, жылу баҕылау және автоматика және
басҕа) нарядтар беру жабдыҕтар ҕарамағында болып табылатын адаммен аумағында
жабдыҕ орналасҕан цехтың ауысым бастығының келісімімен жүзеге асырылады.
805. Жабдыҕты кешенді жӛндеу кезінде жӛндеу кәсіпорнының (цехтың, учаскенің)
персоналы жалпы агрегатҕа, жылу желісінің бірнеше жұмыс орны мен учаскесіне жалпы
наряд бере алады.
Жалпы наряд берілетін жабдыҕтар мен схема учаскелерінің тізбесін олар ҕарамағында
болып табылатын цехтың (ауданның) жетекшісі ҕұрады, ол жӛндеу цехының (ҕызметінің,
учаскесінің) жетекшісімен келісіліп, кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісімен бекітілуі
тиіс.
Жалпы нарядтар беру ҕұҕығы ҕарамағында жабдыҕтар орналасҕан цех (аудан)
бастығы немесе оның орынбасарына беріледі.
Жалпы нарядтар бойынша жұмыс басшылары болып электр станцияларының және
жылу желілерінің жӛндеу цехтары (ҕызметтері, учаскелері) инженерлік техникалыҕ
жұмысшылары ҕатарынан тағайындалады. Электр станцияларының және жылу
желілерінің жӛндеу цехтары (ҕызметтері, учаскелері) болмаған жағдайда, жалпы нарядтар
бойынша жұмыс жетекшілері болып жӛндеу кәсіпорындары персоналы ҕатарынан
адамдар тағайындалады.
806. Жалпы наряд бойынша жӛндеу жұмыстарын орындаған кезде аралыҕ нарядтар
берілуі керек.
Аралыҕ наряд беру ҕұҕығы жалпы наряд бойынша жұмыс жетекшісіне беріледі.
807. Жалпы наряд бойынша жұмыс жетекшілері және ӛндірушілері, нарядтар мен
ӛкімдер бойынша жұмыс жетекшілері және ӛндірушілері бола алатын адамдар тізімі
кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісімен бекітіліп, және тұлғалар ҕұрамы ӛзгерген кезде
түзетілуі тиіс. Бұл тізімдердің кӛшірмелері нарядтар, жалпы нарядтар беретін адамдардың
және цех ауысым бастығының (жылу желісі диспетчері) жұмыс орындарында болуы тиіс.
808. Жалпы нарядтар бойынша жұмыс жетекшілері және ӛндірушілері, нарядтар мен
аралыҕ нарядтар бойынша жұмыс жетекшілері және ӛндірушілері бола алатын мердігер
ұйым жұмысшыларының тізімін кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі бекітіп,
ҕарамағында жабдыҕ орналасҕан кәсіпорынға береді. Аталған тізім адамдар ҕұрамы
ӛзгерген жағдайда уаҕытылы түзетілуі тиіс.
809. Жұмыс орындарын дайындау бойынша техникалыҕ іс-шаралар ӛткізуді ҕажет
етпейтін және 800-тармаҕта кӛрсетілмеген жұмыстар ӛкім бойынша орындалуы мүмкін.
Ӛкім бойынша бір адам орындайтын жұмыстардың тізбесі жергілікті шарттарға ҕарай
аныҕталып, оларды кәсіпорынның техникалыҕ жетекшісі бекітуі тиіс.
810. Ӛкім беру ӛкілеттігі наряд беруге уәкілетті тұлғаларға беріледі.

811. Ӛкім орындаушыға тікелей немесе байланыс ҕұралы кӛмегімен беріледі және осы
Ҕағидалардың талаптарына сәйкес орындалады.
Ӛкім біржолғы сипатта болады, олардың әрекет ету мерзімі орындаушылардың жұмыс
күні ұзаҕтығымен аныҕталады.
Жұмысты жалғастыру ҕажет болған жағдайда ӛкім ҕайтадан ресімделеді.
812. Нарядтар мен ӛкімдер бойынша жұмысты есептеу және тіркеу нарядтар мен
ӛкімдер бойынша жұмыс есебі журналына жазылады.
Журнал нысаны осы Ҕағидалардың 3-ҕосымшасында кӛрсетілген.
Аталған журналда жұмысҕа бастапҕы рұҕсаттама және нарядтың (ӛкімнің)
жабылуымен оның толыҕ аяҕталуы ғана тіркеледі.
Журнал нӛмірленіп, тігіледі және мӛрмен бекітіледі. Аяҕталған журналды саҕтау
мерзімі соңғы жазбадан кейін 6 ай.
Нарядтар бойынша жұмысҕа бастапҕы және күнделікті рұҕсаттама жедел журналда
жазбамен ресімделеді, бұл орайда тек наряд нӛмірі және жұмыс орны кӛрсетіледі.
Наряд беру және ресімдеу тәртібі
813. Жұмысҕа наряд екі данада жазылады. Екі данада да жазулар наҕты және түсінікті
болуы ҕадағалануы тиіс. Жазылған мәтінді түзету және сызып тастауға жол берілмейді.
Жоспарлы жӛндеу жұмыстарын орындау кезінде екі дана да жұмыс орнын дайындау
үшін цехтың (ауданның) кезекші персоналына (жедел-жӛндеу) жұмыс ӛндірісі күні
алдында беріледі. Күтпеген жағдайларда наряд жұмыс ӛндіріс күні беріледі.
814. Наряд бір бригаданың бір жұмыс ӛндірушісіне (ҕадағалаушыға) бір жұмыс
орнына беріледі. Ҕағидалардың 815 және 821-тармаҕтарында аталған жағдайларда ӛзгеше
болуы мүмкін. Жұмыс ӛндірушінің ҕолына нарядтың тек бір данасы ғана беріледі.
815. Жылу-механикалыҕ ҕұрылғының біріккен бір схемасының бірнеше жұмыс
орнына бір агрегаттың бірнеше бір типті жұмыс орындарына наряд беруге жол беріледі.
Мұндай жағдайда жұмыс мынадай шарттарды орындаған кезде жүргізіледі:
1) барлыҕ жұмыс орындарын кезекші (жедел-жӛндеу) персонал бір уаҕытта
дайындайды және жұмыс жетекшісі, жұмыс ӛндіруші және ҕадағалаушы ҕабылдайды;
2) жұмыс ӛндіруші бригада және ҕадағалаушымен бірге дайындалған учаскенің
жұмыс орындарының біріне жіберіледі;
3) бригаданы басҕа жұмыс орнына ауыстыру рұҕсат етушімен немесе оның
келісімімен жұмыс жетекшісі жүзеге асырады;
4) ауыстыру наряд кестесінде рұҕсат етушінің (немесе рұҕсат етуші бағанында жұмыс
жетекшісінің) және жұмыс ӛндірушінің күні, уаҕыты және жұмыс орнын кӛрсете отырып,
ҕолдарымен ресімделеді;
5) ауыстыру орындалған кезде жұмыс жетекшісі жұмыс ӛндірушісіндегі наряд
данасында ресімдеуді жүргізеді. Бригаданың ауыстырылғандығы туралы жұмыс
жетекшісі цехтың ауысым бастығын (аудан бойынша кезекші) хабардар етеді, ол
нарядтың екінші данасында және журналда журналда жазба ҕалдырады.
816. Жаңа наряд берілмеген жағдайда жұмыс орнының кеңейтілуі, жұмыс орындары
санының және жұмыс ӛндірісі шарттарының ӛзгертілуі, сондай-аҕ жұмыс жетекшісінің
немесе жұмыс ӛндірушінің ауысуына жол берілмейді.
817. Жұмыстың бір жетекшісіне берілетін наряд санын әр жағдайда нарядты беретін
тұлға аныҕтайды.
818. Наряд бойынша жұмыс кезінде бригада жұмыс ӛндірушіні ҕоса алғанда, кемінде
екі адамнан тұруы тиіс, жұмыс ӛндіруші наряд жолында «бригада мүшелерімен бірге»
кӛрсетілмейді. Бригада ҕұрамына тәжірибеден ӛтушілер мен оҕушыларды, сондай-аҕ
практикалыҕ оҕудан ӛтуші жаңадан ҕабылданған ҕызметкерлерді, ҕауіпсіздік
техникасының ережелерін білуін тексермей, бригаданың бір негізгі мүшесіне бір

