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АҢДАТПА
Дипломдық жұмысымда уран өнеркәсібіндегі қауіпті және зиянды
факторларға талдау жасалынды. Сонымен қатар жұмысшылар арасында орын
алатын өнеркәсіптік жарақаттану мен оқыс оқиғалардың пайда болу себебі
анықталып талданды және олардың графиктің мазмұны тұрғызылды.
Жұмыстың негізгі мақсаты – өндірістегі жұмысшылар арасында орын
алатын жазатайым және оқыс оқиғалардың алдын алу мен болдырмау және
өндірістегі жұмысшылардың еңбек жағдайын жақсарту болып табылады.Сондай ақ дипломдық жұмысымда осы аталған негізгі мәселелер
аясында жұмысшылар денсаулығын және еңбек қабілеттілігін сақтау
мақсатында негізгі ұсынымдар ұсынылды.
АННОТАЦИЯ
В дипломной работе проведен анализ опасных и вредных факторов в
урановой промышленности. Кроме того, была выявлена и проанализирована
причина возникновения промышленных травм и инцидентов среди рабочих, и
сформировано содержание их графика.
Основной целью работы является предупреждение и предотвращение
несчастных случаев среди работников на производстве и улучшение условий
труда рабочих на производстве.Также в дипломной работе были предложены
основные рекомендации для сохранения здоровья и трудоспособности
работников в рамках данных основных проблем.
АBSTRАCT
In diploma work the analysis of dangerous and harmful factors in the uranium
industry. In addition, the cause of industrial injuries and incidents among workers
was identified and analyzed, and the content of their schedule was formed.
The main purpose of the work is to prevent and prevent accidents among
workers in the workplace and improve the working conditions of workers in the
workplace.Also, the thesis offered basic recommendations for preserving the health
and working capacity of employees in the framework of these main problems.
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КІРІСПЕ
Қазіргі кезеңдегі қоғамның ең басты міндеттерінің бірі – қызметкерлердің
жұмыс қабілеттілігіне басты мән беру және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау
болып табылады. Кәсіпорындағы қауіпсіз және қолайлы еңбек шарттарын
ұйымдастыру барлық кәсіпорын үшін маңызды шаралардың қатарына жатады.
Әрбір кәсіпорынның негізгі міндеттері
жұмыс орнындағы өндірістік
жарақаттануды және кәсіби ауруларды болдырмау іс-шараларын әзірлеу.
Қазақстан Республикасы заңнамасының 182-бабы негізінде жұмыс
берушінің негізгі міндеттері: жұмыс орнындағы технологиялық процестер мен
өндірістік жабдықтарды қауіпсіз түрлерімен қамтамасыз ету арқылы қызмет
орнындағы жарақаттар мен тәуекелдерді болдырмау шараларын жасауға;
санитарлық-гигиеналық нормаға сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыруға;
уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаға сәйкес жұмыскерлерді жеке
қорғаныс құралдарымен және ұжымдық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз
етуге, сондай-ақ жұмыс орнындағы алдын алу шараларын жасау арқылы
тәуекелдерді азайтуға тиісті [1].
Қазақстан Республикасы қазіргі таңда инновациялық даму сатысында,
бірақ та оның негізінде адами капитал жатыр. Қазіргі таңда барлық
кәсіпорындар
жұмысы
автоматтандырылғандығына
және
жаңа
технологиялармен жабдықталғанына қарамастан, жұмыскерлердің де қол
еңбегі мен адамның тікелей бақылауын қажет етеді. Соның салдарынан
кәсіпорындарда өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурулар саны азаймай тұр.
Өндірістегі осы жағдайлар да Қазақстан экономикасына әсер етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – Казатомпром №6 Кен басқармасындағы
өндірістік жарақаттануды азайту және еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі ісшараларды әзірлеу болып табылады. Зерттеу объектісі Қазақстан
Республикасындағы ең ірі уран өндіруші кәсіпорыны. №6 Кен басқармасы
ЖШС 1997 жылдан бастап «Казатомпром» АҚ кәсіпорындарының
құрылымына кіреді.
Дипломдық жұмысымның міндеттері:
- жұмыс орнындағы қауіпті және зиянды факторлардың қызметкерлерге
әсерін бағалау;
- кәсіпорындағы еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздіктің ұйымдастырылуын бағалау;
- өндірістегі ықтимал қауіпті оқиғалар мен кәсіби жарақаттануды талдау;
- өндірістік жарақаттануды азайту шаралары мен еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту.
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1 Казатомпром №6 Кен Басқармасы туралы жалпы мәлімет
1997 жылы 14 шілдеде Қазақстан Республикасының Президентінің
жарлығымен Халықаралық атом компаниясы «Казатомпром» кәсіпорыны
құрылған. Негізгі қызмет түрлеріне уран өнімін өндіру және қайта өңдеу,
геологиялық барлау, табиғи уран концентраты, уран диоксидінің ұнтақтарын
өңдеу және сирек кездесетін металдардың конценттрантарын өндіру.
Казатомпром өнеркәсібінің негізгі міндеті: тұрақты даму қағидаттарына
сәйкес компанияның барлық мүдделі тараптары үшін ұзақ мерзімді
құндылықты жасай отырып, уран кен орындарын әзірлеу және қосылған құн
тізбегінің компоненттерін дамыту.
Кәсіпорынның табиғи уран экпортының географиясы 2000 жылдан бастап
кеңейе бастады. 2000 жылдың өзінде Казатомпром өнеркәсібі 1997 жылдағы 13ші орыннан табиғи уранды өндіруде әлем бойынша 6-шы орынға шықты.
Сонымен қатар, 2001 жылдан бастап Казатомпром өнеркәсібі жаңадан пайда
болған технологиялар арқасында бериллий өндірісін қайта дамытуға
бағдарланып, карботермиялық әдіс арқылы мыс-бериллий лигатурасын алу
технологиясын игерді.
2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасы уран өндіру (20000 тонна)
бойынша бірінші орынға шықты. Қазіргі таңда Казатомпром АҚ кәсіпорының 3
негізгі еншілес кәсіпорындары бар. Соның бірі №6 Кен басқармасы.
№6 Кен басқармасы 1997 жылдан бастап Казатомпром АҚ
кәсіпорынының құрамына кіреді. №6 Кен басқармасының негізі 1983 жылы
1 қаңтарда Қазақ КСР Қызылорда облысы Шиелі кентінде КСРО Орта машина
жасау министрінің бұйрығымен Ленинабад тау-химия комбинатының
құрамында құрылған.
№6 Кен басқармасы уранды жер асты ұңғылап шаймалау әдісімен
өндіреді және оны Қызылорда облысындағы Солтүстік Қарамұрын және
Оңтүстік Қарамұрын кен орындарында бастапқы өңдеуді жүзеге асырады.
1.1 Казатомпром №6 Кен Басқармасының технологиялық процесінің
сипаттамасы және шығарылатын өнім туралы мәлімет
Қазақстанда уран қорының ерекшелігі – уран қорының 80% - ға жуығы
құмтас түріндегі кен орындарында және суға қаныққан жыныстарда
шоғырланған. Сондықтан уранды алу әдісі неғұрлым тиімді, әрі экологиялық
таза болуы керек. Бүгінгі күні табиғи уранды өндірудің жер асты ұңғылап
шаймалау тәсілі заманауи, экологиялық қауіпсіз және экономикалық тиімді әдіс
болып табылады. Қазіргі таңда №6 Кен басқармасы қоршаған ортаға зияны аз
жерасты ұңғылап шаймалау әдісін қолданады.
Жер асты ұңғылап шаймалау (ЖҰШ) технологиясының, сонымен қоса
өндірудің еріту ретінде танымал, жер қойнауынан кенді шығарып алу, оны
ұсақтау және өңдеу арқылы өндірудің дәстүрлі шахталық тәсілінен өзгешелігі,
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кен жатқан жерінде қалады, және кеннен минералдарды шаймалау үшін ол
арқылы сұйық құйылады (1-сурет). Осы технологияны қолданудың арқасында
топырақтың үсті айтарлықтай бұзылмайды, бос және арттағы тұқым пайда
болмайды және толығымен кен шаңы болмайды.
Жер асты шаймалау әдісі – тұйық циклдағы үдеріс болып, ол өз ішіне
мынадай негізгі сатыларды қамтиды:
1) Ұңғыманы бұрғылау, техникалық құрал-жабдықтарды орнату және
технологиялық полигонды құру, yранды дененің нұсқасына қарай полигонды
ашудың екі сызықтық немесе гексагональды түрі қолданылуы мүмкін.
2) Уран қабаттарына 165-720 метр тереңдікте жер астына 2 пайыздық күкірт қышқылының ерітіндісі айдалады, ол жыныстармен өзара әрекеттесе
отырып, уранды ерітеді, содан кейін бұл уранмен байытылған ерітінді жер
бетіне айдалады.
3) Уранмен байытылған ерітінді жер бетіне көтеріліп, ион алмасатын тізбектерде сорбция және десорбциялаудан өтеді. Сонан соң тауарлы десорбат
тұндырылып, кептіріледі.
4) «Сары кек» табиғи уран концентратын алу үшін ерітіндіні көмір аммоний тұзымен әрекеттестіреді.
5) Сары кек немесе табиғи уран концентраты – кәсіпорынның арнайы
контейнерлерге оралатын соңғы өнімі. Бұл қосылыста уран 45-50% - ға жуық
болады.

