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АҢДАТПА 

 

Дипломдыҕ жұмыста ыдысты-дара жүктерді пакеттеуде ҕолданылатын 

табандыҕтардың классификациясы, жүктерді табандыҕта орналастыру тәсілдері 

және кӛліктік пакеттерді жасау әдістері мен технологиясы, сонымен оларды 

тиеу, түсіру, сұрыптау және саҕтау жұмыстарының  технологиясы 

ҕарастырылған. Табандыҕта кӛліктік пакеттерді жасауда жүктерді орналастыру 

сұлбасы және оның бекітілуін есептеуі MathCAD есептеуіш программасының 

мүмкіндігін ҕолдана отырып орындалған. Кӛліктік пакетті автокӛлікте 

рациональды орналастыру сұлбасы ҕарастырылған. 

Ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі және еңбекті ҕорғау сұраҕтарында 

электртиегіштің жүккӛтерімділігі ҕарастырылған. Есептеудің жаңа әдісін 

ҕолдану арҕылы жұмыстың экономикалыҕ тиімділікті аныҕталған. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В дипломной работе рассмотрены классификация поддонов применяемые 

при пакетирования тарно-штучных грузов, способы размещения грузов в 

поддоннах и методы и технология изготовления транспортных пакетов,  а 

также технология работы погрузки, выгрузки, сортировки и хранения их. Схема 

размещения грузов на поддоне для образования транспортного пакета и 

крепления их рассчитаны с использованием возможности вычислительной 

программы MathCAD. Рассмотрена схема рационального размещения 

транспортных пакетов на автотранспорте. 

  В вопросах безопасности жизнедеятельности и охраны труда рассчитана 

грузоподъемность электропогрузчика. Применив новый метод расчета 

расчитана экономическая эффективность работы. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis work considered the classification of pallets used in the packaging 

of packaged piece goods, ways of placing goods in pallets and methods and 

technology of manufacturing transport packages, as well as the technology of 

loading, unloading, sorting and storing them. The layout of cargo on a pallet for the 

formation of a transport package and their fastening are calculated using the 

capabilities of the computer program MathCAD. The scheme of rational placement of 

transport packages on vehicles. 

  In matters of life safety and labor protection, the load capacity of the electric 

forklift was calculated. By applying a new calculation method, the economic 

efficiency of work is calculated. 
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КІРІСПЕ 

 

ҔР Прeзиденті Н.Назарбаевтың Ҕазаҕстан халҕына «Нұрлы жол - 

болашаҕҕа бастар жoл» жолдaуының бесінші бӛлімі кӛліктік-логистикалыҕ 

инфраҕұрылымдарды дaмыту болып отыр [1]. Сондай-аҕ, елдің шығысында 

логистикалыҕ және бaтысында теңіз инфраҕұрылымын ҕұруды жалғастыpу 

ҕажет. Нарыҕтыҕ ҕатынасҕа ӛтудің ҕазіргі жағдайында ӛндірістік 

инфраҕұрылымның жедел дамуына, оның ішінде материалдыҕ ресурстардың 

айналымын сенімді ҕамтамасыз ететін транспортҕа сұраным туындайды. 

Ҕазаҕстан Республикасынад жүк тасымалының басым бӛлегі автомобиль 

кӛлігімен тасмалданады және бұл кӛлік ҕұралдарымен тасымалдау ҕызметке 

сұраныс кӛбейуде. Бұл ӛз жүгін рeспубликаның ҕай ҕаласына болсын, ТМД, 

Еуpопа елдеріне және т.б. жeдeл және сапалы тасымалдаудың барынша 

тартымды түрлерінің бірі болып табылады.  

Автокӛліктің бұл түрі жүк тасымалын тез және сапалы атҕарады. Басҕа 

кӛліктің алдында автокӛлік тӛмендегідей артыҕшылыҕҕа ие [3]:  

- шапшаңдыҕ;          

 - жүкті ҕажетті жеріне тез және жүйелі түрде жеткізу;   

 - жүктің саҕталуы, бұзылмауы, жоғалмауы.  

Автокӛлік ҕұралдарын жаппай пайдалану еңбек нарығында, ҕала, 

кәсіпорын, жол ҕұрылыстары, бӛлшек сауда саясатында және ҕоғамның басҕа 

салаларында ӛрлеу алып келді. Ҕазаҕстанда кӛлік жүйесінің биік дамуының 

керектігі – оның экономикасының еуропалыҕ және дүниежүзілік экономикамен 

интеграциаланып, дүниежүзілік ҕоғамдастыҕҕа кіріуіне алғышарт болып 

табылыды.  

Автомобиль кӛліктeрімен жүк тасымалының айтарлыҕтай бӛлігін (90 - 

жылдармeн (10 пайыз) салыстырғанда 2010 жылы 20,8 пайыз) жәнe 

жолаушылар тасымалының 90 пайызды ҕамтиды. 2015 жылға ҕарай жүк 

тасымалындағы автокӛліктердің үлесі 32 пайызға дейін кӛбейеді. Автокӛліктep 

мeн кӛлік жoлдары Ҕазаҕcтанның кӛптeгeн аймаҕтары үшін жалғыз ҕатынаc 

жолы болып табылады. 

Дипломдыҕ жұмыста ҕарастырылатын мәселе автомобиль-теміржол 

ҕатынасындағы интермодальды тасымалдауда ұйымдастыруды және 

технологияда логистикалыҕ ыңғайлыҕ болып табылады. Бұл мәселені шешу бір 

автомобиль ӛндірушілерінің анағұрлым сенімді автомобиль шығарумен 

ҕамтамасыз етілсе, екінші жағынан – автомобильдің техникалыҕ пайдалану 

әдістерін жетілдіру болады. Бұл ҕозғалыс ҕұрамын ҕалыпты жағдайда ұстап 

тұру үшін ҕажетті ӛндірістік базаны ҕұруды, техникалыҕ күтім кӛрсету мен 

жӛндеудің алдыңғы ҕатарлы және ҕор үнемдеу технологиялыҕ үдерісін тиімді 

жаҕсартуды талап етеді.  

Дипломдыҕ жұмыстың маҕсаты – автокӛліктерде кӛліктік пакеттерді 

рациональды орналастыру, орайтын созылмалы пленка ҕалыңдығын және 

оларга әсер етуші күштерді MathCAD есептеуіш программасының мүмкіндігін 

ҕолдана отырып, жүкті бекітудің күшін есептеу. 
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Жұмыстың маҕсатына жету үшін келесі мәселер шешілген: 

- Табандыҕтардың классификациясы ҕарастыру; 

- Кӛліктік пакеттерді жасау әдістерімен технологиясын ҕарастыру; 

- Кӛліктік пакеттермен жүк операцияларын орындау технологиясы; 

- Автокӛліктерде кӛліктік пакеттерді рациональды орналастыру, 

орайтын созылмалы пленка ҕалыңдығын және оларга әсер етуші күштерді 

MathCAD есептеуіш программасын пайдаланып есептеу; 

- Жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру кезінде ӛміртіршілік 

ҕауіпсіздігін немесе экологияны ҕамтамасыз ету. 
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1 Зерттеу бӛлімі 

 

1.1 Ыдысты-дара жүктерді пакеттеу әдістері 
 

Жүктерді пакеттеу еңбек шығындарын және тасымалдаудың ӛзіндік 

ҕұнын кеміту әдістерінің бірі болып табылады [4]. 

Кӛлік пакеті дегеніміз – бұл жүктің тауар салатын тарадағы (мысалы, 

жәшіктегі, ҕаптағы, бӛшкедегі, арнайы контейнердегі) немесе әмбебап, бір 

мәрте пайдаланылатын арнайы немесе кӛп айналымды пакет  ҕұралдарымен 

ӛзара бекітілген табандыҕтағы немесе табандыҕсыз жекелеп ірілендірілген жүк 

орны. Тасымалдау және саҕтау барысында мұндай пакет [4]: 

- тиеу-түсіру жұмыстарын механизацияландыру мүмкіндігін; 

- тасымалданатын жүктің саҕталуын; 

- кӛліктің, ҕойма және ТТЖ-тарын атҕаратын ҕызметкерлердің 

ҕауіпсіздігін; 

- тасымалдайтын кӛлік ҕұралдары мен ҕұрылғылардың жүк 

кӛтерімділігін, сыйымдылығын толыҕ пайдалануды, ал ашыҕ жылжымалы 

ҕұрамда тасымалдауда – тиеу габаритін толыҕ пайдалануды; 

- тасымалдауда кӛлік пакеттердің бойлыҕ және кӛлденең жылжудандан 

орныҕтылығын бекіту мүмкіндігін; 

- кӛліктер жүрісінің ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз етеді. 

Кӛліктік пакеттерді жалпы жұрт пайдаланатын және басҕа да кірме 

жолдарда тасымалдауға ҕабылданады. Кӛліктік пакеттерді кӛліктің ішінде 

орналастыру және оларды ӛзара бекіту аса маңызды әдіс болып табылады. 

Осындай жағдайда ғана бұл жүк бірліктері кӛлік пакетін ҕұрайды.  

Жүктерді пакеттерге салу табандыҕтармен және оларсыз жүргізіледі. 

Табандыҕтар – жүктерді пакеттеп тасымалдау ҕұралдарының бірі. Олар 

жүк орындарын ірілендіруге мүмкіндік береді. Табандыҕтар әмбебап және 

арнайы болып бӛлінеді. 

Табандыҕтарды келесі белгілері бойынша классификациялайды [4]:  

- ҕызметі бойынша: әмбебап табандыҕтар – кең номенклатуралы жүктерді 

тасымалдауға арналған, мамандандырылған - бір немесе біртекті жүктер тобын 

тасымалдауға арналған; 

- тиістілігі бойынша: әмбебап табандыҕтар кӛліктік (теміржол, 

автомобиль, әуе) кәсіпорындарына, ал арнайы табандыҕтар – кӛбіне ӛз 

жүктерін жӛнелтетін жүк жӛнелтушілерге тиісті болады; 

- ҕатынас түрі бойынша: әмбебап табандыҕтар бос жүріс жасамайды, ал 

арнайы табандыҕтар – 100 % бос жүріс жасайды. 

Әмбебап табандыҕтарды пайдалануға мысал 1.1-- суретте кӛрсетілген. 
 

 

 

 

 

1.1 - сурет - Әмбебап табандыҕтарды пайдалану 

Тиеу 

станасы 

Түсіру 

стансасы 

Кӛршілес 

тиеу 

стансасы 

Жүкпен жүріс Бос жүріс  
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Арнайы табандыҕтарды пайдалануға мысал 1.2-- суретте кӛрсетілген. 

 
 

 

 

 

 

 
1.2 - сурет - Арнайы табандыҕтарды пайдалану 

 

Табандыҕтарды 4 типке бӛлу ҕабылданған 1.3-- сурет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3 - сурет – Табандыҕтардың типтері 

 

Стандартталған жайпаҕ табандыҕтардың тӛсемі бар немесе тек ғана жүк 

тұратын жағынан - бір тӛсемді табандыҕ немесе екі жаҕтыҕ – екі тӛсемді 

табандыҕ болады (1.4-- сурет). Оның үстіне тӛсемдер тұтас немесе арасы ашыҕ 

тор сияҕты болады. Тиегіштердің аша ілмегі кіретін жаҕтарының санына 

байланысты тӛсемдер: екі кірімді және тӛрт кірімді болып бӛлінеді. 

Тиегіштердің ашалы ілмегі енетін саңылау кемінде 100 мм болауы керек. 

 
 

1.4 - сурет – Жайпаҕ табандыҕтар:  а) бір тӛсемді, тұтас, тӛрт кірімді  табандыҕ;  

б) екі тӛсемді, арасы ашаҕ, екі кірімді  табандыҕ  
 

Табандыҕҕа жиналған тауар паллет деп аталады. Табандыҕтарды ағаштан, 

темірден пластмассадан жасайды.  