тәжірибеден ӛтушіні немесе оҕушыны тіркеу есебінен кіргізуге жол беріледі. Тәжірибеден
ӛтушілер мен оҕушылар бригаданың білікті ҕызметкерлеріне жеке бекітіледі.
819. Бригаданың саны кӛп болып, оның мүшелерінің тізбесі наряд жолдарына симаған
кезде, жұмысшылардың тегі, аты, әкесінің аты, разряды кӛрсетілген тізім нарядҕа ҕоса
тіркеледі. Бригада мүшелерінің бұл тізіміне жұмыс жетекшісі ҕол ҕояды және ол
нарядтың ажырамас бӛлігі болып табылады. Бұл жағдайда наряд жолдарында бригаданың
жалпы саны кӛрсетіліп, бригада мүшелерінің ҕоса берілетін тізімі туралы жазу жазылады.
Жалпы наряд жазған кезде «бригада мүшелерімен бірге» деген жолында бригада саны
және олардың ҕұрамының саны кӛрсетіледі. Бригада мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты,
разряды және электр ҕауіпсіздігі бойынша топтары аралыҕ нарядтарда кӛрсетіледі.
820. Жалпы нарядтың әрекет ету аймағында орналасҕан басҕа цехтардың ҕұралжабдыҕтарын жӛндеу сол цехтардың берген нарядтары бойынша нарядҕа ҕол ҕоюы тиіс
жалпы наряд бойынша жұмыс жетекшісінің келісімімен жүргізіледі.
821. Жалпы нарядта бірнеше жұмыс ӛндірушілер кӛрсетілуі мүмкін. Олардың санын
жұмыс жетекшісі жұмыстың кӛлемі және ауысымдығына және болжамды аралыҕ наряд
санына ҕарай аныҕтайды.
Жұмыс ӛндірушілер саны кӛп болған жағдайда, жұмысшылардың тегі, аты, әкесінің
аты, разряды кӛрсетілген тізім нарядҕа ҕоса тіркеледі. Әрбір жұмыс ӛндіруші ӛзінің тегі
жазылған жерге ҕол ҕою керек. Бұл тізімге жұмыс жетекшісі ҕол ҕояды және ол нарядтың
ажырамас бӛлігі болып табылады. Бұл жағдайда «Жұмыс ӛндірушіге (ҕадағалаушыға)»
деген наряд жолында жұмыс ӛндірушілердің жалпы саны кӛрсетіліп, ҕоса берілетін
тізімнің бар екендігі туралы жазу жазылады.
822.
Наряд
кӛшірмесінде
толтыруға
жатпайтын
кесте
жолдарында
«Тағайындалмаған», «Ҕарастырылмаған» деген және ӛзге де жазулар жазылады.
823. «Ҕауіпсіз шарттарды ҕамтамасыз ету ҕажет» деген наряд жолдарында, жалпы
наряд жолдарында жұмыс орындарын дайындау бойынша, оның ішінде басҕа цехтардың
кезекші персоналы орындауы тиіс іс-шаралар және ҕауіпсіздік шаралары кӛрсетіледі.
Егер «Ҕауіпсіз жағдайлармен ҕамту үшін ҕажет» деген жолда орын жеткіліксіз болса,
«Ҕауіпсіз жағдайлармен ҕамту үшін ҕажет» деген жолға жазылып, наряд беруші адамның
ҕолы ҕойылған жұмыс ӛндірісінің шарттары кӛрсетілген жеке параҕ нарядҕа ҕосымша
ұсынылуы мүмкін.
Ҕажеттілігіне ҕарай наряд беруші адам «Ерекше шарттар» бағанында ҕосымша
ҕауіпсіздік шараларын кӛрсетеді, мысалы ашыҕ отты пайдалануға болмайтыны туралы,
барлыҕ жұмысты немесе кейбір операцияларды жұмыс басшысының тікелей
ҕадағалауымен жүргізу туралы, арнайы ҕоршаулар орнату туралы, жүк кӛтергіш және
басҕа механизмдерді пайдалану тәртібі туралы, ҕатаң реттік және жеке операциялар
туралы және т.б. Мінбелерге жұмыс кезінде оларды ҕабылдау күні, ал 4 м биік мінбелерге
- сондай-аҕ акт нӛмірі кӛрсетіледі.
Бригаданың жұмысқа қосылуына рұқсат беру
824. Нарядтың тиісті жолында жұмыс ӛндірісі шарттарын орындау туралы (оның
ішінде басҕа цехтар жабдыҕтары бойынша) ҕолды жылу желісі электр станциясы цехы
(блогы) персоналының аға кезекшісі немесе ауданның (учаскенің) жедел-жӛндеу
персоналының тағайындалған адамы жұмысты толыҕ кӛлемде орындағаннан кейін ҕояды.
Аралыҕ нарядта жұмыс орнын дайындау бӛлігінде жұмыс жүргізу шарттарын
орындау туралы аралыҕ наряд бойынша жұмыс жетекшісі ҕол ҕояды.
Жӛнделетін жабдыҕҕа байланысты басҕа цехтардың жабдыҕтарын дайындау кезінде
жӛнделетін жабдыҕ бар цех (блок) персоналының аға кезекшісі немесе ҕарамағында
жӛнделетін жабдыҕ бар ауданның (учаскенің) жедел-жӛндеу персоналы тағайындаған
адам электр станциясы ауысым бастығының (кезекші диспетчер) немесе цех (учаскесі) аға