1 Сурет – Жер асты ұңғылап шаймалау әдісінің сызбасы
Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ) жер асты
ұңғылап шаймалау әдісін жерді қайта құнарландыруға елеулі шығындарды
талап етпейтін және бұл тәсілді кен орындарын өңдеудіңең экологиялық таза
және қауіпсіз технологиясы ретінде таныған.
Жер үсті ұңғылап шаймалау әдісінің өзіндік құны уранды дәстүрлі таукен әдісінің (шахта және карьер) өзіндік құнымен салыстырғанда 2-3 есе төмен.
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2 Жұмыс орнын аттестациялау нәтижесі бойынша кәсіпорындағы
қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сипаттамасы
2.1 Физикалық және химиялық қауіпті факторларды жіктеу
Зиянды және қауіпті өндірістік факторлар – бұл кәсіби және созылмалы
аурулардың пайда болуына және өндірістік жарақаттарға, тіпті өлімге әкелуі
мүмкін факторлар.
Барлық өндірістік ортада жұмыс орнындағы қызметкерлер әр түрлі кәсіби
жарақаттарға, кәсіби ауруларға, сонымен қатар сан түрлі оқыс оқиғаларға
ұшырайды және дәл қазіргі уақытқа дейін оқыс оқиғалар болуда.
Уран өндірісінде жер үсті ұңғылап шаймалау әдісін пайдалану барысында
ең қауіпті факторлар шу мен діріл болып табылады (бұрғылау станоктары,
желдету құрылғылары, перфораторлар және тағы басқа да құрал жабдықтар),
иондаушы сәулелер (радионуклидтер), сонымен қатар жұмыс орнының
шаңдануы, газдануы) сондай-ақ табиғи және жасанды жарықтанудың
жеткіліксіз болуы.
Қоршаған өндірістік ортаның маңызды физикалық факторымен, жұмыс
істейтін адамның жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулық жағдайы жұмыс
орнындағы микроклиматқа тәуелді болып табылады. Өндірістік микроклимат
ауаның температурасы мен ылғалдылығының деңгейі, оның қозғалыс
жылдамдығы
және
жылу
радиациясының
қарқындылығы
сияқты
параметрлермен сипатталады [6].
Негізгі қауіпті өндірістік факторлар:
- электр тогымен зақымдану қауіпі;
- механикалық құрал-жабдықтар және жабдықтардың айналмалы бөліктері;
- қысыммен жұмыс істейтін механизмдер мен құрал-жабдықтар;
- будың әсерінен болатын термиялық күйіктер;
- жұмыс орнындағы химиялық факторлар, ерітінділер әсері;
- тасымалдау, сақтау және жеткізу барысындағы қауіптер;
Қызметкерлерге жұмыс уақытында әсер ететін негізгі зиянды өндірістік
факторлар қатарына жатады:
- радиациялық факторлар, яғни -сәулелену, радон және оның қосылыстары, табиғи уран құрамында болатын α-нуклидтер. Жұмысшыларға әсер ететін
сыртқы гамма сәуле шығару көздері қазбаның беті және уранның өнеркәсіптік
шоғырлануынан тұратын тау-кен массасы болып табылады. Ингаляция кезінде
уран кеніштерінің атмосферасындағы радон және оның ыдырау өнімдері таукен жұмыстарындағы тыныс алу органдарының ішкі сәулелену көзі болып
табылады және барлық алынған жеке сәулелену дозасының 80% - дан астамын
анықтайды.
- уранның құрамында ұзақ сақталатын α-нуклидтер, стандартты жағдайларда жұмыс істеген кезде соңғы 10 жылда ықтимал ең жоғары тиімді дозаның
мәні 20 мЗв аспауы мүмкін, бұл 3-сыныптың 3 дәрежесіне сәйкес келеді, 2019
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жылы бұл көрсеткіш 7,4 мЗв құраған. 1999 жылға дейін тиімді жылдық дозалар
50 және тіпті 100 мЗв-дан аса алады, бұл радиациялық қауіпсіздіктің қазіргі
заманғы ұстанымдары тұрғысынан еңбек жағдайларының 4 (қауіпті) сыныбына
сәйкес келеді.
- радиоактивтівті қалдықтар, соңғы он жыл ішінде радиациялық сәулеленудің табиғи фоны көтерілді. Ол уран өндіруді көбеюіне, радиация
қалдықтарының дұрыс сақталмауына байланысты болып отыр. Осыған
байланысты барлық тіршілік иелеріне - өсімдіктерге, жануарларға, адамдарға
нақты қауіп төнеді. Мутация көлемі ұлғайды, тұқым қуалайтын әр түрлі
аурулар, дамуында түрлі кемістіктері бар (қатерлі аурулары, сәулелік аурулары
және тағы басқа) ауру балалар мен адамдардың саны ұлғайды. Табиғаттың
барлық жерлерінде табиғи радио белсенді сәулелері болады. Барлық тірі
организмдер сияқты адамға да табиғи сәулелердің әсері тиеді. Сәулелердің
артық мөлшері адам организмде ауытқуларды және әр түрлі ауруларды
туғызады. Сәулелердің артық мөлшері организмнің ауруға қарсы мүмкіндігін
төмендетеді, тыныс алу, көз, тері және тағы басқа ауруларға себеп болады.
Төменде 1 кестеде кәсіпорындағы әр цех бойынша жұмысшыға қауіпті және
зиянды әсер ететін химиялық факторлар көрсетілген.
1 Кесте – Кеніштегі әр цех бойынша қауіпті әсер ететін химиялық
заттар кестесі
№
1
2

3

4

5
6

Цех атауы және
Сақталатын өнім
Қауіпті және зиянды
орналасқан ауданы
әсер ететін фактор
Өнімді ерітінділерді Аммиак суы – аммиак Химиялық күйік
өңдеу цехы
ерітіндісі
Аффинажды цех
Уран пироксиді
Радиоактивті сәуле шыУран тотығы
ғару
Иондаушы сәулелер
Күкірт
қышқылы Күкірт қышқылы
Химиялық күйік
қоймасы және геотехнологиялық алаң
Жанатын майлау ма- Бензин және дизельді Улану, термиялық күтериалдарының
отын – өрт және жа- йік және терінің тітірқоймасы
рылыс қауіпті
кенуі
Сутегі тотығы қой- Сутегі тотығы-өрт және Химиялық және термасы
жарылыс қауіпті
миялық күйік
Дайын өнім сақтау Сары-кек дайын өнімі
Радиоактивті сәуле шықоймасы
ғару