ISO стандарты бойынша жалпы пайдаланылатын табандыҕтың ӛлшемі 

1000x1200x120 мм. Ҕазаҕстанда ҕолданылатын табандыҕтардың МЕСТ 

бойынша ӛлшемдері:  800х1200; 1000х1200 (жүккӛтерімділігі 1 т дейін) және 

1200х1600; 1200х1800 (жүккӛтерімділігі 2 т дейін – негізінде су кӛлігінде), 

ҕалыңдығы 150 мм кем. Европада әдетте стандарт табандыҕ  EUR 

ҕолданылады, оның ӛлшемдері 800x1200x120 мм.  

Тиеу 

стансасы 
Түсіру 

стансасы 
Жүкпен жүріс 

Бос жүріс 

Табандықтар 

Жайпақ Тіреуішті Ящикті Арнайы 
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1.2 - сурет - Евротабандыҕ 

 

Басҕада типтегі табандыҕтар Ҕосымша А келтірілген. 

Кӛліктік пакетте жүктерді бір ҕабат етіп орналастыруда, олардың биіктігі 

1800 мм-ден аспайды, яғни тасымалдау кезінде олардың орныҕтылығын саҕтау 

үшін мұндай жүктердің биіктігі шектеулі болады. 

Кӛліктік пакетте жүктерді екі ҕабат етіп орналастыруда, олардың биіктігі 

2700 мм-ге жетеді, яғни әрбір ҕабаттың аралығына 1350 мм-ден келеді, ал үш 

ҕабат етіп орналастыруда –  ҕабаттардың араҕашыҕтығы 900 мм болады. 

Автокӛліктерде кӛліктік пакеттерді кӛбінесе екі ярус етіп орналастырады. 

Жазыҕ табандыҕта пакеттеуге жүктер кӛліктік тарада немесе тарасыз 

болып, пакеттеу, жинау және тасымалдау үрдісінде ӛз пішінін ӛзгертпейтін 

дұрыс геометриялыҕ формаға ие болады. Жазыҕ табандыҕтағы пакет 

орамасының ҕажетті беріктігі жүктерді бекіту ҕұралдарымен ҕамтамасыз 

етіледі: ҕаптама жасайтын болат және полимер лента, болат сым темір, 

созылатын пленка, клей және т.б. 

Жүктерді пакетке  бума түрінде блоктармен байлайды. (2.6- - сурет): 
 

                            
 

а) лентамен бекітілген                         б) сым темір және бұрыштыҕпен бекітілген 
 

                          
 

в) тӛсемді пайдаланып сым темірмен           г) термикалыҕ кемитін пленкамен бекіту 

бекітілген                           
 

 

2.6 - сурет - Жүктерді пакетке ҕалау түрлері 
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Цилиндрлік пішінді жүктерді тӛсемдерде арнайы тӛсеніштерді 

пайдаланып вертикаль немесе горизонталь орналастырады (2.7 - сурет): 

 

                
 

2.7 - сурет – Тӛсемдерге цидиндрлік пішінді жүктерді орналастыру 

 

Ыдысты-дара жүктерді пакеттке сондай орналастыру керек, оны 

бұзбастан пакеттегі орын сандарын жеңіл санау ҕажет. Дайын пакетті 

жүкжӛнелтушіден жүкҕабылдаушыға дейін барлыҕ жүрісінде тасымалдауда, 

ӛңдейде және саҕтауда оларды бұзбайды.  

Жүк пакетін автокӛлікке кӛп жағдайда екі ярус, ауырларын бір ярус, ал 

жеңілдерін үш ярус  етіп салады.  Автокӛліктерде пакеттерді жасауда бір ярус 

етіп орналастыруда тӛсемнің биіктігін есепке алғанда оның биіктігі 1900 мм, 

екі яруста 1350 мм, үш яруста 950 мм болу ұсынылады.  
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2 Технологиялыҕ бӛлім 

 

2.1 Кӛліктік пакеттерді жасау технологиясы 

 

Кӛліктік пакеттің тиімділігі [4,9]: 

• жүк орындарын ірілендіру; 

• тиеу-түсіру жұмыстарының (ТТЖ) ӛнімділігі 3-4 рет артады; 

• ТТЖ және ҕойма жұмыстарының еңбек ӛнімділігі мен ӛзіндік бағасы 

1,5-2 есеге тӛмендейді; 

• кӛлік ҕұралдарының жүк операцияларында тұруы 2-3 есе азайады; 

• жинау биіктігінің жоғарылануынан ҕойма аудандарын пайдалану ,5-2 

есеге жаҕсарады; 

• жүктерді жеткізу 5-10% арттады; 

• таралар үшін материалдрағаҕажеттілік 20-25% кемиді; 

• тасымалданатын жүктердің саҕталуын ҕамтамасыз етеді. 

Тӛсеммен немесе тӛсемсіз кӛліктік пакетті жасауда іртүрлі пленкалардан 

пайдаланылады. Тӛсемсіз пакет жасауда арнайы шаблон ҕажет. Пакет жасауда  

үш түрлі пленкадан пайдаланылады: термикалыҕ кемитін, созылатын және 

биотаралатын.  

Термикалыҕ кемитін пленка арҕылы кӛліктік пакет жасау 

технологиясы [4]. 

Термикалыҕ кемитін пленка ҕалыңдығы 25 мкм-ден 75 мкм-ге дейін 

полиэтилен пленка негізінде жасалады. Оның t = 90-180
0 

C жоғары 

температурада кӛлемі кішірейетін ҕасиеті бар: әдетте ұзындығы 60%-ке, ал ені 

30% ҕысҕарады. Ең тиімді пленка ұзындығы және ені бойынша бір ҕалыпты 

ҕысҕаратын пленка. Ыдысты-дара жүктерден кӛліктік пакетті компановка 

жасау үшін термикалыҕ кемитін пленка кӛмегімен кӛліктік пакет жасасайтын 

пакетжасаушы машина 2.1- - суретте келтірілген [5].   
 

 
 

1 – конвейерлер; 2 – жүк (ҕораптар, ҕаптар және т.с.с.); 3 – пакет жасайтын ҕондырғы;  

4 – пакеттерді орайтын аралыҕ ҕондырғы;   5 – тоннель үлгісіндегі ҕыздыру пеші;  

6 – дайын пакет; 7 – үстел;  
 

2.1 - сурет - Пакет жасайтын машинаның сызбасы: 
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2.1- сурет бойынша кӛліктік пакеттерді жасау технологиясын 

ҕарастырамыз. Кӛліктік пакет жасауға пайдаланылатын ҕораптар, ҕаптар және 

т.с.с. (2) конвейерді (1) бойлай пакет жасайтын ҕондырғыға барады. Дайын 

пакет конвейердің (1) бойымен орап байлайтын аралыҕ ҕондырғыға (4) жетеді. 

Орап байланған пакет үздіксіз немесе адымды ҕозғалыс жасайтын бас конвейер 

(1) арҕылы тоннель (5) үлгісіндегі ҕыздыру пешіне келеді. Бұдан соң электр 

тиегіші немесе автотиегіш пайдаланылған газдарды бейтараптандыра отырып, 

дайын ӛнімді (6) үстелге (7), одан кейін ҕоймаға немесе тікелеі автокӛліккке 

тиеледі. Тиегіштердің (электро немесе авто) кӛліктік пакеттерді ашалармен іліп 

алуын жеңілдету үшін кӛліктік пакеттің астыңғы жағынан биіктігі 100 мм-ден 

аспайтын арнайы саңылау ҕалдырады. 

Пакет жасайтын машинаның пайдалану ӛнімділігі: Пӛ= 800-100 пак/сағ. 

Пакет жасайтын машинаның кемшілігі – электр ҕуатын кӛп жұмсайды. 

Созылмалы пленка арҕылы кӛліктік пакет жасау технологиясы [4]. 

Ҕандайда шамада жүктеме түсетін жағдайда созылмалы пленка 100-дан 

700 %-ға дейін созылатын ҕасиеті бар. Мұнда жүктеме түсірудің түрлі әдістері 

бар, мысалы, тез айналатын үстел бетінде орталыҕтан центрден тебетін 

күштердің әсерімен (2.2- сурет). Жүктемені алғаннан соң созылмалы пленка 

сығылады. 

Скретч-пленка кӛмегімен жүктерді (ҕораб, ящик, топты ҕаптама және 

т.б.) табандыҕта бекіту машинасының айналатын үстелдің бұрыштыҕ жиілігі 10 

айн/мин. 

Артыҕшылығы – материал мен электр ҕуаты шығынының аздығы. 

Ҕыздыруды ҕажет етпейтін жүктерді ҕапшыҕтарға салуға 

болатындыҕтан, созылмалы пленканың ҕолданылатын саласы термиялыҕ 

пленкаға ҕарағанда әлдеҕайда кең болады. 

 
 

2.2 - сурет – Созылмалы скретч-пленкамен жүктерді кӛліктік пакет жасайтын машина  

 

Торкӛзді мата созылмалы пленканың бір түрі болып табылады. 
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Артыҕшылығы: 

- материал шығыны кемиді (20-25%); 

- электр энергия шығыны кемиді (≈80%); 

- кем ӛндірістік ауданның ҕажеттілігі; 

- ӛте кең номенклатурадағы жүктер үшін пайдалану мүмкіндігі. 

Биотаралатын пленканың тағы да бір артыҕшылығы – ол экологиялығы, 

себебі басҕа пленкалар ҕоршаған ортаны ластап, нашар утилизацияланады, ал 

жану кезінде улы газ шығарады. 

 

2.2  Кӛліктік пакеттерді тиеу-түсіру жұмыстарын автоматтандыру  

 

Кӛліктік пакеттерді биіктігі 16 м-ге дейін автоматтандырылған ҕоймада 

сӛрелеп саҕтау әдісі ҕоладнылады. Автоматтандырылған ҕоймалардың бір 

түрін ҕарастырайыҕ (2.3, а, б- суреттер) [9]. 

Ҕойманың ортасында сӛрелі ҕоймалардың ҕосарланған бірнеше ҕатары, 

ал ҕабырғаларының маңында – тек бір ҕабат сӛрелі ҕоймалар тұруы мүмкін. 

Сӛрелі ҕоймалардың ҕатар аралыҕтарында монорельстер бар, оларды бойлай 

сӛрелегіш кран жылжып жүреді. 

 

 
 

1 – жабыҕ вагон; 2 – электр тиегіштер мен автотиегіштер жолы; 3 – бір ҕабатты сӛре 

 ҕоймалары; 4 – сӛрелегіш кран; 5 – монорельстер; 6 – ҕосарланған сӛре ҕоймалары 

 

2.3 - сурет - Автоматтандырылған ҕойма:  а – автоматтандырылған ҕойма; б – ҕойманың 

планы                                       
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Сӛрелегіш кранның негізгі ҕұрылысын ҕарастырайыҕ. 

Сӛрелегіш кран (2.4-- сурет) ҕұрылысы тұрғысынан ҕарастырғанда 

сӛрелер мен рельстерге тіреліп тұратындай етіп жасалған, вертикаль ҕорабы 4 

бар. Бұл ҕорап 4 сӛре ӛткелдерін бойлай жылжиды және жүкті іліп алатын 

тетігі мен басҕару кабинасы 5 бар жүк кареткасымен 9 жабдыҕталған. Жүк 

кареткасы 9 кӛлденең бағытта ҕозғала алады, ал жүкті іліп алатын тетікпен 

бірлікте – вертикаль бағытта жылжиды, сондай-аҕ вертикаль осьті айнала 

ҕозғалады. 

Сӛрелегіш кран ауыр жүкті жоғары биіктікке кӛтеруге есептелген. Олар 

жеке-дара жүктердің геометриялыҕ және физикалыҕ сипаттамаларына сай 

келетін тӛрт тағанды және бүйірлік ілгіштер түріндегі жүк ілгіш тетіктермен 

жабдыҕталады.Сӛрелегіш кран екі режимде істейді: 

1-режим: сӛрелегіш кранды краншы басҕарады (дербес режим); 

2-режим: автоматты режим, мұнда кранды немесе бүкіл кранды оператор 

басҕарады. Оператордың ҕолында ҕашыҕтан басҕару пульті, сондай-аҕ 

бағдарлама салынған электронды есептеу машинасы болады. 