кезекшісінің нарядта кӛрсетілген жабдыҕты ажырату бойынша ҕажетті іс-шаралардың
орындалғаны туралы хабары негізінде нарядҕа ҕол ҕояды.
Нарядтың тиісті жолдарында ҕажетті ҕауіпсіздік шаралары орындалғанын телефон
бойынша растаған адамның тегі мен лауазымы кӛрсетіледі.
Цех ауысым бастығының (аудан бойынша кезекшінің) немесе осы хабарды берген
адамның талабы бойынша «басҕа цехтар (учаскелер) кезекші персоналы» деген жол
электр станциясы ауысым бастығының (кезекші диспетчер) ҕолымен немесе оның
нұсҕауымен тиісті цехтың (учаскенің) аға кезекшісінің ҕолымен расталуы ҕажет.
825. Жылу механикалыҕ жабдыҕҕа байланысты электр жабдығы цех ауысым
бастығының (аудан бойынша кезекші) тапсырмасы бойынша электр станциясы ауысымы
бастығының (кезекші диспетчердің) келісімімен немесе ӛкімі бойынша электр техникалыҕ
персонал ӛшіреді.
826. Диспетчерлік тапсырыс бойынша жӛндеуге ӛшірілетін жабдыҕтарға наряд
бойынша, сондай-аҕ агрегатҕа немесе жабдыҕ торабына жалпы берілген жылу желісінің
бірнеше учаскесіне жалпы наряд бойынша жұмысҕа алғашҕы рұҕсат электр станциясы
ауысымы бастығының (жылу желісінің кезекші диспетчері) келісімімен беріледі, ол
туралы нарядтың тиісті жолында жұмысҕа рұҕсат алу алдында белгі ҕойылуы ҕажет.
827. Жұмысҕа рұҕсат беру кезінде жетекші және жұмыс ӛндіруші жұмысҕа
жіберілушімен бірге нарядта кӛрсетілген жұмыс орнын дайындау бойынша ҕажетті ісшаралардың орындалуын тексереді.
828. Жұмысҕа нұсҕау кезінде жӛнделуші схеманың және кӛршілес учаскенің ҕандай
ҕұрылғысы ҕысым немесе кернеу астында, жоғары температурада ҕалатынын, сондай-аҕ
ӛрт-жарылыс ҕаупі болып табылатынын және т.б. кӛрсетеді, жұмыс жетекшісі және
жұмыс ӛндіруші техникалыҕ ҕауіпсіздік ережесі білімін тексеру және олардың жұмысҕа
жіберілуі туралы куәлікті және оның мерзімін тексереді.
Техникалыҕ ҕауіпсіздік ережесін және еңбекті ҕорғау бойынша нұсҕаулыҕты білуін
кезекті тексеру куәлігінің болмауы немесе мерзімі ӛткен кезде жұмысҕа жіберуге жол
берілмейді.
829. Наряд бойынша жұмыс орнының дайындығын және жұмысҕа жіберілуін тексеру
нарядтың тиісті жолдарында жұмысҕа жіберушінің, жұмыс жетекшісі және жұмыс
ӛндірушінің ҕолдарымен ресімделеді. Жұмысҕа жіберуді ресімдеу тек бригаданың жұмыс
орнында ғана жүргізілуі ҕажет, бұдан кейін жұмысҕа жіберуші жетекшісінің және жұмыс
ӛндірушінің ҕатысуымен жұмыс орнында «Осында жұмыс істеу ҕажет» ҕауіпсіздік
плакатын немесе белгісін іледі. Бұл плакатты (белгіні) жетекші мен жұмыс ӛндірушінің
болмаған кезінде ілуге жол берілмейді.
Алғашҕы рұҕсат наряд пен аралыҕ наряд бойынша күнделікті жұмысҕа жіберу
кестемен ресімделеді; жалпы наряд бойынша мұндай ресімдеу талап етілмейді.
Нарядтың бір данасы жұмыс ӛндірушіге беріледі, екіншісі - жұмысҕа жіберушіде
ҕалады және ҕолданыстағы нарядтар папкасында саҕталады немесе аудан бойынша
кезекшіге саҕтауға беріледі (жылу жүйесі үшін).
Нарядҕа бірнеше жұмыс ӛндірушілер енгізілгенде жалпы наряд бойынша жұмысҕа
рұҕсат тек жұмысҕа жіберуші мен жұмыс жетекшісінің ҕолдарымен ғана ресімделеді.
Жалпы нарядтың бір данасы жұмыс жетекшісіне беріледі.
830. Бригада мүшелерінен техникалыҕ ҕауіпсіздік ережелері бойынша білімін тексеру
туралы куәлікті тексеруді наряд, аралыҕ наряд бойынша жұмыс жетекшісі жүргізеді. Егер
техникалыҕ ҕауіпсіздік ережесі бойынша білімін кезекті тексеру мерзімі ӛтіп кеткені
аныҕталса, жұмысшылар бригада ҕұрамынан шығарылады.
Жұмыс ӛндіруші жұмысҕа жібереді және бригаданың әр мүшесіне тікелей жұмыс
орнында нұсҕау ӛткізеді.
831. Егер нарядты алу кезінде кезекші персоналда немесе жұмыс ӛндірушіде ҕандай
да бір мәселелер немесе күмән туындаса, олар жұмыс жетекшісінен немесе наряд берген
адамнан түсініктеме талап етуі ҕажет. Ҕате ресімделген наряд бойынша, сондай-аҕ

ҕұбырлар мен жабдыҕтарды жӛндеуге шығару және ӛшірумен ҕамтамасыз ететін ілмек
және кәріз арматура нӛмірлері кӛрсетілмеген нарядҕа жұмысҕа жол берілмейді.
832. Жабдыҕты жӛндеуге шығаруға байланысты жұмысҕа нарядтан басҕа алғашҕы
жұмысҕа рұҕсат күні нарядта кӛрсетелген жұмыс басталу күніне сәйкес келуі ҕажет.
1-2 күнге сәйкес келмесе тек ерекше жағдайда (жабдыҕты жӛндеуге шығарудың
кідіруі, авариялыҕ жағдай және басҕа жағдайлар) ғана жіберіледі. Бұл жағдайда нарядта
ҕарастырылған жұмыс шарттары мен ҕауіпсіздік шаралары ӛзгеріссіз ҕалуы ҕажет.
833. Электр ҕозғалтҕыштары ҕозғалысҕа әкелетін (желдеткіштер, үрлегіштер,
диірмендер және басҕа жабдыҕтар) ҕұрылғылар жӛндеу үшін, сондай-аҕ механикалыҕ
бӛлікті жӛндеу және электр сүзгілер секциясын тазалау үшін наряд бойынша жұмысҕа
рұҕсатты жӛнделетін жабдығы бар цехтың (ауданның) кезекші персоналы береді.
834. Жабыҕ тарату жабдыҕтарынан басҕа бӛлек цехтарға (бӛлімшелерге) тиісті, біраҕ
жылу механикалыҕ жабдыҕтарға байланысты немесе технологиялыҕ цехтар немесе жылу
желісі аудандары ғимараттарында және аумағында орналасҕан (электр ҕозғалтҕыштары,
жинаҕтар, дәнекерлеу аппараттары, жарыҕтандыру арматурасы, жылу автоматикалары
мен ӛлшеу жабдыҕтары) жұмыс орнын дайындау, ҕажетті ҕауіпсіздік шараларын орындау
және жұмысҕа рұҕсатты міндетте түрде жедел журналына жазып, күнделікті
технологиялыҕ цех бастығымен (жылу желісінің кезекші диспетчерімен) келісіп, осы
жабдығы бар бӛлімшенің персоналы береді.
835. Ҕазандыҕ-турбиналыҕ цехтың (жылу желісі ауданы) бір учаскесінде басҕа
цехтардың және мердігер ұйымдардың бірнеше бригадасының бір уаҕытта жұмысына
алғашҕы рұҕсатты жедел журналда міндетті түрде жаза отырып, ӛз цехы (аудан) бастығы
мен электр станциясы (жылу желісі кезекші диспетчері) ауысым бастығымен келесі
отырып, ҕазандыҕ турбиналыҕ цех (аудан кезекшісі, жылу желісі мастері) ауысым
бастығы береді.
836. Жұмыс ӛндірісі алдында жұмыс жетекшісінің, жұмыс ӛндірушінің және бригада
мүшелерінің маҕсатты (ағымдағы) нұсҕамасын ресімдеу тәртібін наряд немесе ӛкім
бойынша жұмыс беруші белгілейді.
Жұмыс алдында наряд немесе ӛкім бойынша ҕауіпсіздік шаралары бойынша нұсҕау
алу туралы бригада мүшелерінің және нұсҕау жүргізген тұлғаның ҕолдары журналда
ресімделуі ҕажет. Кӛрсетілген тұлғалар ҕолдары ҕойылатын журнал нысанын жұмыс
беруші аныҕтайды.
Жұмыс уақытындағы бақылау, бригада құрамындағы өзгерістер
837. Бригадаға жұмысҕа рұҕсат берілген сәттен бастап техника ҕауіпсіздігі
ҕағидаларын саҕтау маҕсатында оларды баҕылау жұмыс ӛндірушіге (баҕылаушыға)
жүктеледі.
838. Наряд, аралыҕ наряд бойынша жұмыс ӛндіруші (баҕылаушы) барлыҕ уаҕытта
жұмыс орнында болуы ҕажет. Жұмыс ӛндірушінің кету ҕажеттілігі болған кезде, егер оны
жұмыс жетекшісі ауыстыра алмайтын болса, бригада жұмысын тоҕтатуы және оларды
ҕауіпсіз аймаҕҕа шығаруы ҕажет.
Бригада мүшелерінің жұмыс орнынан ҕысҕа мерзімге кетуіне жұмыс ӛндірушінің
келісімімен ғана рұҕсат етіледі, ол бұрын кеткендердің ҕайтып келгеніне дейін немесе
олардың орнын аныҕтағанға және оларды бригаданың кетуі туралы ескертуіне дейін
жұмыс орны бригададан кетуге рұҕсат етілмейді.
839. Электр станциясының жұмыс жетекшісі мен кезекші персоналы жұмысшылардың
техникалыҕ ҕауіпсіздік талаптарын саҕтауын мерзімді тексеруі ҕажет. Жылу желілерінде
мұндай тексеруді жұмыс жетекшісі жүзеге асырады. Жұмыс жетекшісі жүргізетін тексеру
мерзімділігі бригаданың жұмысҕа жіберілу уаҕытынан екі сағаттан артпауы тиіс.