Барлық өндіріс орындарында қауіпті және зиянды факторлар болады
және ол факторлар жұмысшыларға қызмет уақытында кері әсер ететіні сөзсіз.
Жұмысшыларға қауіпті және зиянды факторлардың кері әсер етуі салдарынан
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көптеген оқыс оқиғалар орын алуда. Сол себепті қазіргі таңда барлық өндіріс
орындарын көптеген шаралар жасалуда. Кәсіпорындардағы қауіпті және
зиянды факторларды толықтай жою мүмкін емес, сол себепті оларды бәсеңдету
шаралары қолданылады. Қазіргі дамыған мемлекеттерде әр түрлі жаңа
технологиялар қолданылады, соған орай біздің уақытымызда адамға зиянды
әсер ететін факторларды төмендету шараларын қолдану көбірек
пайдаланылады. Уран өндірісіндегі еңбек жағдайларының қауіптілігі және
зияндылығы бойынша әр сала қызметкерлеріне жеке талдау. 2 кестеде уран
өндірісіндегі еңбек жағдайларының жіктелуі көрсетілген.
2 Кесте – Уран өндіру кәсіпорынындағы әр түрлі мамандықтары
үшін зияндылық және қауіптілік дәрежесі бойынша еңбек жағдайларын
бағалау
Мамандығы

Бекітуші
Бұрғылаушы
Слесарь
Монтаждаушы
Жеткізуші
Электрмеханик
Токарь

Фиброгенді әсер
ететін
аэрозольдер
3.1.
3.1.

Шу

Діріл

Радиациялық
факторлар

Еңбек
ауырлығы

Жалпы
баға

3.2—3.3.
3.2—3.3.

3.1—3.2.
3.1.

3.3.
3.3.

3.3.
3.2.

3.4.
3.4.

2
2

3.2.
3..

2
2

3.1-3.2.
3.1.

3.2.
3.2.

3.3.
3.2.

2
3.1.

3.2.
3.2.

2
3.1.

3.1.
3.2.

3.1.
2

3.2.
3.2.

3.1.

3.2.

2

3.2.

3.1.

3.2.

2.2 Өндірістегі жұмыскерлердің еңбек жағдайлары
Еңбек ауырлығы – ағзаның функционалдық жүйелеріне, соның ішінде
жүрек-тамыр, тыныс алу жүйелеріне және тірек-қимыл аппаратының қызметін
қамтамасыз ететін еңбек процесінің сипаттамасы.
Еңбек ауырлығының негізгі факторларының сипаттамасы:
- физикалық және динамикалық жүктеме;
- қолмен көтерілетін және тасымалданатын жүктің салмағы;
- стереотипті жұмыс қозғалысы;
- жұмысты жүргізу позасы;
- корпус көлбеуі;
- кеңістікте орын ауыстыру;
- жүктеме шамасымен сәйкес келеді.
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Сонымен қатар жұмысшыларға жұмыс істеу барысында әсер ететін
қауіпті қондырғылар бар. Себебі ол қондырғалар арқылы уран өнімдері, күкірт
қышқылы тасымалданады және ол объектілер негізгі ластаушы көздері болып
табылады.Жұмысшыларға кері әсер ететін қондырғылар:
1. Технологиялық құбырлар;
2. Қазандық қондырғылар;
3. Ұңғымаларды жуу және тазалау қондырғылары;
4. Технологиялық ұңғымалар;
5. Технологиялық тораптар қышқылдану;
6. Компрессорлық қондырғылар;
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3 Кәсіпорында еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті
ұйымдастыру
№6 Кен басқармасының еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
ұйымдастыру бойынша негізгі бағыттары келесідей:
- Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік негізіндегі заңнама бойынша жұмыс істеу;
- өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың алдын алу;
- еңбек жағдайын және еңбекті қорғауды жақсарту;
- қарамағындағы қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру;
- еңбекті қорғау талаптарының сақталуын және қауіпсіз еңбекті ұйымдастыра отырып бақылау;
- қызметкерлерді еңбек жағдайлары, өндірістік жарақаттану және кәсіптік
аурулар жағдайлары, еңбек жағдайлары бойынша жеңілдіктер мен өтемақылар
туралы хабардар ету;
- кәсіпорындардың еңбек жағдайларын жақсартуға және өндірістегі жазатайым оқиғаларды төмендету барысында барлық қызметкерлерді қатыстыру
және тарту;
- еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік уәкілетті органдармен және халықаралық ұйымдармен тұрақты өзара іс-қимылдар жүргізу;
- қызметкерлердің денсаулығына ұқыпты қарау, персоналдың еңбек жағдайларын және өндіріс мәдениетін үздіксіз жақсарту;
- техникалық, экологиялық, ядролық және радиациялық қауіпсіздік нормаларын ескере отырып, қолданыстағы технологияларды тұрақты жетілдіру
және жаңа технологияларды енгізу;
- еңбекті қорғау жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды талап етілетін көлемде қаржыландыру [2,3].
3.1 Қызметкерлерді еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік
бойынша оқыту шаралары
Қоғам тұрақты дамуға және кәсіпорындардың әр түрлі санаттағы
қызметкерлерін оқыту шараларына, сонымен қатар оқу орталықтарында
белгіленген үлгідегі сертификаттар сапасына мұқият көңіл бөледі.
Қызметкерлер – компанияның басты құндылығы. Қызметкерлер уранның
әлемдік нарығындағы көшбасшылығын сақтауына үлкен үлестерін қосады.
Компанияның персоналды басқару саласындағы негізгі құжаты №6 Кен
басқармасының кадр саясаты болып табылады. Кадр саясатының мақсаты –
тиімді командалық және жеке жұмыс жүргізе білу мақсатында компанияның
корпоративтік құндылықтарын бөлісетін білікті және дәлелді қызметкерлер
дайындау болып табылады. Кадрлық жұмысты іске асыру мониторингі
компанияның тиімділік көрсеткіщтерінің негізі. Тиімділік көрсеткіштерін
саясат департаменті жыл сайын келесі міндеттер бойынша жүзеге асырады.
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- қызметкерлердің жұмысқа тартылу деңгейін арттыру;
- басқару құрылымын оңтайландыруға байланысты іс-шараларды қоспағанда, жұмысқа қабілетті кадрларды дайындау;
- оқытудан және біліктілігін жоғарылатудан өткен қызметкерлердің үлесін арттыру;
- конкурстық негізде қызметкерлерді іріктеу;
- еңбек ресурстарын жоспарлау тиімділігі және персоналды тұрақты дамыту.
«Казатомпром» ҰАК» АҚ кәсіпорындары тобының кадр саясатының
басым бағыттарының қатарында – кәсіби дамыту және персоналды оқыту.
Кәсіпорындар тобында қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін
арттыру процестері жүйеленді. «Казатомпром» ҰАК» АҚ кәсіпорын
қызметкерлерін даярлау шеңберінде Қазақстан Республикасының және
шетелдердің 30 жоғары оқу орны мен 15 колледжімен ынтымақтасады. Бүгінгі
күні компания қаражаты есебінен сала мен аймақ үшін бейінді мамандықтар
мен кәсіптер бойынша 60 студент білім алуда. 2018 жылға арналған жоғары оқу
орындары мен колледждерге арнайы көлемде қаражат бөлінді [2].
«Казатомпром» ҰАК» АҚ мен осы кәсіпорынның еншілес кәсіпорындары
кәсіптік бағыттарға үлкен көңіл бөледі, оның ішінде міндетті оқыту бойынша
қызметкерлердің
біліктілігін
арттыру
бағдарламалары
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ нысаналы бағдарламалар мен
жобаларды іске асыру үшін де (көшбасшылықты дамыту, үнемді өндіріс,
корпоративтік мәдениет, қауіпсіздік мәдениеті және т. б.) жүзеге асырылады.
Компанияның негізгі алға қойған мақсаты өндірістік жарақатты төмендеті
болғандықтан, қазіргі уақытта компания әр жыл сайын өз қызметкерлерін
оқытудан және біліктілігін арттыру жағынан Қазақстан Республикасындағы
алдыңғы орында тұр. Компанияның бұл мақсатты ұстануы тек жұмыскерлерге
ғана емес, сонымен қатар компанияның беделі үшін де өте маңызды.
Казатомпром компаниясы әр жыл сайын өз қарамағындағы
қызметкерлерді өз қаражаттары есебінен кезекті оқыту жұмыстарына жіберіп
отырады. Компания жұмыскерлерді әр санатқа бөлу арқылы оқыту шараларын
жүргізеді. Әр санатқа бөлінген жұмыскерлер саны бойынша анализ жасап, әр
жылдың өзгерісін көруге болады (3 кесте).
3 Кесте – Бір қызметкерге орташа жылдық оқу сағаттарының саны,
адам-сағат
Жұмыскер
категориясы
Барлығы,
оның ішінде:
Жоғары
басшылық