Бұл жеке-дара жүктермен жұмыс істеудің автоматтандырылған әдісі 

болып табылады. Сӛрелегіш кранның ҕызметі – берілген бағдарламаға сәйкес 

керекті жүкті іздестіру (табу) және оны тиегіштер жұмыс істейтін аумаҕҕа 

жеткізу. Жүктерді электр тиегіштер мен автотиегіштер пайдаланылған 

газдарды бейтараптандыра отырып тиеп-түсіреді. Сонымен ҕатар, 

манипуляторлар мен роботтар пайдаланылатын ҕоймалар болады. 

Сӛрелегіш кранның кемшіліктері: 

 сӛрелер ауырлыҕ түсіреді; 

 ҕойманың биіктігі толығымен пайдаланылмайды. Аспалы сӛрелегіш 

крандар да бар. 
 

 
 

1– сӛрелегіш кран жүріп тұратын рельс; 2 – екі ҕырлы каток; 3 – электр двигатель, редуктор; 

4 – вертикаль ҕорап; 5 – басҕару кабинасы;   6 – демегіш ролик; 7 – демегіш штанга;  

8 – жүк; 9 – жүк кареткасы; 10 – сӛрелі ҕойма 

 

2.4 - сурет - Сӛрелегіш кранның сұлбасы  

                                                                                     

6

5 8

7

9

4

3

12

10
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Автоматтандырылған ҕоймаларды пайдалану салалары.  

Олар негізінен біртекті жүктерді кӛптеп шығаратын ірі ӛнеркәсіп 

орындарында, сондай-аҕ алуан түрлі жүктер жиналатын ірі жабдыҕтау 

базалары мен ҕоймаларда ҕолданылады. Мұндай ҕоймаларда жеке-дара жүктер, 

жоғарыда кӛрсетілгендей, негізінен сӛреленіп саҕталады, ондағы ұялардың ӛз 

нӛмірі мен ӛз орындары болатындыҕтан, осыларға ҕарап жүкті тауып алу 

ҕиындыҕ келтірмейді. 

 

2.3 Кӛліктік пакеттерді тиеу, түсіру және сұрыптау жұмыстарының  

технологиясы  

 

Кӛліктік пакеттерді ӛңдеу (тиеу, түсіру және сұрыптау операциялары)  

технологиясы тӛмендегідей (2.5- суретті ҕара) [4,5,13]: 

- дайындыҕ операциялары: пломбаларды алып, есіктерді ашу, 

автокӛліктерді коммерциялыҕ тексеру, ӛтпелі кӛпіршені жеткізу және орнату, 

кӛліктік пакеттерді электротиегішпен автокӛліктерге жеткізу; 

- автокӛліктерден кӛліктік пакеттерді түсіру; 

- транзиттік кӛліктік пакеттерді сұрыптау; 

- жӛнелтілетін кӛліктік пакеттерді автокӛліктерге толығымен, яғни толыҕ  

жүккӛтерімділігін пайдаланып тиеу; 

 

 
 

2.5 - сурет – Кӛліктік пакетті ӛңдеу технологиясы 

Стансаға жүктерді әкелу (ЖПО) 
 

Ҕабылдап-тапсырушы  жүкті  ҕабылдайды  

(жүктің ҕаптамасы мен маркировкасын, массасы мен 

санын  тексеру  

Ҕоймада жинау 
кешенді механизацияланған бригада 

және ҕабылдап-тапсырушы 

 

Кӛліке жүкті тиеу 
кешенді механизацияланған 

бригада және ҕабылдап-

тапсырушы 

 

Тасымалдау 

Кӛліктен жүкті түсіру 
кешенді механизацияланған 

бригада және ҕабылдап-

тапсырушы 

 

Ҕоймада жинауу 
кешенді механизацияланған бригада 

және ҕабылдап-тапсырушы 

Ҕабылдап-тапсырушыдан жүкті алу 

Стансадан жүктерді әкету (ЖПО) 
со  
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- ҕорытынды операциялар – ӛтпелі кӛпіршелерді алу, автокӛліктердің 

есіктерін жабу. 

Кӛліктік пакеттерді тиеу, түсіру және сұрыптау жұмыстарының  

технологиясының орындалуы Ҕосымша Б келтірілген. 

 «Вагон-автомобиль» тікелей нұсҕасы ең тиімді және экономды болады, 

оны ҕамтамасыз ету үшін автомобильдерді беру график бойынша орындалуы 

ҕажет.  

 

2.4 Табандыҕта кӛліктік пакеттерді жасауда жүктерді орналастыру 

сұлбасы және оның бекітілуін есептеу 
 

Тасымалданатын жүктерді агрессивтік факторлар (климаттыҕ және 

динамикалыҕ) әсерінен ҕорғауды ҕамтамасыз ету кӛбіне жүкті тасымалдауға 

дұрыс дайындауға, оның рационалды тасымалдауға, әртүрлі кӛлік түрлерінің 

жылжымалы ҕұрамына жүктерді бекіту және дұрыс орналастыруға тікелей 

байланысты.   

Ҕаптама (бума, орама)  -  бұл жүктің саҕталымдылығын ҕамтамасыз 

ететін және ҕоршаған ортаның зиянды әсерлерінен жүкті ҕорғайтын және 

ҕоршаған ортаның ӛзін ластанудан және жүктің зиянды әсерінен ҕорғайтын 

ӛнімнің айланымдылыҕ үрдістерін жеңілдететін ҕұралдар кешені.  

Ҕаптамаға ҕойылатын талаптар тасымалдау, әртүрлі кӛлік түрлерінде 

жүктерді саҕтау және асҕын жүктемелер, ал шетелдерге шығаруда – 

импорттаушы елдердің территориясында тасымалдау жағдайларының 

ерекшеліктеріне байланысты негізделеді.         

Ҕаптама ыдыстардан (тұтынушылыҕ, топтыҕ және кӛліктік), ҕаптамалыҕ 

материалдан және түрлі консервация ҕұралдарынан ҕұралады.  

Кӛліктік ыдыс бұл ҕаптамалыҕ материалдарды және уаҕытша 

консервациялыҕ ҕұралдарын ҕолдана отырып тасымалдауға алдын-ала 

дайындалған ӛнімді орналастыруға арналған арнайы бұйым. Кӛліктік ыдыстар 

мыналарды ҕамтамасыз етуі ҕажет: тасымалданатын жүк саҕталымдылығын, 

жүктік операциялардың механизациясын, ҕоймалар мен вагондарда ҕат-

ҕабаттау мүмкіндігін, жылжымалы ҕұрамның жүккӛтергіштігі мен 

сыйымдылығын жоғары түрде пайдалану мүмкіндігін, тиеу-түсіру 

операцияларындағы жұмысшылар еңбегін ҕорғауды ҕамтамасыз ету.  

Ыдысты-ҕаптамалы және даналы жүктер тасымалдауға жекелеген жүктік 

орындармен даналап және іріленген жүк бірліктерінде – пакеттер түрінде 

беріледі. Пакеттеуді әртүрлі пакеттеуші ҕұралдар кӛмегімен жүзеге асырылады, 

олардың ішіндегі ең кеңінен тарағантүрі стандартты мӛлшері: 800х1200 және 

1000х1200 мм  жазыҕ ағашты табандыҕтар.   

Бұл жағдайда жеңіл орамадағы жекелеген жүк бірліктері түптабадағы 

тығыз ҕатҕабатҕа ҕойылады, содан кейін пакеттерді тұраҕтандыруға және 

тасымалдау мен асҕын жүктемелеу (2.6- - сурет) үрдісіндегі ҕираулар туралы 
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ескерту үшін полимерлік, термошӛгінді немесе созылымды ҕабыршаҕпен 

бекітіледі. Пакеттерді бекітудің басҕа да ҕұралдары болуы мүмкін.  

Кӛліктік пакет ӛлшемдері 800х1200 болған жазыҕ табандыҕтарда картон 

ҕорабтарға ҕапталған жүктерден жасалған, оның параметрлері және басҕада 

бастапҕы мәліметтері 2.1- кестеде келтірілген. 

 

 
 

1.1 - сурет. Ҕабыршаҕтарды тура (а) және шиыршыҕтап (б) орамдау арҕылы  

пакеттерді алмастыра ҕаптау сұлбасы 

 

2.1 Кесте – Ыдыстар мен полимер ҕабыршаҕтар сипаттамалары 

 

Кӛрсеткіштер Нұсҕа нӛмірлері 

1 2 3 4 5 6 

 

Ыдыстың габариттік мӛлшерлері, 

мм:  

ұзындығы l 

ені b 

биіктігі h 

брутто салмағы, mбр 

үйкеліс коэффициенті, μ  

Ыдыс сипаттамалары 

 

 

600 

400 

300 

3,5 

0,3 

 

 

400 

200 

300 

1,5 

0,35 

 

 

400 

200 

200 

1,2 

0,4 

 

 

400 

400 

150 

2,0 

0,45 

 

 

300 

200 

200 

1,0 

0,35 

 

 

600 

200 

200 

1,8 

0,35 

                                                        Полимер ҕабыршаҕ сипаттамалары 

ҕабыҕшалар параметрлері:        

ҕалыңдығы, мм δ  

шаҕтамалы кернеуі, Н/мм
2
 [σ]  

0,15 

15 

0,20 

15 

0,10 

12 

0,12 

12 

0,15 

15 

0,10 

12 

 

Пакетті ҕалыптастыруда келесі шарттарды ҕабылдайды:  

- пакеттерді жабыҕ вагонда екі ярусты етіп орналастырылады, сондыҕтан 

табандыҕтың ӛзіндік биіктігін ескере отырып, олардың ең жоғары биіктігі 1350 

мм аспауы керек;  

- жабыҕ вагонның еденіне мӛлшерленген жүктемені ҕамтамасыз етілуі  

үшін пакеттің брутто массасы 100кг аспауы керек;  

Пакеттегі ҕораптардың жалпы санын келесі шектеулер мен тәуелділіктер 

арҕылы аныҕталады:  
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                                                                                                          (2.1) 

 

                          
           

   
                                                (2.2) 

 

                      
       

 
          

       

 
        

            

 
                         (2.3) 

 

мұндағы    – бір пакеттегі ҕораптың жалпы дана саны;  

nұ, nе, nб  - пакеттің ұзындығында, енінде және биіктігіндегі ҕораптың 

саны данамен есептегенде;  

    
           

   
            mтаб –табандыҕтағы пакеттің, бір ҕораптың және 

табандыҕтың ӛзінің брутто массасы, (             

lтаб, Bтаб, Hтаб – түптабан пакетінің ұзындыҕ бойынша (1200 мм), ені 

бойынша (800 мм) және биіктігі (1350 мм) бойынша ең жоғары ӛлшемдері.  

        - түптабанның биіктігі, мм (             ); 

l, b, h – ҕаттыҕағаз ҕораптардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша 

ӛлшемдері, мм.  

Ҕабыҕшалар параметрі және оның шығыны тасымалдау үрдісінде  әрекет 

етуші инерциялыҕ күштер, пакеттің жүктік орындарының үйкелу ҕасиеттері 

және ҕабыршаҕтар ҕасиеттеріне байланысты аныҕталады (кесте 3.1.а).  

Ҕираудан пакет беріктігін ҕорғайтын ҕабыршаҕтың ҕалыңдығын және 

түптабан бойынша ҕозғалуын, пакетке әсер етуші күштердің тепе-теңдік 

негізінде аныҕтайды (1.2 - сурет).  

 

 
1.2-  сурет - Кӛліктік пакетіне әсер етуші күштер 

 

         
                 

          
      

 

мұндағы      бойлыҕ инерция күші, Н  

      μ және g - үйкеліс және еркін түсу үдеуінің коэффициенттері м/с
2
 

(g = 10 м/c
2
). 
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      аб - бойлыҕ үдеудің мӛлшерсіз коэффициенті (аб = 1.25); 

          - пакеттің жоғарғы бетіндегі   ауданы бойынша теңдей 

әсереткіш ҕабыршаҕтың теңдей бӛлінген керілу күші, Н  

         - ҕабыршаҕ реакциясы, Н.  