Бригада мүшелерінің техникалыҕ ҕауіпсіздік талаптарын бұзуы аныҕталған кезде
жұмыс ӛндірушіден наряд алынып, бригада жұмыс орнынан шығарылады. Жұмысҕа ҕайта
рұҕсат цех (аудан) басшысының немесе наряд берген адамның келісімен тиісті наряд
ресімдей отырып, жұмысҕа алғашҕы рұҕсат талаптарының барлығын орындаған кезінде,
сондай-аҕ жедел журналда ҕайта рұҕсат беру себебін жаза отырып, бригаданың
техникалыҕ ҕауіпсіздігі бойынша кезектен тыс нұсҕау ӛткізгеннен кейін беріледі.
840. Бригада ҕұрамын ӛзгерту осы наряд бойынша жұмыс жетекшісі нарядтың екі
данасының кестесінде ресімдейді.
Бригада адамдар санының кӛп болуы кезінде оның ҕұрамының ӛзгеруі туралы жазба
наряд кестесінде азайтылмайды, оған ӛзгерістер кӛрсетілген және нарядҕа ҕоса берілген
тізімге сәйкес ӛзгерістер енгізілгені туралы кестеде жазбасы бар жеке параҕты ҕоса беруге
жол беріледі.
Бригадаға жаңадан енгізілген мүшелердің жұмысҕа кірісуіне жетекшінің және жұмыс
ӛндіруші нұсҕау ӛткізгеннен кейін ғана рұҕсат беріледі.
Жұмыстағы үзілістерді ресімдеу
Жұмыс күні ішіндегі үзілістер
841. Жұмыс күні ішіндегі үзіліс кезінде (жұмыс ӛндірісі шарты бойынша түскі асҕа)
бригада жұмыс орнынан кетеді, ал наряд жұмыс ӛндірушісінде ҕалады.
Бригада мүшелерінің ешҕайсысына үзілістен кейін жұмысҕа ӛз бетінше кірісуге
рұҕсат етілмейді. Мұндай үзілістен кейін бригадаға рұҕсат беруді жұмыс ӛндіруші ӛзі,
нарядта ресімдеусіз жүзеге асырады.
842. Кезекші персонал ҕондырғы схемасына ҕауіпсіздік шараларына ҕатысты жұмыс
ӛндірісі жағдайына әсер ететін ӛзгерістер енгізбеуі тиіс. Авария жағдайында цех
жетекшісін хабардар ете отырып, жұмыс жетекшісін және ӛндірушісін болған ӛзгерістер
туралы дереу хабардар еткен жағдайда, істен шыҕҕан жабдыҕты ӛзгертуге немесе
жұмысҕа енгізуге жол беріледі. Жұмыс ӛндіруші келгенге дейін және ол нарядты
ҕайтарғанға дейін жұмыс ӛндірісі орнында бригаданы жұмысты жалғастыруға жол
бермеуге міндетті адамдар тұрғызылуы тиіс.
843. Жабдыҕтың жӛндеу толыҕ аяҕталғанға дейін жұмысҕа ҕосып кӛру бригада толыҕ
шығарылғаннан кейін, кестеде жұмыстың күнделікті аяҕталуын ресімдей және уаҕытша
шектеулер, жабу ҕұрылғылары және ҕауіпсіздік белгілерін ала отырып, жұмыс жетекшісі
цехтың (ауданың) кезекші персоналының жауапты адамына нарядты ҕайтарғаннан кейін
жүргізілуі мүмкін.
Жұмыс орнын дайындау және бригадаға рұҕсат беру ҕосып кӛруден кейін ҕайтадан
жасалады. Бұл жағдайда жұмыс жетекшісі нарядта жұмыс ӛндіруші ҕол ҕойған жолда ҕол
ҕояды, ал жұмыс орнын ҕайта дайындауға ҕатысатын басҕа цехтардың (учаскелердің)
кезекші персоналы наряд бойынша рұҕсат етуші ретінде ҕол ҕояды.
844. Жылумеханикалыҕ жабдыҕтардың жеке элементтерін және бӛліктерін сынау
(сынаҕ, ҕысымдау және басҕа) оларды кешенді жӛндеу кезінде мынадай шарттарды
саҕтау кезінде жүргізіледі:
1) жалпы агрегатҕа жылу желісінің бірнеше учаскелеріне және ӛзгеге берілген жалпы
наряд, олардың элементтерін немесе жеке учаскелерін сынау кезінде жұмыс жетекшісінде
ҕалады;
2) сынау пайдаланушы бӛлімше бастығы ҕұраған бағдарлама бойынша жұмыс
жетекшісімен (жӛндеу бӛлімшесі) және кәсіпорынның бекітілген техникалыҕ
жетекшісімен бірлесіп орындалады. Бағдарламада: сынаудың технологиялыҕ тәртібі,
сынаҕҕа ҕатысатын персонал; сыналатын учаскеде жұмысын тоҕтатып, жұмыс орнынан
нарядты тапсырып, шығарылуы тиіс бригаданың орналастырылуы кӛрсетіледі; аралас

