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Кіріспе 

 

"Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу" пәнін оқытудың 

мақсаты студенттердің Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу 

туралы заңнама саласындағы білімдерін, жалпы және салалық техникалық 

регламенттерді, ұйымдардың республикалық стандарттары мен 

стандарттарын әзірлеу тәсілдерін, кәсіпорындардың мемлекеттік билік 

органдарымен ӛзара іс-қимылын меңгеруі болып табылады.  

"Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу" - адамның тіршілік ету 

ортасымен (ӛндірістік, тұрмыстық, қалалық, табиғи) қауіпсіз ӛзара іс-

қимыл жасау тәсілдерін, ӛндіріс жағдайында шаруашылық жүргізу 

объектілерінің (ұйымдардың) тұрақты жұмыс істеуін, жағымсыз 

факторлардан қорғау, зиянды және қауіпті факторлардың алдын алу және 

зардаптарын жою және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану 

мәселелерін зерттейді. Сонымен қатар, пән құқықтық, әлеуметтік-

экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-

профилактикалық, оңалту және басқа да іс-шаралар мен құралдарды 

қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің ӛмірі мен 

денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің барлық жүйесін қамтиды. 

Студенттердің бұл курсты табысты игеруі ӛндіріс қауіпсіздігі 

саласында барлық меншік түріндегі объектілер мен ұйымдардың болашақ 

мамандарын дайындау ісінде үлкен маңызға ие. 
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1 дәріс.  «Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу" 

курсының мақсаты мен мазмҧны 

 

Жоспары:  

1) "Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу" пәнінің 

мақсаты мен міндеттері. Негізгі ҧғымдар мен анықтамалар 

 

1. "Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу" пәнінің 

мақсаты мен міндеттері. Негізгі ҧғымдар мен анықтамалар 

 

Бұл курста Қазақстан Республикасында ӛнімдердің, қызметтердің 

және процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік 

техникалық реттеу жүйесінің құқықтық негіздері оқытылады.  

Белгілі бір талаптарға сәйкестікті бағалаудың ресми танылған 

объектілерін растау үшін аккредиттеу жүйесі қызмет етеді. Сондай-ақ оны 

қолдану процесінде қажетті тәжірибені жинақтау мақсатында «алдын ала 

ұлттық стандарт» ұғымы енгізілді.  

Сәйкестікті растау үшін сертификатталған ӛнімге, қызметтерге, 

процестерге, сапа менеджменті жүйелеріне белгіленген талаптарға 

бақылау (аудит) жүргізіледі.  

Әскери және қосарланған мақсаттағы тауарларға, жұмыстар мен 

кӛрсетілетін қызметтерге әскери мақсаттағы объектілердің ережелері мен 

сипаттамаларын белгілейтін, мемлекеттік құпияларды құрайтын және 

қолданылуы шектеулі мәліметтерді қамтитын әскери стандарт енгізілді.  

Ӛнім, қызмет кӛрсететін жеке немесе заңды тұлға – жеткізуші; ӛнім 

(қызмет) ӛндіретін – дайындаушы (Орындаушы).  

Сертификатталған ӛнімнің, процестің техникалық регламенттерде 

белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін инспекциялық бақылау 

(тексеру) жүргізілуі мүмкін.  

Консорциум құру кезінде (қатысу) оның қатысушылары үшін 

стандарт жасалады.  

Қызмет - ӛнім беруші мен тұтынушының ӛзара іс-қимылының және 

тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша ӛнім берушінің 

ішкі қызметінің қорытындысы. 

Тәуекел - оның салдарының ауырлығын ескере отырып, адамның ӛмірі 

мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде ӛсімдіктер мен 

жануарлар дүниесіне зиян келтіру ықтималдығы.  

Ӛз құзыреті шегінде техникалық реттеу саласындағы жұмыстарды 

жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттік органдардың, 

сондай-ақ нормативтік құқықтық актілердің, стандарттардың және 
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нормативтік техникалық құжаттардың жиынтығы мемлекеттік 

техникалық реттеу жүйесін құрайды. 

Ұйымдардың стандарттары мен консорциум стандарттарын 

қоспағанда, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарды, 

стандарттарды, техникалық - экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, 

сәйкестікті растау жӛніндегі органдарды, сынақ зертханаларын, 

стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттерді, сәйкестікті растау, 

аккредиттеу, тауардың шығу тегі станын, кеден одағы тауарының немесе 

шетел тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі сарапшы-аудиторларды 

және сәйкестікті растау саласындағы берілген құжаттарды есепке алу 

құжаты кедендік реттеудің мемлекеттік жүйесінің тізілімі болып 

табылады.  

Сәйкестікті растау жӛніндегі органдардың қатысуымен ӛнімнің 

техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкестігін растау 

рәсімі - бұл міндетті сертификаттау.  

Кең қолдану саласы бар немесе техникалық реттеудің белгілі бір 

саласы үшін жалпы ережелерді қамтитын стандарт негіз қалаушы 

стандарт болып табылады.  

Техникалық және технологиялық нормалар нормативтік техникалық 

құжатта келтірілген.  

Қазақстанда мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын ӛзге де 

құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, нормативтік техникалық 

құжаттардың, стандарттардың, техникалық - экономикалық ақпарат 

жіктеуіштерінің және нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай 

мемлекеттік қоры да бар.  