Ҕабыршаҕ реакциясы рұҕсат етілген шамадан аспауы тиіс:  

 

                                                [ ]                                                     (2.4) 

 

мұндағы [σ]  – ҕабыршаҕ созылуы үшін  шаҕтама кернеу, Н/мм
 2
.  

                   және      - ҕабыршаҕ ҕалыңдығы және пакет биіктігі, мм.  

Күштердің тепе-теңдік теңдеуі және ҕабыршаҕтың шаҕтама 

реакциясының рұҕсат етілген мәнінің негізінде, сонымен бірге пакет 

тасымалдау кезінде ҕабыршаҕтың керілуін әлсіздендіретін динамикалыҕ 

күштерді ескере (      деп ҕабылдаймыз) отырып, оның ҕажетті 

ҕалыңдығын табамыз, мм:  

 

                                                 [ ]                               (2.5) 

 

Алынған    мәнін тағайындалған ҕабыршаҕ ҕалыңдығымен 

салыстырамыз,  ҕорытынды шығарамыз және пакетті орамдау             

ҕанша nҕаб ҕабат ҕажет екенін есептейміз.  

Бір кӛлік пакетін бекіту үшін ҕабыршаҕтың пайдалы шығыны келесідей 

тұжырымдалады:  

 

                                                                                 (2.6) 

 

мұндағы LД, Bд - ҕабыршаҕ дайындамасының ұзындығы мен ені, м. 

                   – ҕабыршаҕ тығыздығы, кг/мм
3
 (                 );  

Аталған LД  және BД шамалары келесі түрде аныҕталады:  

ұзындығы - 

 

                                      (               )    ; 

 

ені – 

                            

                                                           ; 

 

мұндағы        ,         - кӛлік пакетінің (табандыҕ) ұзындығы мен ені, 

мм; 

                   – жік әдібі  (       ), м;  

                 – жүкті табандыҕпен бекітуге арналған припуск       
     . 

Есептеу мысалы. 
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Берілген мәліметтер:  

        – табандыҕҕа ҕаттыҕағаз ҕораптардың үйкеліс коэффициенті, 

мм;  

        – ҕабыршаҕ ҕалыңдығы, мм;  

         - ҕабыршаҕ материалдарының шаҕтама кернеуі, Н/мм
 2
.  

           – пакет биіктігі, мм. 

         – созылмалы үдеу коэфициенті, Н/мм
 2
. 

        – еркін түсу үдеуі. 

Есептеме нәтижесі:  

 

   
              

   [ ]      
        - ҕабыршаҕтың ҕажетті ҕалыңдығы, мм.  

 

         - ҕабыршаҕтың ҕажетті ҕалыңдығы, мм.  

 

     
  

  
     -  пакетті орамдауға ҕажетті созылғыш ҕабыршаҕ ҕабаты, 

дана.          

  

                       деп ҕабылдаймыз.  

   

Есептеу мысалы 

Берілген мәліметтер:  

   : = 10 –  жік әдібі, мм;  

           – жүкті түптабанмен бекітуге арналған әдіп,мм.  

                – ҕабыршаҕ тығыздығы, кг/мм
3
.   

 

Есептеме нәтижесі:  

          (               )      - ҕабыршаҕ дайындамасының 

ұзындығы, мм.   

                   

 

                                 – ҕабыршаҕ дайындамасының 

ені, мм; 

                   

 

                                     - ҕабыршаҕтың пайдалы 

шығыны, кг.   

               

 

Есептеу мысалы. 

Берілген мәліметтер:  

lтаб = 1200 - табандыҕ ұзындығы, мм;  
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            -               ені, мм;  

          – пакет биіктігі, мм;  

l:=300 – ҕаттыҕағаз ҕораптардың (ыдыс) ұзындығы,мм;  

b:=200 -  ҕаттыҕағаз ҕораптардың (ыдыс) ені,мм; 

h:=200 - ҕаттыҕағаз ҕораптардың (ыдыс) биіктігі,мм; 

            – түптабан бтіктігі, мм;  

      -  ҕаттыҕағаз ҕораптардың брутто массасы,кг;  

          – түптабанның брутто массасы.  

 

Есептеме нәтижесі:  

   
       

 
      -  пакет ұзындығы бойынша орналастырылған ҕораптар 

саны, дана.  

      

 

   
       

 
     -  пакет ені бойынша орналастырылған ҕораптар саны, дана.  

 

      
 

   
            

 
 -  пакет биіктігі бойынша орналастырылған ҕораптар 

саны, дана.  

     

 

           пакеттегі барлыҕ ҕораптар саны, дана.  

       

                     пакеттің брутто массасы, кг.  

                        

 

Шыҕҕан нәтиже бойынша ҕаттыҕағаз ҕораптарды жайғастыру сұлбасы 

ҕұрылады.  

Кӛліктік пакеттерді тиеу-түсіру операциясын орынтайтын тиеу-түсіру 

машинасы, оларды тасымалдайтын автокӛліктің түрі және пакеттерді 

автокӛлікте орналастырудың рациональды сұлбасы Ҕосымша Б келтірілген. 
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3 Ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі және еңбекті ҕорғау бӛлімі  

 

3.1 ҔР eңбeк жәнe ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі туралы заңдар 

 

Дипломдыҕ жұмыстың бұл бӛлімі Ҕазаҕстан Рeспубликасының кeлeсі 

заңнамалары мeн нoрмативтік ҕұжаттарына сүйeнe отырып жазылған: 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының № 252-ІІІ «Eңбeк кодeксі» 15.05.2007 жыл; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының «Ӛрт ҕауіпсіздігі туралы» 22.11.1996 жыл; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликaсының Тeхникалыҕ рeттeу туралы заңы, 2012жыл 

ӛзгeртулeрмeн ; 

- Ҕазаҕстан Рeспубликасының ҔНжE 2.04.05-01 «Жылыту, жeлдeту, 

ауаны баптау». 

Автoкӛлік кәсіпорындарында кeлeсідeй зиянды eңбeк шарттары бар: шу 

мeн діріл, улы газдар, жасанды жаpыҕтандыру.   

 

3.2 Кәсіпорындаpда кӛлікті пайдалану кeзіндeгі ҕауіпті факторлаp 

жәнe залалы заттар 

 

Кәсіпoрында жұмыс жасау барысында ӛндіріс жағдайларымeн жәнe 

ҕоршаған оpтамeн тығыз байланыста болады. Осыған  байланыcты адам 

организмі әртүpлі жағымсыз факторларға тап болады:    

 - микроклимaт шамасынан ауытҕу;       

 - шулaр;           

 - дірілдін жүйeлі әсepі;         

 - кәсіпoрындағы шаң- тозаң;        

 - улы газдаp шығу әсeрінeн;        

 - үнeмі кӛзгe ҕыcымның кeлуі;       

 - шeктeулі кӛрініc;         

 - жарыҕтың әсeрі. 

Осы aйтылған бүкіл факторлардың кeсірінeн автoкӛлік жүргізушілeрімeн 

кәсіпорын жұмысшыларының дeнсaулығына заҕым кeлуі мүмкін, сондай-аҕ 

әртүрлі ауруларға шaлдығуы мүмкін. 

Жұмыс жағдайларында салауатты еңбек жағдайларын жасау туралы 

мәселені шешу кезінде ауадағы зиянды газдардың, булардың, шаңдардың және 

басҕа да аэрозольдардың шекті мүмкін концентрацияларын реттейтін СН 245-

71 Санитарлыҕ нормаларды басшылыҕҕа алынуы тиіс. 

Автокәсіпорындардағы кейбір заттар үшін бұл концентрациялар мг/м
3
, 

тӛмендегідей: 

Ацетон............................................................................200 

Бензол.............................................................................205 

Кӛміртек тотығы.............................................................20 

Металдыҕ сынап............................................................0,01 

Күкірт ҕышҕылы, күкірт ангидриді................................1 

Цианды сутегі..................................................................0,3 
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Шаң, ҕұрамы 10-нан 70% дейін.......................................2 

Жасаңды түрпілер шаңы 

(корунд, карборунд).........................................................5 

Фенопласт және аминопласттың  

пресс-ұнтаҕтарының шаңы...............................................6 

Хром және оның ҕосылыстары.......................................0,1 

Сілтілі аэрозольдар.........................................................0,5 

Адaмның ҕауіпсіздігін ҕамтамасыз eту үшін жәнe oның жұмысҕа 

ҕабілeттілігінің бір ҕалыпты бoлуы үшін, сонымeн ҕоса, жұмыстың ӛнімділігін 

кӛтeрмeлeу үшін аталған жағымсыз  факторларды жою жұмыcтарын нeмeсe 

олардың әceр eту шамасын азайту ҕажeт. Жағымсыз факторлардың шамасы 

МEСТ бoйынша аныҕталады. 

Жағымсыз факторлардың бірі шу мeн діріл. 

Кӛшe шуының нeгізгі кӛзі - кӛліктeр болып табылады, олар ҕаланың 

жалпы шуының 80 пайыз ҕұрайды. Автoкӛліктeрдeн таралатын шудың дeңгeйі 

70-90 пайыз ҕұрайды. 

 Автокӛліктeрдің шу тудыратын нeгізгі кӛзі болып: ҕозғалтҕыш 

жeлдeткіштeрі, cуыту жүйeсі, ҕозғалтҕыш бӛлімі, кузовтар, сигналдар жәнe 

кӛлік жылдамдығының жоғары болу салдарынан болып табылады. 

Сoңғы жылдары, кӛптeгeн кӛлік ҕoзғалыстарының артуына (сағатына 

6000 машина дeйін), кӛліктің жүк кӛтeргіштігі мeн ҕуатының жоғарылауына, 

ҕозғалтҕыштың жылдамдығының жоғарылауына байланысты,  ҕaлардағы шу 

дeңгeйлeрі 10-15 пайыз ӛсті.         

 Шу - адaмдардың жұмыс істeу ҕабілeттілігін тӛмeндeтeді, eсту 

ҕабілeтінің тӛмeндeуін жәнe дe адамның жүйкe жүйeсінe кeрі әceр eтeді, 

осылардың арҕасында адaмның ҕан ҕысымы күрт кӛтeрілeді. Шу 2 түргe 

бӛлінeді: Мeханикалыҕ Аэрoдинамикалыҕ. 

а) Мeханикалыҕ дыбыc - дeгeніміз үзіліссіз машиналар мeн 

жабдыҕтардың ҕоспалы дыбысы.  

б) Аэродинамикалыҕ – дeгeніміз бeлгілі бір уаҕытта болатын жәнe 

мeханикалыҕ жабдыҕтарсыз жeңіл бір ноталы дыбыc. 

Зeрттeулeр нәтижeсіндe ҕазіргі заманғы  автoбустардағы шу дeңгeйі  71 ДБА, 

максималды энeргиялыҕ октавасы ортагeомeтриялыҕ жиілікпeн  31.5-125Гц. 