2017
жыл
30,2

2018
жыл
35

2019
жыл
33,5

2017-2018жж.
өзгеріс
13%

2018-2019жж.
өзгеріс
-14%

60,3

85

60

25%

-15%
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3 Кесте жалғасы
Орта
45,5
басшылық
Әкімшілік
50
қызметкерлер
Өндірістік
30
қызметкерлер

63

46,8

44%

-22%

48

33,2

-4%

-37%

37

39,4

18%

-8%

Барлық мемлекет бойынша өндірістік жарақаттану мен оқыс оқиғалардың
алдын алу үшін ең тиімді шара болып жұмыскерлерді оқыту болып саналады.
Сондықтан қазіргі таңда барлық үздік компаниялар өз қызметкерлерін оқыту
үстінде. Яғни қызметкерлерді оқыту тек қана жабдықтармен жұмыс істеуді
үйрету ғана емес, сонымен қатар алғашқы дәрігерлік көмек көрсету, қауіпсіз
жұмыс істеу шаралары, жеке қорғаныс құралдарын пайдалана білу және өз
жұмыстарын жітік меңгеруге үйретеді. Жұмыскерлерді оқыту жұмыс беруші
тарапынан жүзеге асырылады, яғни жұмыс берішінің қаражаты есебінен барлық
қызметкер біліктілігін көтереді. Қызметкерлерді оқытуға жоғары деңгейдегі
мамандар, тәжірибелі инженер-техник мамандар және кәсіпорындағы еңбек
қорғау мен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар оқытады. Жұмыскерлерді
оқыту әр жыл сайын, белгіленген кесте бойынша оқытылады және әр оқыту
аяқталған уақытта алған білімдерінтексеру мақсатында әр түрлі тапсырмалар
беріледі. Егер де жұмысшы белгіленген тапсырмадан өте алмаса, 1айдан 3айға
дейінгі аралықта қайтадан оқытуға жіберіледі. Сол уақыт аралығында
жұмыскер жұмыс алаңына жалғыз жіберілмейді.
3.2 Кәсіпорын қызметкерлерін медициналық тексеру, емдеупрофилактикалық және жұмыс режимі оңтайландыру іс шаралары
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 125 бабы бойынша мекеме
өз қаражаты есебінен зиянды және қауіпті орында жұмыс істейтін
қызметкерлерін әр жыл сайын кезекті және кезектен тыс мерзімді медициналық
тексеруден өткізуі тиіс [1]. Сонымен қатар медициналық тексерулерден ,
қызметкерлерді медициналық ұсынымдарға сәйкес олардың өтініштері
бойынша олардың қызмет орны немесе лауазымы мен көрсетілген
медициналық тексерулерден өту кезіндегі орташа жалақысы сақтала отырып,
кезектен тыс медициналық тексерулерден өткізуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ
қызметкерлердің еңбек міндеттерін орындауға міндетті медициналық
тексерулерден өтпей, сондай-ақ медициналық қарсы көрсетілімдер жағдайында
жол бермеуге міндетті. Осы заңнаманың негізінде өндіріс қызметкерлері
«Амбулаториялық-емханалық қызметі бар Шиелі аудандық орталық
ауруханасының» келісім шартқа отырып, өз қызметкерлерін әр жыл сайын
міндетті медициналық тексеруден өткізіп отырады.
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Еңбек жағдайларын қорғау мен сауықтырудың негізгі мәселелерінің бірі
өндірістік үй-жайлар мен жұмыс орындарын оңтайлы жарықтандыруды
ұйымдастыру болып табылады. Өндірістік жұмыс орындарын жарықтандыру
үшін үш түр – табиғи, жасанды және аралас жарықтандыру пайдаланылады.
Осы саладағы нормативтік құжаттардың талаптарына жауап беретін дұрыс
орналастырылған жарықтандыру жүйесінің оң әсері еңбек өнімділігін
арттырады, өндірістік брак азайтады, психологиялық жайлылықты қамтамасыз
етеді және көру мен жалпы шаршауды азайтады.
Ағзаның тіршілік ету қажеттіліктеріне жауап беретін өндірістік
жарықтандыруға қойылатын гигиеналық өлшемдер келесі талаптарға сәйкес
болуы тиіс:
1) жарықтандырудың сандық жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету, жұмыс
қабілеттілігі мен көңіл-күйі үшін оңтайлы;
2) жасанды көздермен жасалатын жарықтың спектрлік құрамы табиғи ортаға жақындауы керек;
3) біркелкі жарықты және қалыпты жарықты қамтамасыз ету, жылтырлығы мен көлеңкесінің болмауы;
4) жарықтандыру деңгейі гигиеналық нормаларға сәйкес болуы тиіс, көру
жұмысының жағдайын ескеретін болуы тиіс.
Өндірістік шаңмен күресті қамтамасыз ететін технологиялық ісшараларға тұйықталған және жартылай тұйықталған циклдар және санитарлықтехникалық желдетумен қамтамасыз етілген. Өндірістік ортаның шаңдану
деңгейін төмендетуге бағытталған маңызды санитарлық-техникалық іс-шара
бола отырып – желдету болып табылады. Желдету құрылғылары шаң пайда
болу көзін оқшаулауға және оның өндірістік ортаның барлық көлемі бойынша
таралуына жол бермеуге мүмкіндік береді. Бұл үшін сору желдеткішінің
қабылдағыштарын шаң пайда болу көзіне барынша жақындату және сору
желдеткішінің қабылдағышының қимасында ауа қозғалысының оңтайлы
жылдамдығын қамтамасыз ету керек. Сауықтыру іс-шарасы ретінде желдету
технологиялық іс-шаралармен бірге қолданылуы тиіс.
Кәсіпорында жұмысшыға қолайлы еңбек шарты ұйымдастыру
мақсатында барлық жағдай жасалған:
- арнайы киім қоятын орындар;
- демалуға арналған бөлмелер;
- ас ішетін арнайы орын;
- гигиеналық талапқа сай жуынатын орындар;
- санитарлық гигиеналық талаптарға сай таза жатын орындармен жұмысшыларды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар өндіріс орыны ауыр жұмыстар қатарына жататындықтан
ас мәзіріне арнайы сүт немесе сүт негізіндегі тағамдар беріледі. Және де
өндірістік алаңдағы және вахталық лагерьдегі тұрмыстық және өндірістік үйжайларда кран астындағы ауыз суды пайдалануға тыйым салынған.
Жұмыскерлердің денсаулығын сақтау барысында әр жұмыскерді бөтелкедегі
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сумен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ әр бөлімге арнайы суды пайдалануға
арналған диспенсерлер орнатылған.
Және де өндіріс орнының әрбір бөлімінде радиациялық қауіптілікті,
шудың және дірілдің деңгейін, сонымен қатар ауа температурасын қадағалап
тұратын арнайы құрылғылар орналастырылған. Бұл құрылғылардың
орналастырылу себебі, санитарлық-гигиеналық нормаға сай әр жұмыс орнын
қолайлы етіп ұйымдастыру болып табылады. Сондай-ақ әр бөлімде алғашқы
медициналық көмек көрсету құралдарымен және арнайы дәрі дәрмекпен толық
қамтамасыз етілген қобдишалармен қамтамасыз етілген. Жұмысшыларға
қолайлы еңбек шартын ұйымдастыру мақсатында әр белгіленген уақыт сайын
жуып-тазалау, сонымен қоса өндіріс орнын залалсыздандыру шараларын
жүргізіп отырады.
2019 жылы радиациялық қауіпсіздікті жақсарту жұмыс орындарын және
жабдықтардағы жөндеу жұмыстары, тозған жабдықтарды жөндеу, желдету
жүйелерін жөндеу және жаңғырту, радиоактивті белсенділігі төмен
қалдықтарды пункттерге шығару және жерлеу, радиациялық бақылаудың жаңа
құралдары сатып алынды, кәсіпорын қызметкерлері радиациялық қауіпсіздік
және қорғау курстарында оқыды. Есепті жылы төмен радиоактивті
қалдықтарды көму пункттеріне кәсіпорындардан 2900 тонна төмен
радиоактивті қалдықтар шығарылды, 31 бірлік жаңа радиациялық аспаптар
сатып алынды. Радиациялық қорғау және қауіпсіздік курстарында
лицензияланған ұйымдарда 474 кәсіпорын қызметкері оқытылды [3].
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4 Казатомпром
көрсеткішін бағалау