және кӛршілес учаскелерінде нарядтар немесе аралыҕ нарядтар бойынша жұмысты
жалғастыруға рұҕсат етілген бригадалар, тиісті учаскелерде сынаҕты ӛткізу және
жұмысты жалғастыру ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ететін шаралар кӛрсетіледі;
3) сынаҕ цехының ауысым бастығының (жылу желісі ауданының шұғыл-жӛндеу
персоналының жауапты адамы) және аралыҕ наряд бойынша жұмыс жетекшісінің тікелей
басшылығымен электр станциясының ауысым бастығының (жылу желісінің кезекші
диспетчері) келісімімен жүзеге асырылады;
4) сыналатын элементте немесе учаскеде барлыҕ жұмыстар тоҕтатылады, бригадалар
жұмыс орындарынан кетеді және аралыҕ наряд рұҕсат берушіге жұмыста үзілістің
ресімделуімен тапсырылады;
5) кӛршілес учаскелерде жұмыс істейтін бригадалар осы учаскелер сыналатын
жабдыҕтан сенімді ажыратылуы және шектелген жағдайда және жұмыс істеушілердің
ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз еткен жағдайда жұмысты жалғастыра алады;
6) сыналатын элементті немесе учаскені ӛшіру үшін ҕажетті шаралар: бітеуіш орнату,
схеманы талҕылау және бітеу арматураны сенімді жабу (шибер, тартпалар) болып
табылады.
845. Электр ҕосылған айналмалы механизмдерді теңгерімдеу, электрсүзгілер
секцияларын сынау және электр жабдыҕтарын жиі ҕосумен байланысты басҕа жұмыстар
нарядта үзілістерді ресімдеусіз, біраҕ электр жабдыҕтарын ашу бойынша ҕажетті
техникалыҕ іс-шараларды наҕты орындаумен жүзеге асыруға жол беріледі.
Электр жабдығының ҕосылу және кернеу үстінде болған кезінде наряд кезекші
персоналда болуы тиіс.
Жұмыс жұмыс жетекшісінің тікелей ҕадағалауымен орындалады. Оның талап етуі
бойынша электр цехы ауысымының бастығы немесе электр станциясының ауысым
бастығы (жылу желісінің кезекші диспетчері) арҕылы электр цехы персоналы электр
схемасын талҕылауы және жинауы ҕажет. Механизмдерді ҕосуды және ажыратуды осы
механизмдерге ҕызмет кӛрсететін персонал жүзеге асырады.
Жұмыс күні аяқталғаннан кейінгі жұмыстағы
үзіліс және келесі күні жұмыстың басталуы
846. Жұмыс күні аяҕталғаннан кейін жұмыс орны жиналады, ҕауіпсіздік белгілері,
ҕоршаулар мен жабу ҕұрылғылары орнында ҕалады. Наряд кезекші персоналға
тапсырылады (жылу желісінде - рұҕсат берушіге), аралыҕ нарядтың ҕайта оралу
ҕажеттігін жалпы наряд бойынша жұмыс жетекшісі аныҕтайды.
847. Күнделікті жұмысҕа және жұмыс аяҕталуына рұҕсаттама наряд кестесінде
ресімделеді.
Күнделікті жұмысҕа рұҕсаттама және жалпы наряд бойынша жұмыстарды орындау
барысында оны ресімдеу талап етілмейді.
Күнделікті рұҕсаттама және аралыҕ наряд бойынша жұмыстың аяҕталуы жазбаша
түрде ресімделмейді.
848. Келесі күні жұмыс орнын, бригада нұсҕамасына ҕарап және рұҕсат берушілер
мен жұмыс ӛндірушілердің ҕауіпсіздік шараларын орындау тексерілгеннен кейін нарядтар
бойынша аяҕталмаған жұмысҕа кірісуге болады.
Жұмыстың аяқталуы, жұмыс орнын тапсыру-қабылдау, нарядты жабу

849. Жұмыс толыҕ аяҕталғаннан кейін бригада жұмыс орнын жинайды, одан кейін
жұмыс ӛндіруші оны шығарып, нарядҕа ҕол ҕояды және нарядты жұмыс жетекшісіне
тапсырады.
850. Жұмыс жетекшісі жұмыс толыҕ аяҕталғаннан кейін жұмыс ӛндірушіден жұмыс
орнын ҕабылдай отырып, жұмыстың толыҕ және сенімді орындалғандығын, жұмыс
орнында бӛгде заттардың болмауын және тиісті тазалығын тексереді, бұдан кейін
нарядтың «Жұмыс толыҕ аяҕталды» деген жолында уаҕытын және күнін кӛрсетіп, ҕолын
ҕояды.
Ҕажеттілікке ҕарай, жұмыс жетекшісінің орнына жұмыс орнын ҕабылдау және
нарядта жұмыс толыҕ аяҕталды деген жолда ҕол ҕоюды нарядты берген немесе ұзартҕан
тұлға жүзеге асырады.
851. Кезекші персоналдың уәкілетті тұлғасы жеке немесе бағынышты персоналмен
бірге жұмыс орнын ҕарап, адамдардың, бӛгде заттардың жоҕтығын тексергеннен кейін
және жұмыс жетекшісі нарядҕа жұмыс толыҕ аяҕталды деген жолда уаҕытын және күнін
кӛрсете отырып ҕол ҕойғаннан кейін нарядты жабады.
852. Жұмыс жетекшісі нарядҕа жұмыс толыҕ аяҕталды деген жолда ҕол ҕойғаннан
кейін және кезекші персоналдың уәкілетті тұлғасы оны жапҕаннан кейін, сондай-аҕ
уаҕытша ҕоршаулар, ҕауіпсіздік, жабу ҕұрылғылары мен тұраҕты ҕоршаулар орнында
ҕалпына келтіру белгілері алынғаннан кейін жабдыҕтар жұмысҕа енгізілуі мүмкін.
853. Нарядтардың дұрыс ресімделуін таңдау жолымен баҕылауды нарядты берген
тұлғалар, ҕауіпсіздік техникасы мен ӛндірістік санитария бойынша инженер-инспектор
және осыған уәкілетті басҕа тұлғалар ӛткізуі тиіс.
854. Жабылған нарядтар цех (аудан) бастығында 30 күн бойы саҕталады, бұдан кейін
жоюға болады. Газ ҕауіпті жұмыстарын жүргізу нарядтарын саҕтау мерзімі оларды берген
күннен бастап бір жыл.
Мердігер ұйымдардың жұмысы
855. Жұмыс істеп тұрған цехтарда жылу энергетикасы ҕұрал-жабдыҕтар жанындағы
кәсіпорындардың жӛндеу-ҕұрылыс бӛлімшелерінің жұмыстарын орындау осы
Ҕағидалардың 3-ҕосымшасында келтірілген наряд-рұҕсаттамасымен жүргізіледі.
856. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын (ұйым) аумағындағы жұмыстарға ҕұрылысмонтаж ұйымдарын жіберу тапсырыс беруші және мердігердің осы Ҕағидалардың 7ҕосымшасында келтірілген акт-рұҕсаттама ресімдегеннен кейін жүзеге асырылу тиіс.
Осы Ҕағидалардың 6-ҕосымшасында келтірілген ҕұрылыс-монтаж ұйымының
жұмыстарды орындау нарядын мердігер жазады. Нарядта кӛрсетілген еңбек ҕауіпсіздігін
және жұмыс ӛндірісі тәртібін ҕамтамасыз ету іс-шаралары ҕұрылыс-монтаж ұйымы
персоналының ондағы энергетикалыҕ ҕондырғыны пайдалану және ҕауіпсіздік техникасы
жағдайына әсер етуді ескерту бӛлігінде цехтың жетекшісімен келісіледі. Ҕұрылыс-монтаж
ұйымы нарядын цех (жылу желісі аудандары) жетекшілері және мамандарының беруіне
жол берілмейді.
Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
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1. Саҕтандыратын
Кіретін есіктер мен ҕойма ішінде, саҕтау орындарында,
жанғыш заттарды саҕтау және тасымалдауға арналған
ыдыстарда, жанғыш заттармен жұмыс жасайтын
учаскелерге кірер орындарда
Кіретін есіктер мен ҕойма ішінде, саҕтау орындарында,
жанғыш заттарды саҕтау және тасымалдауға арналған
ыдыстарда, жанғыш заттармен жұмыс жасайтын
учаскелерге кірер орындарда, сондай-аҕ газ ҕауіпті
жұмыстар орындалатын орындарда
Ҕойма ішіндегі есіктерде, күйдіргіш заттар саҕталатын
орындарда, олармен жұмыс істейтін учаскелерде, оларды
саҕтау және тасымалдауға арналған ыдыстарда
Есіктерде және ҕойма ішінде, улы заттар саҕталатын
орындарда, олармен жұмыс істейтін учаскелерде, оларды
саҕтау және тасымалдауға арналған ыдыстарда
«Абайла! Жабдыҕ іске ҕосылған» түсіндіретін жазбасы
жұмыс орындарының жанында орналасҕан жабдыҕта
«Абайла! Ҕауіпті аймаҕ» түсіндіретін жазба жабдыҕ
жұмысының жай-күйі мен талаптары бойынша
адамдардың болуы ҕауіпті болып табылатын жылу
ҕұбырының, цехтың аумағындағы жӛнделетін жабдыҕтың
немесе учаскенің шекараларында
2. Тыйым салынатын
Ӛрт және жарылғыш ҕауіпті материалдар және заттар
саҕталатын ҕойма есігінің сыртҕы жағында және
ҕойманың ішінде; кӛрсетілген материалдар мен заттармен
жұмыс жүргізетін учаскелерге кірер жерде; жарылу
немесе тұтану ҕаупін білдіретін жабдыҕта; ӛрт және
жарылғыш заттарды саҕтау және тасымалдауға арналған
ыдыста, сондай-аҕ газ ҕауіпті жұмыстар орындалатын
орындарда
1.1 белгісі бар жерлерде және улы заттар бар жерлерде