 

3.3 Кәcіпорындағы eңбeк ҕорғау 

 

Eңбeкті ҕoғамдыҕ ұйымдастыру ұғымын тeрeң түсіну үшін кeйбір 

бастапҕы eрeжeлeрді карастыру ҕажeт. Бұл eң алдымeн, матeриалдыҕ жәнe 

рухани игіліктeрді жаcауға бағытталған адамның маҕсаты ҕызмeті рeтіндeгі 

eңбeктің cипаттамасы. Бұл жағдайда әңгімe eңбeк процeсінің ӛзі туралы, адам 

мeн табиғат арасындағы ҕатынаcтар туралы болып отыр. Адамның маҕсатты 

ҕызмeті, eңбeктің мәні (бұл ҕызмeттің нeгe бағытталғаны) жәнe ӛндірістің 

заттай элeмeнттeрі, яғни eңбeк ҕұрал-жабдыҕтары рeтіндe eңбeкті біріктіру 

eңбeктің ұйымдыҕ-тeхникалыҕ сипаты туралы түcінік бeрeді. Eкінші жағынан, 
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кeз кeлгeн ҕоғамдыҕ ӛндіріc адамдардың бірлeскeн, ұжымдыҕ ҕызмeтін 

кӛздeйді. Бұл рeттe әңгімe ӛндіріс процeсіндeгі адамдар арасындағы ҕатынастар 

туралы болып отыр. Адамдаpдың бірлeскeн eңбeк процeсіндeгі олардың eңбeгін 

пайдалану жӛніндeгі адамдаp арасында ҕалыптасҕан барлыҕ 

ҕатынастардыңжиынтығы eңбeкті коғамдыҕ ұйымдастыру (ҕоғамның нeмeсe 

жeкe кәсіпорын ауҕымында) ұғымы туpалы түсінік бeрeді. Бұл орайда 

ӛндірістің тeхникалыҕ жараҕтануына aдамдардың бірлeскeн ҕызмeтінің 

тиімділігі байланыcты болады. 

Eңбeкті ҕоғамдыҕ ұйымдастыру элeмeнттeрі ҕатарына мыналар жатады: 

ҕоғамның eңбeк рeсурстарының бoлуы мeн олардың жай-күйі, eңбeкті бӛлу мeн 

коoпeрациялау, eңбeк тәртібін ҕамтамаcыз eту жәнe бірлeскeн eңбeк процeсін 

басҕару, eңбeк шараларын жәнe ӛндірістің басҕа да жағдайларын бeлгілeу, 

ӛндірілгeн ӛнімді бӛлу тәртібі мeн осы процeскe ӛндірушілeрдің 

ӛздeрініңҕатысy дeңгeйі, жұмыс күшін ұдайы ұлғайту. 

Eңбeкті ҕoрғауды басҕару жүйeсі ұйымдастырушылыҕ, тeхникалыҕ, 

жылу тeхникалыҕ, санитарлыҕ-гигиeналыҕ, биологиялыҕ, физикaлыҕ жәнe 

басҕа да eрeжeлeр мeн ҕызмeткeрлeрдің ӛмірі мeн дeнcаулығын ҕорғауға 

бағытталған шаpалар мeн критeрийлeрді бeлгілeйді жәнe міндeтті түрдe:  

 - кәcіпорын мeн оның бӛлімшeлeріндe eңбeктің ҕорғалуын 

ұйымдаcтыруға жауапты тұлғаларды тағайындауды;     

 - түрлі жұмыс орындары үшін (кeңсe ҕызмeткeрлeрін ҕоса алғанда) 

ҕауіпсіздік тeхникасы бойынша нұсҕаулыҕтардың әзірлeнуін;   

 - ҕауіпcіздік тeхникасы, ҕоршаған ортаны ҕoрғау, ӛндірістік санитария 

мeн ӛрт ҕауіпcіздігі бойынша нұсҕама жүргізу тәртібін;    

 - ҕызмeткeрлeрдің кәсіби дайындығын, физикaлыҕ жай-күйін, дeнсаулыҕ 

жағдайын ecкeрe отырып, іріктeу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды; 

 - кәсіпoрын ҕызмeткeрлeрінің ҕaуіпсіздік тeхникасы мeн ӛндірістік 

нысандарды пайдaлану eрeжeлeрі бойынша барлыҕ тaлаптар мeн 

нұcҕаулыҕтарды cаҕтауын баҕылауды жүзeгe асыруды ҕарастыруы тиіc. 

 

3.4 Электртиегіштің жеткілікті жүккӛтергіштігін аныҕтау 

 

Телескопиялыҕ раманың орнына байланысты ЭП-1639 электртиегіштің 

жеткілікті жүккӛтергіштігін аныҕтау (3.1- сурет). 

Жағдайы: Телескопиялыҕ раманың орналасуына байланысты, ЭП-301 

электрліктиегіштің жүкті кӛтеру мүмкіндігін аныҕтау [13, 15]:  

1) 0  вертикаль орналасу; 2) 010 болғандағы алдыға жылжу; 

3) 010 болғанда артҕа жылжу.  

Есеп үшін тӛмендегі мәліметтерді ҕолданамыз. Электр жүктиегіштің 

салмағы G = 1400кгс; h м7.01 , h = 2м, С = 1 м, d = 0,8 м; үдеулік жылдамдығы 

a = 2 м/с. 
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3.1 - сурет – Электртиегішке әсер етуші жүктеменің сұлбасы 

 

1) Телескопиялыҕ раманың вертикаль орналасуы кезінде, жүк тиегіштің 

шамасы: 
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Жүк тиегіштің ҕауіпсіз эксплуатациялануы үшін ҕозғалыс үдегенде а = 2 

м/с
2
 және жүк кӛтеру биіктігі 2 м болуы ҕажет, және де жүк салмағы 668кгс тен 

аспау керек. 

2) раманың алдыға 010 кӛлбеу болғанда, жүктиегіштің жүк кӛтеруі:  
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Раманың 10
0
-ҕа кӛлбеу болуы, жүктиегіштің жүк кӛтеруін 22 %-ға 

тӛмендетеді. 

3) 010 -артҕа ҕарай кӛлбеу жүктиегіштің жүк кӛтергіштігі: 
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Ҕорытынды: Сондыҕтан раманың, артҕа ҕарай кӛлбеулігі 10
0
 болса, 

электртиегіштің жүк кӛтергіштігі 14%-ға артады. 

Телескопиялыҕ раманың вертикаль орналасуы кезінде, жүк тиегіштің 

шамасы: 

  

Gгр= 668
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Жүк тиегіштің ҕауіпсіз эксплуатациялануы үшін ҕозғалыс үдегенде а = 2 

м/с
2
 және жүк кӛтеру биіктігі 2 м болуы ҕажет, және де жүк салмағы 668 кгс 

тен аспау керек. 

 Раманың алдыға 010 кӛлбеу болғанда, жүк тиегіштің жүк кӛтеруі:  
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Раманың 10
0
-ҕа кӛлбеу болуы, жүктиегіштің жүк котеруін 22 %-ға 

тӛмендетеді. 010 - артҕа ҕарай кӛлбеу жүк тиегіштің жүк кӛтергіштігі: 
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4 Экономикалыҕ бӛлім 

 

4.1 Есептеудің жаңа әдісін ҕолдану арҕылы экономикалыҕ 

тиімділікті аныҕтау 
 

Ӛндірістің жаңа техникасы мен технологиясына технико-экономикалыҕ 

тиімділікті енгізу, ғылыми-техникалыҕ прогресті дамыту жалпы салыстыру 

жолымен бағаланады [3, 11].  

Жалпы салыстырғанда, автоматтандырылған режимде жүк бекітпесінің 

есептелуіне мүмкіндік беретін жаңа программалыҕ ӛнімді енгізуде тек 

ҕаржылыҕ ӛзгерісі бар экономикалыҕ тиімділіктің салыстырмалы кӛрсеткішін 

аныҕтау үшін берілген ӛңделген есептеу бойынша шектеулер ҕойылуы мүмкін. 

Бұл жағдайда мұндай тиімділіктің негізгі кӛрсеткіші ағымдағы шығындар 

болып табылады. 

Экономикалыҕ тиімділік әр нұсҕа бойынша ағымдағы шығындардың 

айырмасын кӛрсетеді [11]: 

 

                                        руч автЭ Э Э   .                                     (4.1) 

 

Әр нұсҕа бойынша шығындарды аныҕтауда тек ҕана инженер-техника 

жұмыскерлерінің еңбегін тӛлеу шығынын отЗ , электроэнергия шығынын элЭ  

және ҕосымша  шығындарын ескереміз, яғни: 

 

                                     от эл наклЭ З Э Э   .                                         (4.2) 

 

Еңбек тӛлеу шығынын инженер-техника жұмыскерінің сағаттыҕ тарифтік 

мӛлшерін ескере отырып, мына формула бойынша аныҕтаймыз: 

          

                               )15.01)(5.01(  рчот tЗЗ ,                                   (4.3) 

 

мұнда рt  - жұмысты орындау ұзаҕтығы; 

           0,5 – ҕосымша және сыйлыҕ аҕы тӛлемдерін ескеретін 

коэффициент; 

           0,15 – зейнетаҕы ҕоры және басҕа да әлеуметтік тӛлемін ескеруші 

коэффициент.  

Электроэнергия шығыны жарыҕ шығынынан освЭ және ЭЕМ жұмысынан 

ЭВМЭ  тұрады: 

 

                                         эл осв ЭВМЭ Э Э  ,                                      (4.4) 

 

                                         осв осв освЭ Р t Ц ,                                                (4.5) 
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                                        ЭВМ ЭВМ ЭВМЭ Р t Ц ,                           (4.6) 

 

мұнда осв ЭВМР ,Р  – жарыҕ және ЭЕМ ҕуаттылығы ( освР 0.2кВт / ч,  

ЭВМР 0.3кВт / ч ); 

             осв ЭВМt , t  – жарыҕтың және ЭЕМ жұмысының ұзаҕтығы (tЭВМ1 = 

36,2 сағ,  tЭВМ2 = 15,22 сағ); 

            Ц –  1кВт/сағ ҕұны (Ц=4.25 теңге).  

Электроэнергия шығынын аныҕтауда жалпы жұмыс уаҕытынан схемадан 

тыс жарыҕ 70% ҕосылулы деп есептейміз. Бірінші нұсҕада ЭЕМ аныҕтама 

ҕағазын дайындауда жұмыс атҕарады, ал екінші нұсҕада жұмыс күні бойы 

атҕарады. 

Ҕосымша шығындар еңбекаҕы ҕорының пайыздыҕ ҕатынасымен 

аныҕталады және бұл ӛндірісте 50% ҕұрайды. 

Экономикалыҕ тиімділіктің барлыҕ есептеулері 4.1-кестеде келтірілген. 

Бір схеманы дайындауда жаңа программалыҕ ӛнімді енгізуден ағымдағы 

шығынның орташа үнемділігі мынаны ҕұрайды: 

 

  45.299734.1191385.41886 Э теңге. 

 

4.1 Кесте - Келтірілген шығындардың есептелуі 

 
 Еңбек 

сыйымдыл

ығы рt , сағ 

Орындаушылар 
отЗ , 

теңге 
элЭ , 

теңге 
наклЭ , 

теңге 

Барлыҕ 

шығын ҕызметі саны 
чЗ ,  

теңге 

1 36,2 Инженер 1 302 27912 18.85 13956 41886.85 

Техник 1 145 

2 15,22 Инженер 1 302 7929 19.4 3965 11913.4 

 

Ашыҕ жылжымалы ҕұрамда жүкті бекітуді автоматты түрде есептеудің 

жаңа әдісі арҕылы пойыз ҕозғалысының ҕауіпсіздігіне және жұмыскерлердің 

әлеуметтік жағдайын жаҕсартуға  әсер ететін орындалған есептеулердің 

сапасын жоғарлату және ҕате пайда болу ыҕтималдығын ҕысҕарту 

факторларын ескермегенде бір схема арҕылы  уаҕытты үнемдеп, 29973,45 теңге 

кӛлемінде экономикалыҕ тиімділікті алуға болады. 
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ҔОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдыҕ жұмыста жүк автомобильдерде кӛліктік пакеттерді тиімді 

орналастыруын және бекітуін ҕарастырылған. 

Дипломдыҕ жұмыста ыдысты-дара жүктерді пакеттеуде ҕолданылатын 

табандыҕтардың классификациясы, олардың геометриялыҕ параметрлері, 

конструкциялары келтірілген. Жүктерді табандыҕта орналастыру тәсілдері 

және кӛліктік пакеттерді жасау әдістері мен технологиясы ҕарастырылған.  

Кӛліктік пакет жасауда  пайдаланылатын үш түрлі пленкада термикалыҕ 

кемитін, созылатын және биотаралатын орайтын маштналар келтірілген. 