№6

Кен

Басқармасы

өндірістік

жарақаттану

№6 Кен басқармасында әрбір оқиға бойынша фактілерді жинауға, тікелей
және негізгі себептерді анықтауға, басқару жүйесінде іркілістерді анықтауға
және кемшіліктерді түзету және алдын алу үшін ұсынымдар әзірлеуге
бағытталған мұқият тексеру жүргізіледі. Оқиғалар бойынша барлық мәліметтер
деректер базасында тіркеледі, ол арқылы түзету іс-қимылдарының орындалуы
қадағаланады.
Ішкі есептілік жүйесі шеңберінде кәсіпорында барлық жазатайым
оқиғаларды есепке алу жүргізіледі, олардың әрқайсысы бойынша мұқият
тексеру жүргізіледі және тиісті алдағы уақытта жазатайым оқиғалардан
құтылуға мүмкіндік беретін шаралар ұйымдастырылады.
Компанияның барлық қызметкерлерінің үздіксіз күш-жігерінің
арқасында, техникалық қауіпсіздік көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған және жарақаттану жиілігі бойынша жоспарлы көрсеткіштерге жетеді және есепке
алуға жататын жарақаттар жиілігіне, жыл сайынғы жақсартуды ынталандыруға
бағытталған шаралар орындалады[4].
2019 жылғы есеп бойынша №6 Кен басқармасында 5 жарақат тіркелген.
Оның ішінде жарақат алған 1 жұмысшы жұмыс істеу қабілетінен айырылған, 2
жұмысшы жарақатының салдарынан жеңіл жұмысқа ауыстырылған, яғни 1
жұмысшы уақытша ауыстырылса, қалған 1 жұмысшы толықтай жеңіл жұмысқа
ауыстырылған. Сонымен қатар 3 жеңіл түрдегі оқыс оқиғалар орын алған.
2018 жылы орын алған жарақатты 2019 жылмен салыстырғанда оқыс
оқиғалар саны азайған. 2018 жылы 9 оқыс оқиға орын алса, 2019 жылы 5 оқыс
оқиға орын алған, яғни бұл оқыс оқиғалар көрсеткіші 61% төмендегенін
көрсетеді. Бұл дегеніміз өндірісте оқыс оқиғалар саны жылдан жылға төмендеу
үстінде дегенді білдіреді. Сонымен қатар өндірісте 2012-2019 жылдар
арасындағы жарақаттанудың өзгеру шкаласы көрсетілген. Яғни біз көрсетілген
диаграмма бойынша соңғы жылдары жарақаттану көрсеткіші айтарлықтай
төмендегенін көре аламыз (төмендегі 2-суретте өндірістегі 2012-2019 жылдары
есепке алынған жарақаттардың нақты ауырлық дәрежесі берілген).
Өндірісте орын алған жарақаттардың бір бөлігі электрқауіпсіздігін
сақтамағандықтан, екінші бөлігі жол көлік апаты салдарынан орын алса, қалған
бөлігі жұмыстың ауырлығын және қауіпсіздігін ескермегендіктен орын алып
отыр.
2019 жылы орын алған оқыс оқиғаларға қайта келетін болсақ. 3 жеңіл
түрдегі оқиға күйік түрінде болған, яғни химиялық қосылыстармен жұмыс істеу
барысында. Яғни І дәрежелі күйік түрі, алғашқы медициналық көмек
көрсетіліп,
жұмысшылардың жұмысқа жарамдылығы анықталған.Жеңіл
жұмысқа ауыстырылған 2 жұмысшыда құбырды орналастыру барысында
жарақат алған, яғни құбырларды жөндеу барысында қолдары құбыр арасында
қысылып жарақат алған. Мұқият тексеру нәтижелері бойынша 1 жұмысшының
еңбек ету қабілетінен айырылуының негізгі себебі қауіпті энергия көздерімен
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жұмыс істеу қатерін бағалаудың жеткіліксіздігі болып табылады. Нәтижесінде
топ кәсіпорындарында қауіпті энергия көздерін бұғаттау жүйесі енгізілуде.

Өлім жағдайы
Еңбек қабілетін толық жоғалту
Жеңіл жұмысқа ауыстыру/Жеңіл түрдегі жарақат
2019 ж

0

2018 ж

0

2017 ж

0

2016 ж

0

3

4

2
2

6
3
4
4

0

4
1

2013 ж
2012 ж

4

1

2015ж

2014 ж

1

0

2

5
7

3

4

2 Сурет – 2012-2019 жылдары есепке алынған жарақаттардың нақты
ауырлық дәрежесі
Кеніштегі барлық сәтсіз жағдайлар әр түрлі себептермен орын алады.
Олардың кейбірі жұмыскерлерге денсаулығына әлсіз әсер етсе, енді кейбірі
тіпті өлімге әкеліп соқтырады [8].
Кәсіпорындағы өндірістік жарақаттануға алып келетін негізгі жазатайым
оқиғалар:
1) Өрт қауіпсіздігі - түтін, от және жалын әсерінен болған жазатайым оқиғалар;
2) Жол-көлік оқиғасы оқиғасы салдарынан орын алатын оқыс оқиғалар;
3) Биіктіктен құлау барысында орын алатын жазатайым оқиғалар;
4) Электр тогының әсері нәтижесінде болған оқыс оқиғалар;
5) Қозғалатын, ұшатын, айналатын заттардың, бөлшектердің, машиналардың және техникалық құрылғылармен жұмыс жасау нәтижесінде болған
жазатайым оқиғалар;
6) Химиялық қосылыстармен улану салдарынан орын алған оқыс оқиғалар;
7) Басқа жағдайлар.
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Жоғарыда аталған оқиға салдарынан кеніште көптеген оқыс оқиғалар
орын алған. Яғни бұл оқыс оқиғалар себептері жұмыскерлерге тарапынан орын
алып отырған (3сурет).