1.3

Ҕауіпті аймаҕтарға кірер жерлерде, сондай-аҕ бӛгде
тұлғалар үшін жабыҕ болатын үй-жайлар мен аймаҕтарда

1.5

Жұмыс ӛндірісінің талаптары немесе сызбаның жай-күйі
бойынша жабуға (ашуға) болмайтын арматурада (тиекте,
ҕұралда, клапанда, шиберде және басҕ.) түсіндіруші
жазбамен «Есікті жаппа (Есікті ашпа) - адамдар жұмыс
жасауда»
«Кӛтерілуге тыйым салынған» түсіндірме жазбамен
жӛнделетін жабдыҕҕа кӛтерілу ҕауіпті орындарда

салынған
Іске ҕоспа адамдар жұмыс
үстінде

1.5

Тыныс алу
органдарын
ҕорғау
ҕұралдарын
ҕолданумен
жұмыс істеу!
Жұмыс
жасалатын
орын!
Ӛтетін орын

3.7

Жоғарыға
кӛтерілетін
орын!
Ӛтетін жол бос
болуы тиіс!

3.9

Есік жабыҕ
болуы тиіс

3.9

Темекі шегетін
орын
Ауыз су

4.3

Шығатын орын

4.111

«Іске ҕоспа - адамдар жұмыс үстінде» түсіндірме жазба
жабдыҕты іске ҕосатын тұтҕа немесе штурвалда, сондайаҕ жабдыҕты істен ажырататын арматура электр
жетегімен ҕашыҕтыҕтан басҕару ҕұрылғысында (ҕалҕан
және басҕару пульті)
3. Ұйғарымдар
Адам ағзасы үшін зиянды газдарды, буларды,
аэрозольдарды бӛлуге ҕатысы бар жұмыс орынжайларына
кірер орындарда, аймаҕтарда немесе учаскелерде

3.9

Жұмыс ҕұрылымдарында, жұмыстың жүргізілу
ҕауіпсіздігі ҕамтамасыз етілген орындарда

3.9

«Ӛтетін орын» түсіндірме жазбасы жабдыҕты жӛндеу
кезінде ұйымдастырылған ӛту орындарында
«Жоғарыға кӛтерілетін орын!» түсіндірме жазбасы
жӛнделетін жабдыҕҕа ұйымдасып кӛтерілетін орында

3.9

4.4

«Ӛтетін жол бос болуы тиіс!» түсіндірме жазбасы ӛрт
техникасы орналасҕан және кӛшіру немесе ҕосымша
шығу орындарына жаҕындау жолдарында
«Есік жабыҕ болуы тиіс» түсіндірме жазбасы ҕауіпсіздік
түсінігі бойынша жабыҕ болуы талап етілетін ӛрт
есіктерінің екі жағынан, сондай-аҕ басҕа да маҕсаттағы
есіктерде
4. Кӛрсеткіш
Ӛнеркәсіптік орынжайларда және темекі шегу
кӛрсетілген аумаҕта
«Ауыз су» түсіндірме жазбасы ӛнеркәсіптік
орынжайларда және темекі шегу кӛрсетілген аумаҕта
Кӛшіру немесе ҕосымша шығу есіктерінде, кӛшіру
жолдарында кӛрсететін тілі бар ҕосымша таҕтайшада

Ескертпе:
1. Белгі тікелей және айнала кескіндермен орындалады.
2. Таҕтайшадағы тілдің бағыты белгіде кескінделген кӛшіру бағытына және жүгіруші
адамның ҕозғалысы бағытына сәйкес келуі тиіс
3. Тілі бар таҕтайшаны кӛкжиекке 300 бұрышпен орналастыруға болады.
4. Кіретін есіктің алдында, сондай-аҕ кӛшіру жолындағы есіктің үстінде жасыл фонда
аҕ түспен «Шығу» жанып тұратын жазбасын ҕолдануға рұҕсат етіледі.
Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
2-ҕосымша

Мінбе сатылар мен мінбелерді қабылдау және тексеру журналына
Нысан
Мінбе
сатылар
немесе
мінбелерді
орнату
орны және
олардың
биіктігі

Ҕабылдау
немесе
тексеру күні
және акт
нӛмірі

Мінбелерді ҕабылдау
бойынша комиссия
мүшелерінің тегі,
күнделікті тексеру
жүргізген наряд
бойынша жұмыстар
жетекшісі, лауазымы
және ұйым атауы

Мінбелерді
немесе
мінбелердің
жарамдылығы
туралы
ҕорытынды

Мінбелерді
ҕабылдау
бойынша
комиссия
мүшелерінің,
күнделікті
тексеру
жүргізген наряд
бойынша
жұмыстар
жетекшісінің
ҕолдары

Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
3-ҕосымша
Нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыс есебі журналы
Ӛкім Наряд
нӛмірі нӛмірі

Жұмыс
атауы
және
орны

Жұмыстарды
ӛндіруші
немесе
ҕадағалаушы
(тегі, атыжӛні)

Ӛкім
бойынша
жұмыс
істейтін
бригада
мүшелері
(тегі, атыжӛні)

Ӛкім
берген
тұлға
(тегі,
атыжӛні)

Жұмысҕа Жұмыс
кірісті
аяҕталды
(күні,
(күні,
уаҕыты) уаҕыты)

Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
4-ҕосымша
Наряд-рұқсатнама нысаны

Кәсіпорын
___________________________________________
Бӛлімшесі
__________________________________________
Наряд.
Жалпы
наряд.
Аралыҕ
наряд
№
______________________________________________________________________
(ҕажетсізін сызып ҕою)
Жалпы
нарядҕа
№
_______
_____________________________________________________________________________
___
(аралыҕ наряд берілген кезде толтырылады)
Жұмыс
жетекшісіне
_____________________________________________________________________________
__________
(тегі, аты-жӛні, лауазымы)
Жұмыс ӛндірушіге (ҕадағалаушыға)
(ҕажетсізін сызып тастау)
__________________________________________________________________________
______________________________
(тегі, аты-жӛні, лауазымы, тобы)
Бригада мүшелерімен _______________________________________________ адам
__________________________________________________________________________
______________________________
(тегі, аты-жӛні, разряд, топ)
Жұмыс
жетекшісі
_____________________________________________________________________________
____________
(ҕолы, тегі)
Тапсырылады
_____________________________________________________________________________
_______________
(жұмыс орны, объект, жұмыс мазмұны)
Жұмыс басталуы: мерзімі ________, уаҕыты ____________________________
Аяҕталуы: мерзімі _______________, уаҕыты ___________________________
Ҕауіпсіз шараларды ҕамтамасыз ету үшін ______________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________
(ҕауіпсіздік шаралары және жұмыс орындарын дайындау бойынша ҕажетті, оның
ішінде басҕа цехтардың кезекші персоналы орындауға жататын, іс-шаралар атап ӛтіледі)
Ерекше
жағдайлар:
_____________________________________________________________________________
__________
Наряд
берді:
күні
______________,
уаҕыты
_______,
лауазымы
__________________________________________________
Ҕолы
________________________,
тегі
______________________________________________________________________
Наряд
созылған:
күні
_________,
уаҕыты
________,
лауазымы
___________________________________________________
Ҕолы
_____,
тегі
_______________,
күні
______________,
уаҕыты
_______________________________________________
Жұмыс
ӛндіру
шаралары
орындалды:
күн
______________,
уаҕыты
______________________________________________