Кӛліктік пакеттерді тиеу, түсіру, сұрыптау және саҕтау жұмыстарының  

технологиясы ҕарастырылған. Табандыҕта кӛліктік пакеттерді жасауда 

жүктерді орналастыру сұлбасы оның орайтын созылмалы пленка ҕалыңдығы 

және бекітілуін есептеуі MathCAD есептеуіш программасының мүмкіндігін 

ҕолдана отырып орындалған. Кӛліктік пакетті автокӛлікте рациональды 

орналастыру сұлбасы ҕарастырылып Жылжымалы ҕұрамдардың жүк 

кӛтерімділігін пайдалану коэффиценті бойынша МАЗ-533602  автомобильді 

СЗАП 83551тіркемесін таңдалған. 

Ӛміртіршілік ҕауіпсіздігі және еңбекті ҕорғау сұраҕтарында 

электртиегіштің жүккӛтерімділігі ҕарастырылған. Есептеудің жаңа әдісін 

ҕолдану арҕылы жұмыстың экономикалыҕ тиімділікті аныҕталған. Есептеулер 

нәтижесі бойынша экономикалыҕ тиімділік 29973,5 теңгені ҕұрады. 
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Ҕосымша А 

 

А.1. Ыдысты-дара жүктердің (ЫДЖ) сипаттамасы  

 

Жүктердің тасымалдауға жарамдылығы кӛбіне олардың буып-түйілуіне – 

ҕаптамасына байланысты. Ҕаптама дегеніміз – бұл тасымалдау ыдыстарының, 

сондай-аҕ ҕосалҕы буып-түю ҕұралдарының жиынтығы [3, 4, 9]. 

Тиеу-түсіру жұмыстарының барысында ӛнімге, оның тасымалдануы мен 

саҕталуына сыртҕы факторлардың мынадай негізгі үш тобы – механикалыҕ, 

климаттыҕ және экологиялыҕ факторлар әсер етеді. Жүктердің ҕаптамасы осы 

факторлардың әсерін ескере отырып таңдалуы тиіс. Ҕаптама ӛзінің негізгі 

ҕызметімен ҕатар, тиеу-түсіру, ҕойма жұмыстарының орындалу 

ыңғайлылығын, жүкті кӛп ҕабатҕа ҕатарлап жинау мүмкіндігін ҕамтамасыз 

етеді. 

Жол желісі арҕылы алуан түрлі жүктер тасымалданады, олардың бір тобы 

жеке-дара жүктер болады. Ӛзге жүктерден айырмашылығы – мұндай жүктерді 

бір-бірлеп санау ҕиын емес.  

Тауар салатын ыдыс (тара) дегеніміз – бұл жүктерді саҕтап тасымалдау 

үшін дайын ӛнімдер, яғни шикізат пен шала ӛнімдер салынатын сыйымдылыҕ, 

ҕабыҕша [3, 4, 9].  

Ыдысты-ҕаптама жүк дегеніміз – бұл ҕапҕа, ҕапшыҕҕа, ҕорапҕа және 

т.с.с. салынып буып-түйілген жүк. 

Ыдысты-дара жүк дегеніміз – бұл негізінен теміржол және автомобиль 

кӛліктерімен тасымалданатын, барынша бағалы әрі халыҕ шаруашылығында 

жиі тұтынылатын жүктер. Сондыҕтан тасымалдау кезінде олардың саҕталуына 

аса кӛңіл бӛліп, жабыҕ ҕоймаларда саҕтайды. Тіпті жол үстінде неғұрлым 

бағалы жүктерді әскери күзет ҕорғайды. Мұндай жүктерді контейнер ішіне 

салынған ҕапшыҕтар, яғни кӛлік ҕапшыҕтары түрінде жабыҕ, ашыҕ 

вагондармен, платформалармен тасымалдайды. Дара жүктер мен ҕапшыҕтарды 

жабыҕ вагондарда кӛп жағдайда екі ҕабат етіп ҕалайды, ауыр жүктерді бір, 

жеңіл жүктерді – екі ҕабат етіп орналастыруға болады. 

Тараның екі түрі белгілі [3, 4, 9]: 

-  тұтыну тарасы; 

- кӛлік тарасы. 

Тара ғылыми-зерттеу институты бар, онда нормативтер, техникалыҕ 

жағдайлар және мемлекеттік стандарттар (мысалы, МЕСТ17527 – 86) 

жасалады. 

Тұтыну тарасы тұтынушының күнделікті пайдалануына ыңғайлы болып 

жасалады. 

Кӛлік тарасы екі түрлі ҕызмет атҕарады: 

- жүк орындарын ірілендіру; 

- тасымалдау кезінде жүкті заҕымданудан, сыртҕы күштердің әсерінен 

ҕорғау. 
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Ірілендірілген жүк орындары тиеу-түсіру машиналарын ҕолдануды 

арттырады, вагондардың бос тұрып ҕалуын азайтады, тасымалдаудың ӛзіндік 

ҕұнын кемітеді және т.с.с. 

Табандыҕтар, контейнерлер, ірі жәшіктер, бӛшкелер, барабандар, ҕаптар, 

флягалар кӛлік тараларына жатады. Олардың салмағы мен кӛлемдері әр ҕилы, 

ҕолданылу аясы ӛте кең болады. 

Жәшік – түбінде параллель ҕимасы бар, тікбұрышты, екі бүйірлік және 

ҕапталдыҕ ҕабырғасы бар, ҕаҕпаҕты және ҕаҕпаҕсыз корпусты кӛлік тарасы.  

Бӛшке – сыртына ҕұрсау немесе дӛңгелету ирегі салынған, түбі бар, 

цилиндр немесе парабола корпусты кӛлік тарасы. 

Барабан – сыртында ҕұрсауы немесе дӛңгелету ирегі жоҕ, түбі жалпаҕ, 

цилиндр пішінді тегіс немесе кеңірдек тәрізді корпусты кӛлік тарасы. 

Ҕап – түбі мен мойны бар, жең пішінді корпусты, кӛп айналымды кӛлік 

тарасы, мойны ашыҕ немесе жабыҕ болады. 

Фляга – цилиндр пішінді корпусы, мойны бар кӛп айналымды кӛлік 

тарасы, мойнының диаметрі корпусының диаметрінен кіші, тасымалдауга 

арналған тетігі, тӛгетін аузы және бекітілетін ҕаҕпағы болады. 

Темір жолмен тасымалданатын барлыҕ жүктердін ішінде жеке-дара 

жүктерді тасымалдауға кӛп шығын жұмсалады. Кӛмір, ҕұм, ҕиыршыҕтас 

секілді үйінді жүктер темір жолмен тасымалданатын жүктердің ішіндегі ең 

ауыры болып саналады. Олар тасымалданатын жүктердің жалпы мӛлшерінің 

шамамен 50 %-ын ҕұрайды, ал жеке-дара жүктер –10 %-ын түзеді. Алайда 

жеке-дара жүктер бағалы жүктер болып есептеледі. Оларды тасымалдауға 

жабыҕ жылжымала ҕұрам, саҕтауға – ҕымбат ҕойма, тиеп-түсіруге ТТМ-лары 

ҕажет болады. Сондыҕтан мұндай жүктерді тиеп-түсіру жұмыстарына еңбек 

шығындары кӛп жұмсалады – темір жолмен тасымалданатын барлыҕ жүктердің 

шамамен 50 %-ы және олардың ӛзіндік ҕұны да жоғары болады. Сұйыҕ 

жүктерді ҕұюға (тиеуге) немесе ҕұйып алуға да кӛп шығын жұмсалады. 

 

А.2 Әмбебап жайпаҕ табандыҕтар 

 

Әмбебап жалпаҕ табандыҕтар (А.1- сурет) ҕұрылысы жӛнінен жоғарғы 

және тӛменгі ағаш тӛсемнен тұрады. Бұл тӛсемдер аралыҕ ҕырлы ағаштар 

арҕылы ӛзара шегелермен бекітіледі, тӛсемдердің жиектеріне орналасҕан 

ҕырлы ағаштардың арасында электр тиегіштердің ашалы ілмегі енетіндей 

кемінде 100 мм саңылау болады [4, 9]. 

Барынша кең таралған табандыҕтардың ені мен ұзындығы тиісінше 800 

және 1200 мм болып ҕабылданған. Жүктің биіктігі 2700 мм-ге дейін жетеді. 

Кӛп айналымды табандыҕ бірнеше айналым жасайды.  

Бұған ҕоса, бір тӛсемді және екі кірмелі әмбебап жалпаҕ табандыҕтар 

бар. Бұл табандыҕтар ҕұрылысы жӛнінен ағаштан жасалған жалпаҕ тӛсем 

болып табылады, олардың жиектеріне екі ҕырлы ағаш шегелермен бекітілген 

(А.2- сурет). Мұнда жүктің биіктігі 1800 мм-ге дейін жетеді. 
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1 – тӛменгі тӛсем; 2 –  жоғарғы тӛсем; 3 – ыдысты-дара жүктер;  

4 – дара жүкті іліп алу; 5 – ҕырлы ағаш 

 

А.1- сурет - Әмбебап жайпаҕ табандыҕ  

 

Табандыҕтардың ӛлшемдері стандартҕа келтірілген, мәселен, мемлекеттік 

стандартҕа сәйкес табандыҕтардың негізгі ӛлшемдері мынадай, мм: барынша 

кең таралған табандыҕтың ені мен ұзындығы тиісінше 800 және 1200 мм. 

Осындай ӛлшемді табандыҕтар автомобильдің шанағына немесе вагонға, 

сондай-аҕ контейнерге де жаҕсы орналасады. 

Сонымен ҕатар, ҕырлы ағашы жоҕ жалпаҕ табандыҕтар да бар (А.3- 

сурет). Жүктерді бір ҕабат етіп орналастыруда олардың биіктігі 1800 мм-ден 

аспайды, яғни тасымалдау кезінде олардың орныҕтылығын саҕтау үшін мұндай 

жүктердің биіктігі шектеулі болады. 

 
 

1 – жалпаҕ тӛсем; 2 – жеке-дара жүктер; 3 – дара жүкті іліп алу саңылауы; 

4 – ҕырлы ағаш 

 

А.2- сурет - Әмбебап жайпаҕ табандыҕ 



35 

 

 

 
 

1 –  жалпаҕ тӛсем; 2 –  дара жүк 

 

А.3- сурет - Әмбебап жайпаҕ табандыҕ 

 

Жүктерді екі ҕабат етіп орналастыруда олардың биіктігі 2700 мм-ге 

жетеді, яғни әрбір ҕабаттың аралығына 1350 мм-ден келеді, ал үш ҕабат етіп 

орналастыруда –  ҕабаттардың араҕашыҕтығы 900 мм болады (А.4- сурет). 

Электр тиегіштердің ашалары кіретін биіктігі 100 мм-ден аспайтын 

ҕырлы ағашты жалпаҕ табандыҕтар (2.7-сурет). Бұлар – кӛп айналымды. 

Табандыҕтар металл, пластмасса және басҕа материалдардан жасалады. 

Табандыҕтардың ӛлшемдері негізінен – 840х1200 мм, жүк кӛтерімділігі – 1 тс. 

Тіректі табандыҕтар  (2.8-сурет) әдетте 4 кірмелі етіп жасалады да, 

биіктігі 100 мм-ден аспайтын тұғырларға тіреледі. Оларда шыбыҕтардан 

жасалған тӛрт тіректі бұрап кіргізуге арналған бұрандалы тӛрт тесік болады. 

Тіректер жүктерді ҕұлап ҕалу мен жылжып кетуден саҕтандырады. Олар кӛп 

айналымды. Табандыҕтар тіректерімен ҕоса жүкті жӛнелтушілерге 

ҕайтарылады. 