6
5
4
3
2
1
0

3 Сурет – Кеніштегі өлімге соқтыратын және ауыр өндірістік
жарақаттануға әкелетін негізгі факторлар
Өндірісте өндірістің қауіпсіздік деңгейін арттыру және өз қауіпсіздігі мен
әріптестердің қауіпсіздігі үшін кадрлардың жауапкершілігін дамыту бойынша
үздіксіз жұмыс жүргізілуде. Еңбек және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімдері
жарақаттану мен апаттылықтың себептерін талдау, профилактикалық ісшараларды қамтамасыз ету, өткізу және қорғау саласындағы неғұрлым
алдыңғы қатарлы шешімдер мен практикаларды тұрақты іздеу шараларымен
айналысуда. Бұдан басқа, компанияда тұрақты түрде еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау мәселелрі бойынша персоналды және басшыларды оқыту
жүргізіледі.
№6 Кен басқармасында орын алатын жарақаттардың бастапқы себептері
жұмыс орнындағы еңбек қорғауды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті дұрыс
сақтамағандықтан орын алады. Яғни, үлкен апат себебі, кішкентай ғана ереже
сақтамағаннан орын алып отыр. Сол мақсатта әр еңбек қорғау талаптарын
бұзған қызметкерлер үшін арнайы сөгістер жарияланып отырылады. Егер де
қызметкер сол қателікті екінші рет қайталаған жағдайда кезектен тыс оқытуға
жіберіледі. Кәсіпорын үшін әр қызметкердің денсаулығы маңызды
болғандықтан,
оқыту
шаралары
белгіленген
уақытта
жүргізіліп
отырылады.Еңбек қауіпсіздігін және өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтамаған
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жұмыскерлер, бұзған талаптары бойынша жауапқа тартылып отырылады (4
сурет).
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4 Сурет – ЕҚ және ӨҚ талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілікке
тартылған қызметкерлердің саны және анықталған бұзушылықтар саны
(2018ж. – 2019ж.)
4.1 Өндірістегі кәсіптік жарақаттанудың негізгі себептерін айқындау
Өндірістік жарақаттануды алдын алу мақсатында өндіріс орнында
жазатайым оқиғалардың себептеріне талдау жүргізіледі:
- әрбір жазатайым оқиғаның барлық ықтимал себептерін анықтау;
- анықталған бұзушылықтар мен жазатайым оқиғаның себепті өзара байланысын анықтау;
- істен шығу ағашы тәсілін пайдаланып, болуы мүмкін және жазатайым
оқиғаның ең маңызды себебін анықтау.
Өндіріске мақсатты модельді енгізу қажеттілігінің негіздемесі өндірістік
қауіпсіздікті басқару. Сонымен қатар, 2014— 2019 жылдар аралығындағы
Қазақстан Республикасындағы өндірістегі жазатайым оқиғалардың динамикасы
өндірістік жарақаттану деңгейінің тұрақтылығын көрсетті, оның негізгі себебі
"адами факторы" болып табылады. Адами фактор яғни жұмыскерлердің
біліктілігінің төмендігінен немесе жұмыскердің қатесінен орын алып отыр.
Сонымен қатар жұмыскерлердің абйсыздығынан және жұмысты жеңіл
қабылдауы себебінен де әр түрлі оқыс оқиғалар орын алған. Адами фактор
негізінде орын алатын өндірістік жарақаттар 5-суретте көрсетілген [4,5].
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Жазатайым оқиғалар себептері
Жұмыс орнының дұрыс
ұйымдастырылмауы
Кәсіби оқытудағы
кемшіліктер

0%

16%

3%

13%

11%
15%

Өндірістік тәртіпті және еңбек
режимінің бұзылуы
ЕҚ жөніндегі ережелердің
бұзылуы
Жұмысшылардың жеке
абайсыздығы

6%
5%

2%

29%

Жұмыс орнындағы
жабдықтың ақаулығы
Тиісті бақылаудың болмауы
ЖҚҚ пайдаланбау

5 Сурет – Жазатайым оқиғалардың негізгі себептері бойынша жіктеу
Адами фактор негізінде мына тәртіп бұзушылықтар мен жазатайым
оқиғаның негізі жатыр:
- жұмыс жүргізуді қанағаттанарлықсыз ұйымдастыру 13% ;
- қауіпсіз еңбек тәсілдерін оқытудағы кемшіліктер3%;
- еңбек, өндірістік тәртіпті және белгіленген еңбек режимін бұзуы 2%;
- қызметкерлердің еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларда
көзделген технологиялық процестерді бұзуы 15%;
- зардап шеккендердің жеке абайсыздығы 29%;
- жабдықтың ақаулығы 6%;
- тиісті бақылаудың болмауы5%;
- жеке қорғану құралдарынсыз жұмыс істеу 11%;
Сонымен қатар негізгі қалған 16% себептерге ескі жабдықтар, дұрыс емес
жобалық шешімдер, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар және тағы да басқа
сияқты адаммен байланысты емес жазатайым оқиғаларға жатады.
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5 Еңбек жағдайларын жақсарту шараларын
жарақаттануды төмендету іс-шараларын әзірлеу

және

өндірістік

5.1 Казатомпром №6 Кен Басқармасы өндірістік жарақаттануды
статистикалық талдау
Статистикалық талдауды әр жыл соңында кәсіпорындағы еңбек қорғау
және өндірістік қауіпсіздік комитеті жалпы деректер негізінде және өндірістің
барлық салаларына қатысты бағалау шығарады.
Өндірістік жарақатты талдау үшін№6 Кен Басқармасы соңғы 3 жылдағы
жарақаттануы мен жазатайым оқиғалардың көрсеткіші алынды. Бастапқы
деректер 4-кестеде көрсетілген.
4 Кесте–Бастапқы деректер:
Жарақат түрлері
2017жыл
Жеңіл
жұмысқа
ауыстырылған
6
жарақаттар/ Мед.көмек көрсетілген
оқыс оқиғалар
Еңбек ету қабілетінен айырылған
2
жарақаттар
Өлімге соқтырған жарақаттар
0
Қызметкерлер саны
580

2018жыл
4

2019жыл
4

3

1

0
650

0
620

1.Есептеудіжарақаттанудыталдауға қажетті жылдарды белгілеуден
бастаймыз. Сонда жарақаттану талданатын кезеңдер келесі формуламен
анықталады (1):
𝜏 к = гс - г б

(1)

мұндағы гс −жарақаттану көрсеткішін есептеу үшін алынған соңғы жыл;
гб – бастапқы жыл.
𝜏к = (2019-2018) + (2019-2017) = 3
2. Келесі формуламен матиметикалық шамасын есептейміз:
1

мм = ∑ні=1 𝜏к

(2)

н

мұндағы н–талдауға енгізілетін жылдар саны.
1

3

3

3

мм = [(2019-2018) + (2018-2019) + (2018-2017) + (2019-2017)] = = 1
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3. Жарақаттанудың математикалық күтілуін есептеу формуласы:
1

мк = ∑ні=1 Кж

(3)

н

мұндағы н–талдауға енгізілетін жылдар саны;
Кж –жарақаттану жиілігінің коэффициенті.
4. Жарақаттанудың математикалық күтілуін жарақаттану жиілігінің
болжалдыкоэффициентінің шамасын табу арқылы есептейміз:
Кжо =

1000 ∙ А

Кжо2017 =
Кжо2018 =
Кжо2019 =
Жарақаттанудың
анықтаймыз (3):

математикалық

(4)

В
1000 ∙8
580
1000 ∙7
650
1000 ∙5
620

= 13,8
= 10,9
= 8,06

күтілуінкелесі

формула

бойынша

1

мк = (13,8+10,9+8,06) = 10,8
3

5.Жарақаттанудың жиілік коэффициентінің талданатын уақыт кезеңімен
өзара байланыс дәрежесі корреляция коэффициентімен анықталады:
1

КК= ∑ні=1(𝜏к -мм )(Кж -мк )

(5)

н

1

Кк = [(3-1)(13,8-10,8) + (3-2)(10,9-10,8) + (3-3)(8,06-10,8)] = 7
3

6. Талданатын уақыттың орташа квадраттық ауытқуын (дисперсиясын)
мына формула бойынша анықтаймыз (6):
1

Дк = ∑ні=1(𝜏к − мм )2

(6)

н

1

5

3

3

Дк = [(1 − 3)2 + (2 − 3)2 + (3 − 3)2] = = 1,6
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7. Жарақаттанудың нақты жиілігі ∆Кжі мен Кж көрсеткіші мен
жарақаттанудың математикалық күтілуінің арасындағы айырмашылығы келесі
формуламен бойынша анықталады (7):
∆Кжі = (Кжі - мк )

(7)

∆Кж2017 = 13,8 – 10,8 = 3
∆Кж2018 = 10,9 – 10,8 = 0,1
∆Кж2019 = 8,06 – 10,8 = -2,74
8. Есептеліп отырған 3 жыл бойынша жарақаттанудың өзгеру шамасын
анықтаймыз:
Кжі= а ∙ 𝜏 + в -⁺∆Кжі

(8)

мұндағы а және в– формула бойынша анықталатын коэффициенттер.
а=

Кк

(9)

Дк

в = мк – а∙ мм
а=

7
1,6

(10)

= 4,4

в = 10,8 – 4,4 ∙ 1 = 6,4
Кж2017 = 4,4 ∙ 3 + 6,4 + 3 = 22,6
Кж2018 = 4,4 ∙ 2 + 6,4 + 0,1 = 15,3
Кж2019 = 4,4 ∙ 1 + 6,4 – 2,74 = 8,06
25
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6 Сурет – Жарақаттанудың динамикалық кестесі (2017ж.-2019ж.)
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Қорытынды: Есептеуден және тұрғызылған график бойынша өндіріс
орнындағы соңғы 3 жылда өндірістік жарақаттану көрсеткішінің төмендегенін
белгілі болды (6 сурет). 2018 жылмен салыстырғанда 2019жылы жұмысшылар
арасындағы жарақаттану мөлшері мен жазатайым оқиғалар 47%-ке төмендеген.