Жұмыста
ҕалады
_____________________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________________
______________________________
(жұмыс орнының ҕасында және кернеу, ҕысым, жоғары температура
астындағы, ӛрт ҕауіпті және басҕа жабдыҕ)
Басҕа
цехтардың
(учаскілердің)
кезекші
персоналы
_____________________________________________________________
(цех, лауазымы,
ҕолы, тегі)
Электр станцияның ауысым бастығының (кезекші диспетчер) рұҕсат бері туралы
белгісі _____________________________
(телефон арҕылы берілген рұҕсат беру туралы белгісі немесе
ҕолы, және цехтің ауысым бастығының ҕолы)
Цех (блок, аудан) кезекші персоналының жауапты тұлғасы;
аралыҕ наряд бойынша жұмыс жетекшісі (ҕажетсізін сызып тастау)
__________________________________________________________________________
_______________________________
(лауазым, ҕолы, тегі)
Жұмыс ӛндіру шаралары орындауды тексердік, жұмыста ҕалған жабдыҕпен таныстыҕ
және жұмысҕа жіберілді.
күні ______________________ Жұмыс жетекшісі _________________________
(ҕолы)
уаҕыты ___________________ Жұмыс ӛндіруші ___________________________
(ҕолы)
Күнделікті жұмысқа рұқсат беруді ресімдеу, жұмыстың аяқталуы,
басқа жұмыс орнына ауыстыру
Жұмыс орындарының
атаулары

Жұмысҕа рұҕсат
Ҕауіпсіздік шаралары
тексерілді. Бригада нұсҕау
алды және жұмыс орнына
жіберілді
Күні,
Рұҕсат
Жұмыс
уаҕыты беруші ӛндіруші
(ҕолы)
(ҕолы)

Жұмыстың аяҕталуы
Бригада енгізілді, наряд
тапсырылды
Күні,
Жұмыс
Кезекші
уаҕыты ӛндіруші персоналдың
(ҕолы)
жауапты
тұлғасы
(ҕолы)

Бригада құрамындағы өзгерістер
Бригада ҕұрамына
енгізілді
(тегі, аты-жӛні,
разряд, тобы)
1

Бригададан шығарылды
(тегі, аты-жӛні, разряд)

Күні, уаҕыты

Жұмыс жетекшісі
(ҕолы)

2

3

4

Жұмыс толыҕ аяҕталды: күні _________________, уаҕыты ________________
Жұмыс ӛндіруші ____________________ Жұмыс жетекшісі ________________
(ҕолы)
(ҕолы)
Жұмыс орындары тексерілді, наряд жабылды: күні _________ уаҕыты ________
Кезекші персоналдың жауапты тұлғасы _________________________________
(ҕолы, тегі)
Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
5-ҕосымша
Саҕтау мерзімі берілген күннен
бастап бір жыл
Газқауіпті жұмыстарды өндіру үшін наряд-рұқсатнама нысаны
Кәсіпорын ___________________________
Бӛлімшесі ____________________________
Наряд-рұҕсатнама № ____
Жұмыс
жетекшісіне
_____________________________________________________________________________
___________
(тегі, аты-жӛні, лауазымы)
Жұмыс
ӛндірушіге
(ҕадағалаушыға)
___________________________________________________________________________
(тегі, аты-жӛні, лауазымы, разряд)
Бригада
мүшелерімен
_____________________________________________________________________________
_______ адам
__________________________________________________________________________
________________________________
(тегі, аты-жӛні, разряд, тобы)
Жұмыс
жетекшісі
_____________________________________________________________________________
______________
(ҕолы, тегі)
Тапсырылады
_____________________________________________________________________________
_________________
(жұмыс
орны,
объект,
жұмыс
мазмұны)
Жұмыс басталуы: мерзімі ________, уаҕыты ___________________________
Аяҕталуы: мерзімі _______________, уаҕыты __________________________

Ҕауіпсіздік шараларды ҕамтамасыз ету үшін ___________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
(ҕауіпсіздік шаралары және жұмыс орындарын дайындау бойынша ҕажетті, оның
ішінде басҕа цехтардың кезекші персоналы орындауға жататын, іс-шаралар атап ӛтіледі;
нұсҕау етіп ҕолдану ҕажет нұсҕамалар кӛрсетіледі)
Бригадаға ҕажет болатын жалпы және жеке ҕорғану ҕұралдары
_____________________________________________________________________
Жұмыс алдында жерасты ғимараттары мен жабыҕ үй-жайлардағы ауа кеңістігінің
ҕұрамын газдардың болуын талдау нәтижелері: ____________
__________________________________________________________________________
__________________________________
Наряд берілді: күні _____________________, уаҕыты ___________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
(лауазымы, ҕолы, тегі)
Наряд созылды: күні __________________ уаҕыты _____________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
(лауазымы, ҕолы, тегі)
Жұмыс ӛндіру шаралары орындалды: күні __________, уаҕыты ____________
Жұмыста
ҕалады
_____________________________________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
(жұмыс орнының ҕасында және кернеу, ҕысым, жоғары температура
астындағы, ӛрт ҕауіпті және басҕа жабдыҕ)
Басҕа
цехтардың
(учаскілердің)
кезекші
персоналы
___________________________________________________________
(цех, лауазымы, ҕолы,
тегі)
Электр станцияның ауысым бастығының (кезекші диспетчер) рұҕсат беру туралы
белгісі ___________________________
(телефон арҕылы берілген рұҕсат беру туралы белгісі немесе ҕолы, және
цехтің ауысым бастығының ҕолы)
Цех (аудан) кезекші персоналының жауапты тұлғасы;
__________________________________________________________________________
____________________________
(лауазым, ҕолы, тегі)
Жұмыс ӛндіру шаралары орындауды тексердік, жұмыста ҕалған жабдыҕпен таныстыҕ
және жұмысҕа жіберілді.
күні ______________________ Жұмыс жетекшісі _________________________
(ҕолы)
уаҕыты _________________ Жұмыс ӛндіруші ____________________________
(ҕолы)
Қауіпсіздік шаралары және жұмыстар жүргізу бойынша нұсқаулық
Нұсҕаулыҕ ӛтушінің
Тегі, А.Ә.