 

 
 

1, 2 және 3 – тӛменгі, ортаңғы және жоғарғы жалпаҕ тӛсемдер 

 

А.4- сурет - Әмбебап жалпаҕ табандыҕ  
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1 – жалпаҕ табандыҕ; 2 – жеке-дара жүктер; 3 – ілу саңылаулары;  4– ҕырлы ағаш; 5 – 

орамдағыш материалдар 

 

А.4- сурет - Ҕырлы ағашты жалпаҕ табандыҕтар  

 

Ӛлшемдері – 835 х 1240 х 1150 мм, жүк кӛтерімділігі 1 тс. Мұндай 

табандыҕтарда күрделі пішінді жүктерді орналастыруға болады. Жүгі бар 

табандыҕтарды ҕоймаларда тӛрт, жабыҕ вагондарда – екі ҕабат етіп ҕалауға 

болады. 

Жәшік табандыҕтар металдан жасалады және биіктігі 100 мм-ден 

аспайтын тұғырларға тіреледі. Олардың топсамен ҕосылған бүйір ҕабырғалары 

табандыҕтарға орналастырылатын жүкті ҕұлап ҕалу мен жылжып кетуден 

саҕтандырады. Ағаштан жасалған ҕабырғалары кереге кӛзді немесе тор кӛзді 

болады. Ҕабырғалар бос ҕайтарыларда табандыҕтардың бетіне бірінің үстіне 

бірі ҕаланады. Жәшік табандыҕтарда ӛлшемдері мен жүк кӛтерімділігі 

жоғарыда ҕарастырылғандай. Мұндай жәшік табандыҕтарда уаҕ-түйек 

жүктерді буып-түймей-аҕ немесе жеңіл ҕаптамамен, мысалы, ҕағазға орап та 

орналастыруға болады. 

 

 
 

1 – металл табандыҕ; 2 – топса; 3 – бүйір ҕабырғалары 

 

А.5- сурет - Тұғырлы жәшік табандыҕтар  

 

 

 

<100 мм

В=840 мм

3

4

Н
=

1
3

5
0

1

2

В=840 мм

В=835

Н
=

1
1
5
0

1

2

3

3



37 

 

Ҕосымша Б 

 

Б.1 Ыдысты-дара жүктер ҕоймасы 

 

Ҕоймалардың белгілі бір түрін таңдау тәуліктік вагон ағындарының 

мӛлшеріне nтәу байланысты. Үлгі ҕоймаларға сәйкес кӛліктік пакеттермен 

жұмыс істеудің 6 технологиялыҕ үлгі сызбасы бар, олар Б.1-кестеде келтірілген 

[4]. 

Тиеу-түсіру жұмыстарын мүмкіндігінше тікелей нұсҕа бойынша атҕару 

керек. Тікелей нұсҕаны 2-сызбаға сәйкес орындауға болады (Б.1- сурет). 

 

 
 

1 – жабыҕ вагон; 2 – ӛтпелі кӛпірше; 3 – жеке-дара жүктер; 4 – электр тиегіш 

 немесе автотиегіш; 5 – ҕойма; 6 – автомобиль 

 
Б.1- сурет - Жүкті вагоннан түсірудің тӛте нұсҕасы  

                

Бұл нұсҕада вагондағы жүктерді «тікелей» нұсҕа бойынша электр 

тиегіштердің кӛмегімен тікелей автомобильге тиейді. Мұның ӛзіндік ҕұны                  

минималь болады . 

Жабыҕ вагондарда жеке-дара жүктер мен пакеттерді кӛбіне екі ҕабат етіп 

жинайды, ауыр жүктерді бір, ал жеңіл жүктерді – үш ҕабат етіп жинауға рұҕсат 

етіледі. 

Тиеу-түсіру және сорттау жұмыстарының технологиясы мынадай: 

- дайындыҕ операциялары: пломбаларды алып, есіктерді ашу, вагондарды 

коммерциялыҕ тексеру, ӛтпелі кӛпіршені жеткізу және орнату, бос 

табандыҕтарды тиегішпен вагондарға жеткізу; 

- жергілікті жеке-дара жүктерді түсіру – алдымен вагонның орталыҕ 

бӛлігі, одан соң бүйірдегісі жүктен босатылады, одан соң жүкті таразыда 

ӛлшейді; 

- транзиттік жеке-дара жүктерді сорттау; 

- жӛнелтілетін жеке-дара жүктерді вагондарға (мүмкіндігінше 

толығымен) тиеу; 

- ҕорытынды операциялар – ӛтпелі кӛпіршелерді алу, вагондардың 

есіктерін жабу және босаған табандыҕтарды жинау. 

Ыдысты-дара жүктерді саҕтау әдістері. 

Ыдысты-дара жүктерді ҕатарлап және сӛрелеп саҕтайды. Жүктерді 

ҕатарлап саҕтаудың мынадай кемшіліктері байҕалады: 
 

4

2

3

5
2

6

1

Вқм



38 

 

Б.1 Кесте - Ыдысты-дара жүктердің технологиялыҕ сызбасы  

 

№ Тәуліктік 

вагон 

ағыны 

Ҕоймалардың түрлері Ҕоймада 

жүктерді 

саҕтау әдісі 

Тиеу-түсіру 

машиналары 

Жүк 

операциялары

ның түрі 

1 2 3 4 5 6 

1  

20 

Темір дол тармағы мен 

автомобиль жолдарысыртта 

орналасҕан  

 
 

 

Ҕатарлап 

 

Электр тиегіш, 

автотиегіш 

 

Тиеу 

түсіру 

2  

 

25-ге дейін 

Бір темір жол тармағы ішке 

енгізілген және сыртҕы 

автомобиль жолы бар  

 
 

 

Ҕатарлап, 

сондай–аҕ 

3 ҕабатты 

 

 

- 

 

Тиеу 

Түсіру 

сорттау 

3  

 

 

50-ге дейін 

Екі  темір жол тармағы ішке 

енгізілген және сыртҕы 

автомобиль жолы бар  

 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

Тиеу 

Түсіру 

сорттау 

4  

 

 

100-ге 

дейін 

Тӛрт темір жол тармағы ішке 

енгізілген және сыртҕы 

автомобиль жолы бар  
 

 
 

 

 

 

- 

 

Едәуір ӛнімді 

тиегіштер 

 

Тиеу 

Түсіру 

сорттау 

5  

Кез келген 

вагон 

ағыны 

Екі темір жол тармағы ішке 

енгізілген ангар үлгісіндегі 

ҕойма  
 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Транзит 

жүктерді 

сорттау 

6  

 

 

Кез келген 

вагон 

ағыны 

Ішке енгізілген тӛрт темір жол 

тармағы және сыртҕы 

автомобиль жолдары бар 

автоматтандырылған жабыҕ 

ҕойма  
 

 

 

Биіктігі 

16м-ге 

дейін 

жеткізілеті

н сӛрелеу 

әдісі 

Электртиегіш, 

автотиегіш 

(пайдаланылға

н газдар 

бейтараптанды

рылады), 

сӛрелегіш 

крандар мен 

әртүрлі 

конвейерлер 

 

Тиеу 

Түсіру 

сорттау 
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- ҕойманың биіктігі жеткілікті пайдаланылмайды; 

- жүктің саҕталуы ҕамтамасыз етілмейді; 

- кешенді-механикаландырылған бригаданың (КМБ) және тиеу-түсіру 

машиналарының (ТТМ) жүк бірлігіне жетуі ҕиындатылған. 

Негізінен үш ҕабатты сӛрелер пайданылады (Б.2- сурет). Олар секциялар 

түрінде металдан жасалады, оларды ҕозғауға және басҕа жерге орналастыруға 

болады. Әрбір ұяның ені – 1600 мм. Тӛменгі ұяның биіктігі – 1050 мм. Екінші 

ҕабаттың биіктігі – 2650 мм. Үшінші ҕабаттың ең жоғары биіктігі – 2800 мм, 

бұл электр тиегіштің немесе автотиегіштің жүк кӛтергіш кареткасының ең 

жоғары кӛтеру биіктігіне сай келеді. Әрбір ҕабатта тӛрт ұядан болады. Сӛйтіп, 

үш ҕабатты сәкіде 12 ұя орналасады. Ең кӛп таралған табандыҕтың ӛлшемі 800-

1200 мм екенін есімізге түсірейік. Ҕойманың ортасы мен ӛткелдерінде 

ҕосарланған сӛрелер сап түзеп тұрады [9]. 

 

 
 

Б.2- сурет - Үш ҕабатты сӛрелер: а – алдынан ҕарағандағы кӛрінісі; в – бір ҕабат сӛре;  

с – ҕосарланған сӛрелер 

 

Ҕоймада тұраҕты сӛрелерден басҕа роликтерді бойлай ҕозғалатын 

жылжымалы сӛрелер болады. 

Жеке-дара жүктерді сӛрелерде саҕтаудың мынадай артыҕшылыҕтары бар: 

- ҕойманың биіктігін жаҕсы пайдалану, яғни оның ҕажетті ауданы кемиді; 

- тасымалдау кезінде жүктің заҕымдануы азаяды, яғни жүк жаҕсы 

саҕталады; 

- керекті жүкті табу жеделдейді, демек жеке-дара жүктерді тиеу-түсіру де 

тездейді, ӛйткені ұяның нӛмірі бойынша жүктің орны тез табылады. 

Жүктерді сӛреде саҕтау әдісі прогресшіл әдіс болып табылады. 

Жеке-дара жүктерді тасымалдауды дамытудың перспективтік бағыттары 

Жеке-дара жүктерді тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде 

теміржолшылардың алдында белгілі бір ҕиындыҕтар тұрады. Олар: 

- кӛптеген еңбек шығындарына әкеп соҕтыратын ҕолмен атҕарылатын 

операциялардың басым болуы; 

- жеке-дара жүктерді бӛлшектеп жӛнелту, яғни әр түрлі жүк 

ҕабылдаушылардың жүктерін бір вагонға тиеу (мәжбүрлі ҕұрама вагон 

ҕұрастыру); 

- жеке-дара жүктерді жӛнелтушілерден оларды ҕабылдаушыларға дейін 

жеткізетін жолай стансаларда сорттау жұмысын жүргізуге тура келетіндіктен, 

сортталатын транзиттік жүктердің кӛп болуы; 
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2
8
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Жеке-дара жүктер вагондап тиеу әдісімен жӛнелтілетін болса, оларды 

жолай стансаларда сорттау ҕажеттігі жойылар еді. 

Осындай жағдайды басшылыҕҕа ала отырып, жеке-дара жүктер 

тасымалын дамытудың мынадай негізгі бағыттарын тұжырымдауға болады:  

- майда жӛнелтілімдерді және жолай стансаларда сорттау жұмысын 

жүргізуді азайту;                              

- жеке-дара жүктер ҕойылатын орындарды ірілендіру, оларды пакеттерге 

салу, пакет жасайтын машиналарды және пленкаларды ҕолдану;     

- ыдысты-дара жүктерді контейнерлермен (тіпті пакеттермен) 

тасымалдау; 

- аккумуляторлы электр тиегіштерді шағын габаритті дизельді 

автотиегіштермен алмастырып, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру; 

- ішкі теміржол тармаҕтары бар ҕоймалар салу, жүкті ҕатарлап саҕтауды  

сӛрелерде саҕтау әдісімен алмастыру, сӛрелегіш крандарды, роботтар мен 

манипуляторларды ҕолдану есебінен тиеу-түсіру жұмыстарын және 

ҕоймаларда атҕарылатын операцияларды автоматтандыру. 

 

Б.2 Ыдысты-дара жүктерді тиеу-түсіру жұмыстарының 

технологиясы 

 

Теміржол стансаларының жалпы жұрт пайдаланатын орындарында жүк 

тиеу-түсіру операцияларын атҕару технологиясы «Жүк стансасы жұмысының 

технологиялыҕ үлгі үрдісі» деп аталатын 9-тараудың талаптарын ескере 

отырып жасалады [4, 9]. 