5.2 Жұмыс орнындағы еңбек жағдайын жақсарту шаралары
Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулар себепсіз орын алатын
жазатайым оқиғалар болып табылады. Алдын алудың тиімдіділігі мәдениетін
дамыту оларды жоюға және өндірістік жарақаттар мен залалды, сондай-ақ
кәсіби ауруларды болдырмауға мүмкіндік береді.
«Нөлдік жарақат» концепциясы икемділігімен ерекшеленеді және белгілі
бір кәсіпорында еңбек қауіпсіздігін, гигиенасын және қызметкерлердің әлауқатын қамтамасыз ету үшін маңызды алдын алудың нақты шараларына
бейімделуі мүмкін. «Нөлдік жарақат» икемділігінің арқасында кез келген
жұмыс орнында, кез келген кәсіпорында және әлемнің барлық өңірлерінде кез
келген салада қолдануға болады [3].
2018 жылы Казатомпром Акционерлік қоғамы әлемдік «Нөлдік жарақат»
деп аталатын жүйені қабылдаған болатын. "Нөлдік жарақат" - бұл сапалы жаңа
үш бағытты біріктіретін өндірістік жарақат пен оқыс оқиғалардың алдын алуды
ұйымдастыру тәсілі:
- қауіпсіздік;
- еңбек гигиенасы;
- өндірістің барлық деңгейлеріндегі қызметкерлердің әл-ауқатын жақсарту. «Нөлдік жарақат» концепсиясының
негізгі үш бағыты 7-суретте
көрсетілген.

7 Сурет - «Нөлдік жарақат» белгісі
«Нөлдік жарақат» концепсиясының
жеті «алтын ереже»
тұжырымдамасы:
1. Көшбасшы болу – қағидаттар мен ережелерге адалдықты көрсету;
2. Қауіпті анықтау – тәуекелдерді бақылау;
3. Мақсаттарды анықтау – жаңа бағдарламаларды әзірлеу;
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4. Еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы жүйесін құру – ұйымдар арасында
жоғары деңгей көрсету;
5.Жұмыс орындарында станоктармен және жабдықпен жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік пен гигиенаны қамтамасыз ету;
6. Біліктілігін арттыру – кәсіби дамытуға дағдылар жасау;
7. Кадрларға инвестициялау –оқыту шараларын ұйымдастыру.
Осы концепция бойынша Казатомпром компаниясы қазіргі уақытта көп
жетістікке жетіп отыр.
Бағдарламаның басты міндеттері жұмысшыларға қолайлы еңбек
жағдайын ұйымдастыру болып табылады. Сонымен қатар барлық оқыс
оқиғаларды болдырмау шараларын және өндірісітік жарақаттанудың алдын
алау болып табылады. Қазіргі таңда бұл бағдарламаны көптеген әлемдің
дәрежедегі компаниялар қолдануда. «Нөлдік жарақат» концепсиясының
негізіндееңбек жағдайларын жақсарту мен жарақаттанудың алдын алу бойынша
жасалатын негізгі шаралар тізімі (5-кесте).
5 Кесте – «Нөлдік жарақат» бағдарламасының іс-шаралар тізбесі
№

1

2

3

4

1

2

Іс-шаралар тізбесі

Өткізілу
уақыты
1.Еңбекті қорғау үшін басшылықтың жауапкершілігін арттыру
Ұйым басшысы мен ұйымның құрылымдық бөлім- Бекітілген
шелерінің басшыларын еңбекті қорғау мәселелері кестеге сәйкес
бойынша тренингтерге жіберу және тренинг барысында
кітапшалармен қамтамасыз ету.
Еңбекті қорғау мәселелерін талқылау үшін ұйым Бекітілген
басшысының қызметкерлермен жеке кездесулерін кестеге сәйкес
өткізу.
Еңбекті қорғау саласындағы басшылықтың қызметін Бекітілген
бағалау мәселесі бойынша қызметкерлерге сауалнама кестеге сәйкес
жүргізу.
Еңбекті
қорғау
мәселелерін
ұйымның
барлық Тұрақты
мәжілістерінің күн тәртібіне енгізу (күн тәртібінің
бірінші тармағы). Жұмысқа кірісер алдында барлық
ЖКК құралдарын болуын тексеру.
2. Еңбек қауіпсіздігі және гигиенасы саласында бағдарламалар әзірлеу
Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі науқандарды, денсаулық Бекітілген
күндерін және еңбекті қорғау мәселелері бойынша өзге кестеге сәйкес
де іс-шараларды өткізу. Жұмыстан тыс оқу-жаттығау
шараларын жүргізу.
Қызметкерлерді еңбекті қорғау саласындағы жұмыс Тұрақты
тиімділігінің көрсеткіштері туралы хабардар ету
(авариялар саны, дайындықтан өткен қызметкерлер,
еңбекті қорғау күніне қатысу ауқымы).
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3

4

1

2

3

1

2

3

5 Кесте жалғасы
Еңбекті қорғау жөніндегі жергілікті құқықтық актілерді Қажеттілігіне
(стандарттар, бағдарламалар және т. б.) әзірлеу, оның қарай
ішінде мына бағыттар бойынша: Электр қондырғыларына қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар және тағы да
басқа жұмыстар бойынша.
Еңбек жағдайларын арнайы бағалауды жүргізу Жоспарға
нәтижелері бойынша әзірленген еңбек жағдайларын сәйкес
жақсарту және сауықтыру жөніндегі іс-шараларды іске
асыру.
3. Өндірістегі еңбекті қорғау жүйесі
Алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруге Қажеттілігіне
жататын қызметкерлер контингентінің тізімін өзектенді- қарай
ру.
Төтенше жағдайларда әрекет ету дағдылары пысықта- Бекітілген
латын шұғыл жағдайларға қатысты практикалық іс- кестеге сәйкес
шаралар өткізу.
Әр цех бойынша тренингтер мен оқыту шараларын Бекітілген
ұйымдастыру, жаңа жабдықтармен таныстыру.
кестеге сәйкес
4. Қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге
қатысу уәждемесі мен дәрежесін арттыру
Ұйым қызметкерлерінің еңбек жағдайларын жақсартуға Тұрақты
бағытталған рационализаторлық ұсыныстарды жинау,
талдау және енгізу және қызметкерлер ойын талдау.
Қызметкерлердің бір-біріне сенім, құрмет және Тұрақты
қамқорлық жасауға негізделген кәсіпорындағы позитивті
корпоративтік мәдениетті дамыту
Кәсіпорын қызметкерлерін олардың денсаулығы үшін Қажеттілігіне
ықтимал тәуекелдермен және олардың алдын алу қарай
шараларымен таныстыру
5.3 Өндіріс орнындағы жарақаттануды азайту жөніндегі іс-шаралар