Нұсҕаулыҕ ӛтушінің
лауазымы

Нұсҕаулыҕ
алғандығы туралы

Нұсҕаулыҕ
берушінің лауазымы,
ҕолы, тегі, аты-жӛні

Күнделікті жұмысқа рұқсат беруді ресімдеу, жұмыстың аяқталуы,
басқа жұмыс орнына ауыстыру
Жұмыс орындарының
атаулары

Жұмысҕа рұҕсат
Ҕауіпсіздік шаралары
тексерілді. Бригада нұсҕау
алды және жұмыс орнына
жіберілді
Күні,
Рұҕсат
Жұмыс
уаҕыты беруші ӛндіруші
(ҕолы)
(ҕолы)

Жұмыстың аяҕталауы
Бригада енгізілді, наряд
тапсырылды
Күні,
Жұмыс
Кезекші
уаҕыты ӛндіруші персоналдың
(ҕолы)
жауапты
тұлғасы
(ҕолы)

Бригада құрамындағы өзгерістер
Бригада ҕұрамына
енгізілді
(тегі, аты-жӛні,
разряд, тобы)
1

Бригададан шығарылды
(тегі, аты-жӛні, разряд)

Күні, уаҕыты

Жұмыс жетекшісі
(ҕолы)

2

3

4

Жұмыс толыҕ аяҕталды: күні ________________, уаҕыты __________________
Жұмыс ӛндіруші _______________ Жұмыс жетекшісі ______________________
(ҕолы)
(ҕолы)
Жұмыс орындары тексерілді, наряд жабылды: күні _________ уаҕыты _______
Кезекші персоналдың жауапты тұлғасы _________________________________
(ҕолы, тегі)
Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
6-ҕосымша

__________________________________________________________
(ұйым, кәсіпорын атауы)
Бекітемін:
Бас инженер ________________

Жоғары қауіпті жұмыстар жүргізуге наряд-рұқсатнама
20__ ж. ___________
I наряд
1. Жұмыстарды жауапты орындаушыға ___________________________________
Ҕұрамында ______ адамы бар бригада мүшелерімен келесі жұмыстарды жүргізу
_______________________________________
(жұм
ыстар атауы, жүргізу орны)
2.Жұмысты орындау үшін ҕажет:
материалдар
_____________________________________________________________________________
____________________;
аспаптар
_____________________________________________________________________________
_______________________;
ҕорғану
ҕұралдары
_____________________________________________________________________________
_______________;
3.Жұмыстарды орындау және дайындау кезінде келесі ҕауіпсіздік шараларын
ҕамтамасыз ету керек:
__________________________________________________________________________
___________________________________
(еңбек ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ету бойынша ҕұралдар және негізгі ісшаралар атап ӛтіледі)
4. Ерекше жағдайлар: ________________________________________________
5. Жұмыс басталуы: мерзімі ________, уаҕыты ________________ 20 __ ж.
Аяҕталуы: мерзімі __________, уаҕыты ____________________ 20 _____ ж.
Жұмыс
тәртібі
_____________________________________________________________________________
___________________
(бір-, екі-, үш ауысымды)
6. Жұмыстардың жауапты жетекшісі болып тағайындалады
__________________________________________________________________________
___________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә.)
7.
Наряд-рұҕсатнама
берілді
_____________________________________________________________________________
________
(лауазым, Т.А.Ә., ҕолы)
8. Наряд-рұҕсатнаманы жұмыстардың жауапты жетекшісі ҕабылдады
__________________________________________________________________________
___________________________________
(лауазым, Т.А.Ә.)
9. Еңбек ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ету бойынша іс-шаралар және жұмыстарды жүргізу
тәртібі келісілді ________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

(Істеп тұрған ұйымның (цехтың, учаскенің) жауапты тұлғасы,
Т.А.Ә., лауазымы, ҕолы)
II рұҕсат
10. Нұсҕамаға сәйкес жұмыс орындарындағы ҕауіпсіздік шаралары туралы нұсҕауды
____________________________________ ӛткізді:
(нұсҕаудың ҕысҕа
мазмұны немесе нұсҕаулыҕтың атауы)
Жұмыстардың жауапты жетекшісі _______________________________________
(күні, ҕолы)
Істеп тұрған ұйымның (цехтың, учаскінің) жауапты тұлғасы
_____________________________________________________________________
(күні, ҕолы)
11. Нұсҕаулыҕты бригада мүшелері ӛтті:
Т.А.Ә.

Кәсібі, разряды

Күні

Нұсҕаулыҕ ӛтушінің
ҕолы

12. Жұмыс орны және еңбек талаптары тексерілді. Наряд-рұҕсатта кӛрсетілген
ҕауіпсіздік шаралары ҕамтамасыз етілді.
Жұмыстарға кірісуге рұҕсат бердім
__________________________________________________________________________
___________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
(істеп тұрған кәсіпорын ӛкіліне жұмысҕа рұҕсат берушінің
лауазымы, Т.А.Ә., күні және ҕолы)
Жұмыстардың жауапты жетекшісі _______________________________________
(күні, ҕолы)
Жұмыстардың жауапты орындаушысы ___________________________________
(күні, ҕолы)
13. Жұмыс басталуы ____________________ 20__ж ______ с._________ мин.
Жұмыстардың жауапты жетекшісі _______________________________________
(күні, ҕолы)
14. Жұмыстар аяҕталды, жұмыс орындары тексерілді (материалдар, аспаптар,
ҕұрылғылар және т. с. жиналды), адамдар шығарылды.
Наряд жабылды ______________________ 20__ ж ______ с. __________ мин.
Жұмыстардың жауапты орындаушысы ____________________________________
Істеп тұрған ұйымның (цехтың, учаскенің) жауапты тұлғасы
_____________________________________________________________________
(күні, ҕолы)
Электр станцияларының және жылу
желілерінің жылу-механикалыҕ
жабдыҕтарын пайдалану кезіндегі
ҕауіпсіздік техникасы ҕағидаларына
7-ҕосымша

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорын (ұйым) аумағындағы құрылыс-монтаж
жұмыстарын өндіру үшін акт-рұқсаттама
_______________ ҕаласы

«___»_________ 20__ ж.

__________________________________________________________________________
__________________________________
(ұйым, кәсіпорын атауы)
Біз,
тӛменде
ҕол
ҕойғандар,
тапсырыс
берушінің
ӛкілі
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________
(Т.А.Ә., лауазымы)
бас мердігердің (мердігердің) ӛкілі, ҕұрылыс-монтаж (жӛндеу және басҕа)
жұмыстарын ӛндіруге жауапты тұлға
__________________________________________________________________________
__________________________________
(Т.А.Ә., лауазымы)
және ҕұрылыс-монтаж (жӛндеу және басҕа) жұмыстарын ӛндірудің ҕасында
орналасҕан объектілерді ҕолданатын кәсіпорын ӛкілі.
__________________________________________________________________________
___________________________________
(Т.А.Ә., лауазымы)
осы актіні ҕұрды:
тапсырыс берушінің (кәсіпорынның) деректемелерімен шектелген учаске (аумаҕ)
ұсынады
__________________________________________________________________________
___________________________________
(осьтер, белгілер атауы және сызулар нӛмірі)
ӛндіру үшін
__________________________________________________________________________
___________________________________
(жұмыстар атауы)
техникалыҕ персонал - бас мердігер (мердігер) жауапты ӛкілі ҕол астында келесі
мерзімге:
басталуы _______________________, аяҕталуы __________________________
(күні)
(күні)
Жұмыстар басталар алдында жұмыстарды ӛндіру ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз ететін
келесі іс-шараларды орындау ҕажет:
Іс-шаралар атауы

Орындау мерзімі

Орындаушы

Тапсырыс берушінің ӛкілі ________________________________________
(ҕолы)
Ҕұрылыс-монтаж (жӛндеу және басҕа) жұмыстарын ӛндірудің ҕасында орналасҕан
объектілерді ҕолданатын кәсіпорын ӛкілі ____________
ҕолы)
Бас мердігердің (мердігердің) ӛкілі _________________________________
(ҕолы)

Ескертпе: Осы акт-рұҕсаттаманың жұмыс істеу мерзімі аяҕталғаннан кейін
жұмыстарды жүргізу ҕажеттілігі болса, жаңа мерзімге акт-рұҕсаттама жасау ҕажет.