Ыдысты-дара жүктерді тиеу-түсіру жұмыстарын кешенді-

механизацияландырудың үлгі сызбасы шағын габаритті электр тиегіштерді, 

оның ішінде кабельді ҕоректендірілетін тиегіштерді және автотиегіштерді, 

стандартты табандыҕтарды ҕолдануды және ҕоймаларды бӛлшектеп 

жӛнелтілетін жүктер жиналып, саҕталатын сӛрелермен жабдыҕтауды кӛздейді. 

Жӛнелтуге ҕабылданған жүктер мен атҕарылатын операциялардың 

мынадай тәртібі ұсынылады. 

Кешенді механизацияландырылған бригаданың (КМБ) бригадирі жүкті 

ҕабылдап-тапсырушыдан автомобильдердегі жүктерді түсіріп, оларды ҕай 

жерге жинау керектігі жӛнінде нұсҕау алады. Жүкті ҕабылдап-тапсырушының 

нұсҕауы бойынша жүк тиелетін вагондар ҕоймалардың бағыттарға 

мамандануын, ҕабылданған орындардың санын аныҕтау және ҕойманың 

сыйымдылығын барынша толыҕ пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, 

телімдерге бӛлініп беріледі. Жүкті ҕабылдап-тапсырушы бұған ҕоса, жүкті 

вагонға тиеудің кезектілігі мен тәртібін аныҕтайды және механикаландырылған 

бригадаға бос вагондардың жүк тиеуге берілетін уаҕытын хабарлайды. Жүкті 

ҕабылдап-тапсырушы коммерциялыҕ тұрғыдан вагонның жарамдылығын 

аныҕтаған соң бригада тиеу жұмыстарына кіріседі. 
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Жүктерді тиеу жұмысының барысында КМБ жүкті ҕабылдап-

тапсырушының баҕылауымен бекітілген жүк тиеу сызбасына сәйкес жүктердің 

дұрыс жиналуы мен бекітілуін ҕамтамасыз етеді. 

Ыдысты-дана жүктерді вагондардан түсіріп, автомобиль кӛліктеріне 

тапсыру мынадай тәртіппен атҕарылуға тиіс. 

Жүгі түсірілетін вагондарды беру алдында жүкті ҕабылдап-тапсырушы 

ҕызметкер түсіретін орындарды аныҕтайды, вагондардың жүк түсіру кезектігін 

белгілейді және КМБ-ны алда тұрған жұмыстың жоспарымен таныстырады. 

Жүк түсірілетін алаңға ҕойылған вагондарды коммерциялыҕ тексеруден 

кейін жүкті ҕабылдап-тапсырушы ҕызметкер олардың пломбаларын алып, КМБ 

бригадиріне жұмысҕа кірісу жӛнінде нұсҕау береді. Ҕойманың рампасы мен 

вагонның ашыҕ тұрған есігі арасына ӛтпелі кӛпірше ҕойылады. 

Пакеттерге салынып, табандыҕтармен және табандыҕтарсыз келетін 

жүктерді электр тиегіштердің немесе пайдаланылған газдарды 

бейтараптандыра отырып, автотиегіштердің кӛмегімен түсіреді. 

Пакеттерге салынбаған жүктерді вагондардан түсіру барысында оларды 

табандыҕтарға ҕойып, электр тиегіштерімен вагонның ішіне кіргізеді. Жүктерді 

жинаумен айналысатын жұмысшылардың саны жүктердің пішіні мен 

массасына байланысты. 

Жүктерді түсіру барысында оны ҕабылдап-тапсырушы ҕызметкердің 

жүктерді арнайы таңбалау талаптарын саҕтай отырып, жүктерді дұрыс жинау 

жӛніндегі нұсҕаулары орындалады. 

Жүк түсіріліп болған соң КМБ жұмысшылары вагонның шанағын 

тазартып, ҕабылдап-тапсырушы ҕызметкерге ӛткізеді де, есіктерін жабады. 

Ҕоймада пакеттерді сӛрелерге 2-3 ҕабат етіп орналастырады. Ҕойма ішін 

тиімді пайдалану үшін жүктерді бірнеше ҕабат етіп жинау ұсынылады, ол үшін 

жүкті 4-5 м биіктікке дейін кӛтеретін ашалары бар электр тиегіштер 

пайдаланылуы мүмкін. Пакеттерді биік ҕатарлап жинауда олардың 

орныҕтылығына айрыҕша кӛңіл бӛлінуі тиіс. 

КМБ жұмысшылары жүкті ҕабылдап-тапсырушы ҕызметкердің рұҕсатын 

алғаннан кейін ғана ҕоймадағы жүктерді автомобильдерге тией бастайды. 

Пакеттерді автомобильдердің шанаҕтарына тиеу үшін ҕоймалар кӛркем 

ойыҕтар салынған рампалармен немесе сатылы рампалармен және автомобиль 

шанағының жартысына дейін енгізілетін арнайы ұзартылған ӛтпелі 

кӛпіршелермен жабдыҕталуы тиіс. Сатылы немесе әдеттегі рампа 

ҕолданылатын жағдайда табандыҕтардағы алғашҕы пакеттер шанаҕтың жиегіне 

ҕойылып, оның түкпіріне электр тиегішпен жылжытылады. 

«Вагон-автомобиль» деп аталатын тікелей тиеу нұсҕасы барынша тиімді, 

әрі үнемді нұсҕа болып табылады, оны ҕамтамасыз ету үшін автомобильдер 

ҕатаң түрде график бойынша беріліп отыруға тиіс. 

Ыдысты-дара жүктерді вагондар мен автомобильдерге тиеп-түсіруде 

ҕызметкерлердің ыдысты басы және ӛрт ҕауіпсіздігі ережелері, сондай-аҕ 

вагондар мен жүктердің саҕталуына кепілдік беретін жұмыстарды атҕару 

шарттары саҕталады.  
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Ыдысты-дара жүктермен жұмыс жүргізуде, тиеу-түсіру жұмыстары 

кезінде жүктердің саҕталуы, бекітілуі, реквизиттердің орнатылуы және алынуы, 

жылжымалы ҕұрамның шанаҕтары мен есіктерінің, люктерінің жабылуы үшін 

жауаптылыҕ КМБ-ге жүктеледі.  

Жүктерді ҕоймаларда жинау және сорттау, иелеріне жӛнелту, сондай-аҕ 

оларды вагондармен тасымалдау жағдайын басшылыҕҕа ала отырып, жалпаҕ 

табандыҕтардың ҕажетті санын әрбір станса мен ӛндірістік телімдер үшін 

ыдыстылей, дистанция үшін тұтастай есептеп шығарады. 

 

Б.2 Кӛліктік пакетті автокӛлікке орналастырудың рациональды 

сұлбасын таңдау 

 

Дипломдыҕ жұмыста нормативтік-техникалыҕ ҕұжат талабына жауап 

беретін, гофрланған картон тарасына ҕапталған жиһазды (мебельді) 

ҕарастырамыз. Барлыҕ алынатын фурнитуралар пакетке немесе ҕорапҕа 

жайластырылып ящиктердің біріне ҕойылуы керек. Жиһаздың ҕаптамасында 

манипуляционды белгілер ҕойылады «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь 

от влаги». Жиһаз жабыҕ кӛлік ҕұралдарымен тасымалданады. Гофрланған 

картонды ҕорабтар жиһаз жасайтын зауытта МЕСТ 2991-85 бойынша типтері 

III-1 ӛлшемдері 600х400х400 ящиктерге салынады. Әрбір ящиктің масасы 110 

кг. Ящиктік масасы 10кг. Сондыҕтан жалпы бір кӛлік бірлігінің (кӛліктік 

пакеттің) массасы 120 кг ҕұрайды.  Ящиктерді пландағы ӛлшемдері 800х1200 

мм, массасы 15 кг жүккӛтерімділігі 1 т МЕСТ9078-94 бойынша 2ПВ4ДС 

табандыҕҕа планда 4 ящиктен екі ҕатарлап орналастырылады (Б1- сурет). 

Ящиктерді ҕалыңдығы 0,5-2,0 мм және ені 30 мм дейін болған болат лентамен 

орайды. Ленталардың ұштарын ҕұлыптайды немесе екі нүктелі пісіру шовы 

жәрдемімен тұйыҕтайды. 

Табандыҕтың жүкпен жалпы массасы 

 Q = 8 х 120 + 15 = 975 кг. 

Жүккӛтерімділікті пайдалану коэффициенті:  

9,0
975

880
   

Табандыҕтарды тиеуді ЭП-1639 электртиегішпен орындайды (Б.2- сурет). 

Электртиегіш мынадай техникалыҕ сипаттамаларға ие:   

- жүккӛтерімділігі – 1,6 т.; 

- ауырлыҕ центрінен аша ҕабырғасына дейінгі ара ҕашыҕтыҕ – 500 мм; 

- кӛтерудің номиналь биіктігі – 3000 мм; 

- жүкті кӛтеру жылдамдығы – 1,5 м/мин; 

- жүкпен ҕозғалу жылдамдығы  – 3,3 м/с; 

- жүксіз ҕозғалу жылдамдығы  – 4,2 м/с. 

Кӛліктік пакеттерді тасымалдау үшін КАМАЗ-53215 СЗАП 83571 

тіркемесімен және МАЗ-533602 СЗАП 83551 тіркесімен автомобильдерді 

таңдаймыз [3, 8, 13]. Ең ӛнімділігі жоғары кӛліті таңдау үшін Б.1- кестеде 
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келтірілген жылжымалы ҕұрамдардың техникалыҕ- пайдалану параметрлерін 

салыстрырамыз. Таңдалған автомобильдер Б.3-Б.4- суреттерде  келтірілген. 

 

-  
 

 
 

Б.1- сурет – Кӛліктік пакетті табандыҕта орналастыру сұлбасы  

 

 
 

Б.2- сурет – ЭП-1639 электротиегіші 
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Б.1 Кесте – Жүк автокӛліктерінің сипаттамалары 

 

Марка автомобиля КАМАЗ-53215  МАЗ 533602  

грузоподъѐмность 11000 9800 

Расход топлива л/100 км 28 24 

Мощность двигателя л.с. 210 300 

Внутренние размеры кузова 6100*2320*595 6100*2152*580 

Марка прицепа СЗАП 83571 (1) СЗАП 83551 (2) 

грузоподъѐмность 10500 8800 

Внутренние размеры кузова 6100*2320*500 6100*2320*500 

 

 
 

Б.3- сурет - КамАЗ 53215 автомобилі 

 

 
 

Б.4- сурет МАЗ-533602 автомобилі 

 

Автомобильдер мен тіркемелерге кӛліктік пакеттерді (ящиктерді) 

орналастыру сұлбасы Б.5-Б.4- суреттерде  келтірілген. 

КамАЗ 53215 автомобиліне 10 табандыҕ орналасады (Б.5- сурет) және 

СЗАП 83571 тіркемесіне  10 табандыҕ орналасады (Б.6- сурет). МАЗ-533602 

автомобиліне 10 табандыҕ орналасады (Б.7- сурет) және жүккӛтерімділігңн 

ескеріп СЗАП 83551 тіркемесіне  9 табандыҕ орналасады (Б.8- сурет).  
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Б.5- сурет - КамАЗ 53215 автомобиліне табандыҕтардың орналасуы 

 

 
 

Б.6- сурет - СЗАП 83571 тіркемесіне  табандыҕтардың орналасуы 

 

 
 

Б.7- сурет - МАЗ-533602 автомобиліне табандыҕтардың орналасуы 
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Б.6- сурет - СЗАП 83551 тіркемесіне  табандыҕтардың орналасуы 

 

КАМАЗ-53215 автомобильдің СЗАП 83571тіркемесімен бірге жүк 

кӛтерімділігін пайдалану коэффиценті:  

 

9,0
19500

21500


 
МАЗ-533602  автомобильдің СЗАП 83551тіркемесімен бірге жүк 

кӛтерімділігін пайдалану коэффиценті:  

 

99,0
18525

18600
   

Жылжымалы ҕұрамдардың жүк кӛтерімділігін пайдалану коэффиценті 

бойынша МАЗ-533602  автомобильді СЗАП 83551тіркемесін таңдаймыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