Қазақстан Республикасындағы өндірістегі жазатайым оқиғалардың
себептерін талдау қызметкерлердің қауіпсіз еңбекке уәждемесін арттыру
жөніндегі шараларды күшейту қажеттілігін растайды.
Компанияда авариялар мен жазатайым оқиғалардың туындау
тәуекелдерін алдын алу және төмендету үшін келесі іс-шаралар әзірленіп,
орындауға қабылданды:
- компанияда болған жазатайым оқиғаларды жұмыс кеңестерінде талқылау және талдау;
- тексеру, нашар бақылау үшін басшыны жазалау туралы бұйрық шығару,
жоспардан тыс нұсқама жүргізу;
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- зардап шеккендер жұмыс істеген бөлімшелер қызметкерлерінің білімін
жоспардан тыс тексеру жүргізу;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық талаптарының сақталуын бақылауды күшейту;
- өндірістің еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатына сәйкес ЕҚ және ӨҚ саласындағы құжаттарды өзектендіру бойынша
кәсіпорындар бойынша жұмыстар жүргізу, ядролық және радиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Еңбекті қорғауды басқару жөніндегі процестерді стандарттау
персоналдың қауіпсіздігі мен денсаулығына қауіп-қатердің туындау себептерін
анықтауға және оларды жою мақсатында түзету іс-шараларын жүргізуге
көмектеседі. OHSАS1800 – бұл кәсіпорында еңбек қызметінің қауіпсіздігін
басқарудың танылған халықаралық стандарты, ол қызметкерлердің денсаулығын сақтау және өндірістегі жазатайым оқиғаларды болдырмау жағдайларын
қамтамасыз етудің пәрменді құралы болып табылады [5].
Сонымен қатар, өндірістегі жарақаттануды азайту мақсатында «Еңбекті
қорғау менеджменті жүйесі» құрылған. Оның негізгі мақсаты:
1. Қауіпті өндірістік факторларды анықтау және бақылау;
2. Еңбек қызметінің қауіпсіздігіне байланысты тәуекелдерді тиімді басқару;
3. Жазатайым оқиғаларды және штаттан тыс жағдайларды болдырмау;
4. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес мүмкін болатын залалдарды
азайту.
Кәсіпорынның өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы белгіленген
тәртіппен кәсіпорындардың жұмыс орындарын аттестаттау белгіленген
уақытпен және тәртіппен жүргізіледі. Өндіріс қауіпсіздігі – жабдықтарды
жаңғырту бойынша және қызметкерлерге қолайлы еңбек шартын ұйымдастыру
бойынша міндетті шарт болып табылады. Жұмыс істейтін адамдардың жұмыс
орнында қауіптіліктің мәнін түсіну үшін әрбір адам бойынша жеке жұмыс
жүргізіледі. Жұмыс орны және технологиялық операциялар бойынша нұсқаулықтарға қайта қарау кезінде ықтимал қауіптер тізбесі, оларды қосу және
олармен жұмыс істеу шаралары таныстырылады.
Жұмыс орындарында тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқару
бойынша жаңа үдерісті әзірлеу негізінде референттік модельдің талаптарына
сәйкес өндірістік үдерістің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; өндірістік
жарақаттанудың анықталған тәуекелін қайта қарау; тәуекелдердің
корпоративтік картасында пайда болу жәнеалдын алу шараларының тиімділігін
бағалау. Осы мақсаттарды жүзеге асыру барысында өндірістік қауіпсіздік
департаментінің ұсыныстары негізінде Казатомпром – «Қауіптерді бақылау
аудиті» деп аталатын жаңа процесс әзірледі [5].
Қауіптерді бақылау аудитінің негізгі мақсаты өндірістік жарақатты алдын
алу болып табылады (8-сурет).
Мінез құлық аудитін қолдана отырып біз келесідей шарттарға қол
жеткіземіз:
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- Қауіпті әрекеттерді түзете отырып, біз қауіпсіз жұмыс істеу әдетін қалыптастырамыз;
- Жұмыстарды орындау кезінде қауіпті жағдайларды жою немесе ескеру
қажет;
- Қауіпті әрекеттер мен қауіпті жағдайларды уақытылы түзете отырып, біз
оқиғаның себептерін жоямыз;
- Қауіпті әрекеттер мен қауіпті жағдайларды анықтау және жою арқылы
біз қаражатты үнемдейміз.

ауыр жарақат,
өлім
орташа
ауырлықтағы
жарақат
жеңіл жарақат

белгісіз жарақат немесе зақымдану.

қауіпті әрекеттер

қауіпті жағдайлар

8 Сурет – Қауіптерді бақылау аудитінің негізі
Бұл пирамида қауіптерді бақылау аудитінің негізі болып табылады. Яғни
бұл дегеніміз пирамиданың бастапқы бірінші сатысында жұмысшыларға әсер
ететін оқиғалар мен тәуекелдер жатыр. Сондықтан пирамиданың бірінші және
екінші сатысында осы қауіпті оқыс оқиғалар мен тәуекелдердің алдын алу
қажет. Себебі осы сатыларда оқиғалардың алдын алмаса, қалған сатыларда ол
оқиғалар жұмысшыларға кері әсер етеді. Сондықтан жазатайым оқиғалардың
алдын алу пирамиданың бірінші сатысында жүзеге асуы қажет. Сонда
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен тәуекелдерді азайту мөлшері өседі.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыста №6 Кен басқармасының технологиялық процесінің
негізгі қызметтері зерттелді. Сонымен қатар кәсіпорындағы еңбек қорғау
саласы мен өнеркәсіптік қауіпсіздігіне талдау жүргізілді. Сондай-ақ
кәсіпорындағы өндірістік жарақат пен жазатайым оқиғалардың пайда
болуының негізгі себептері айқындалды және оларды төмендету шаралары
көрсетілді. Кен орнындағы негізгі жазатайым оқиға және өндірістік
жарақаттардың орын алуының басты себебі адами фактор екені анықталды. Сол
себепті жарақаттарды төмендету мақсатында келесі ұсыныстар қойылады:
1. Жұмыскерлерді практикалық түрде және жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқыту.
Өндіріс аймағында, яғни қауіпті факторлармен жұмыс істейтін
қызметкерлерді тек қана теориялық түрде емес, сол теорияны практикалық
жүзеге асыра отырып оқыту және де әр цех қызметкерлерін жеке оқыту. Яғни
оқыту орындарына сол жұмыс орнындағы технологиялар мен негізгі құрал
жабдықтарының макеттерін құрастыру арқылы практикалық түрде жұмысқа
дайындау. Қазіргі таңда көптеген жаңа технологиялар даму үстінде. Соның бірі
ВР дулығасы. Осы дулыға көмегімен оқыту барысында жұмыскерлерді шынайы
жұмыс орны реті көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл дулығаның көмегімен
жабдықтың ішкі құрылысын, техникалық сипаттамаларын және жұмыс істеу
принципін толықтай түсіндіруге болады.
2. Жұмыс орнындағы зиянды факторлардың әсері жазатайым оқиғаның
себебі болуы мүмкін. Сол үшін жұмыс орнын санитарлық нормаға сай
ұйымдастыру.
Жұмыс
уақытындақызметкерге
әсер
ететін
зиянды
факторлардың әсерін бағалай отырып, негізгі алдын алу шараларын қолдану.
Яғни ұжымдық қорғаныс құралдарының ұйымдастыру. Кәсіпорын
қызметкерлері химиялық қосылыстармен жұмыс істейтіндігін анықтадым,
жұмыскерлерді улану қауіпінен сақтау үшін желдету құралдарын қою. Яғни,
жұмыс орындарына және цехтарға сору желдеткіштерінің жаңа түрлерін
орналастыру. Сору желдеткіштері ауадағы артық шаңдар мен газдануын өзіне
тарту арқылы жұмыс орнын таза ауамен қамтамасыз етеді.
3. Жұмыскерлерді толық жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету.
МЕМСТ 12.4.217-2001 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ).
Радиоактивті заттардан және иондаушы сәулелерден жеке қорғану құралдарына
сүйене отырып жұмыскерлерді сапалы ЖҚҚ қамтамасыз ету. Жұмыс
аймағында көзді қорғау үшін құрамында вольфрам фосфаты немесе қорғасын
бар шынылары бар жабық түрдегі көзілдірік пайдаланыланылуын ұсынамын.
Сонымен қатар көзді және бетті толықтай қорғау үшін оргшыныдан жасалған
қалқандарды қолдануды ұсынамын. Негізгі артықшылықтары: кию жайлылығы
және қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ыңғайлы бекіту жүйелері. Адамға әсер
ететін сәулелерге төзімді, әрі экономикалық жағынан тиімді құрал.
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