Ӛнімнің сипаттамасы мен дайындаушылары туралы ақпаратты 

өнімді каталогтау жүйесінде табуға болады.  

Өнімді белгілі бір белгілер бойынша тану оны сәйкестендіру негізінде 

жатыр. Ӛнім мен процестер қауіпсіз болуы тиіс, яғни қауіпті факторды іске 

асыру ықтималдығы мен оның зардаптарының ауырлық дәрежесін ескере 

отырып, адамның ӛміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде 

ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесіне зиян келтірумен байланысты жол 

берілмейтін тәуекел жоқ.  

Ӛнім жобалау, ӛндіру, пайдалану, сақтау, тасымалдау, ӛткізу, жою 

және кәдеге жарату процестерін қамтитын ӛмірлік циклмен сипатталады.  

Ӛңірлік ұйым қабылдаған стандарт тұтынушылардың кең ауқымына 

қол жетімді – өңірлік стандарт.  

Өтініш беруші аккредиттеуге және аудитке ӛтінім беруге құқылы. 

Процесс берілген нәтижені алу бойынша жұмысты, сондай-ақ ӛмірлік цикл 

үрдістерін қамтиды.  
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Өнімнің сәйкестік белгісі, яғни ӛнімнің, қызметтің, техникалық 

регламенттерде, стандарттарда және ӛзге де құжаттарда белгіленген 

талаптарға сәйкестік рәсімдерінің ӛтуі туралы сатып алушыларды хабардар 

ету үшін қызмет ететін белгісі болуы тиіс.  

Сертификаттау - сәйкестікті растау жӛніндегі орган ӛнімнің, 

кӛрсетілетін қызметтің белгіленген талаптарға сәйкестігін жазбаша 

куәландыратын рәсім. 

Сәйкестік сертификаты ӛнімнің, кӛрсетілетін қызметтің техникалық 

регламенттерде белгіленген талаптарға, стандарттардың және ӛзге де 

құжаттардың ережелеріне сәйкестігін куәландырады.   

Айналымға шығарылатын ӛнімнің, қызметтің белгіленген талаптарға 

сәйкестігі туралы дайындаушы Декларациямен растайды. Ӛнімнің, 

кӛрсетілетін қызметтің, процестердің стандартқа сәйкестігін (сәйкестік 

декларациясы немесе сәйкестік сертификаты түрінде) растау ерікті және 

міндетті болуы мүмкін.  

Сәйкестікті растауды, аккредиттеуді, тауардың шығарылған елін, 

кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындауды 

сарапшы-аудиторлар, яғни уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен 

аттестатталған жеке тұлғалар орындайды. Сәйкестікті растауды 

белгіленген тәртіппен аккредиттелген заңды тұлға да орындай алады. 

Сәйкестікті растау нысаны нәтижелері ӛнімнің, кӛрсетілетін қызметтің 

техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе шарттарда белгіленген 

талаптарға сәйкестігіне дәлел ретінде қаралатын іс-қимылдар жиынтығына 

негізделген.  

Стандарт - кӛп мәрте және ерікті пайдалану мақсатында техникалық 

реттеу объектілеріне ережелерді, жалпы қағидаттар мен сипаттамаларды 

белгілейтін құжат. Стандарттаудың кӛмегімен нақты бар және әлеуетті 

міндеттерге қатысты жалпыға бірдей, кӛп мәрте және ерікті пайдалану 

үшін ережелерді белгілеу арқылы ӛнімге, кӛрсетілетін қызметке және 

процестерге қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы дәрежесіне 

қол жеткізіледі.  

Аймақтық стандарттау ұйымы тек бір аудан үшін ғана 

географиялық немесе экономикалық болады.  

Стандарттау жөніндегі техникалық комитет - стандарттарды 

әзірлеу және бекітілген стандарттау объектілері немесе қызмет бағыттары 

бойынша техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесін құруға қатысу үшін 

ерікті негізде экономика салаларында құрылатын консультативтік-кеңесші 

орган.  

Сынақ зертханасы (орталығы) – бұл заңды тұлға немесе оның атынан 

әрекет ететін, зерттеулерді, сынақтарды жүзеге асыратын заңды тұлғаның 

құрылымдық бӛлімшесі.  
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Техникалық кедергі - техникалық регламенттер мен стандарттардағы 

талаптардың айырмашылықтары немесе ӛзгермелілігі салдарынан 

туындайтын кедергі.  

Техникалық регламент - ӛнімге және (немесе) олардың ӛмірлік 

циклінің процестеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілейтін, 

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына 

сәйкес әзірленетін және қолданылатын нормативтік құқықтық акт.  

Техникалық реттеу - санитарлық және фитосанитарлық шараларды 

қоспағанда, сәйкестікті растау, аккредиттеу жӛніндегі қызметті және 

белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды қоса алғанда, 

ӛнімге, кӛрсетілетін қызметке, процестерге қойылатын міндетті және ерікті 

талаптарды айқындауға, белгілеуге, қолдануға және пайдалануға 

байланысты қатынастарды құқықтық және нормативтік реттеу.  

Ұйым стандарты - ұйым дербес бекіткен стандарт.   

Үйлестірілген стандарт - техникалық регламенттерде белгіленген 

талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін стандарт. 

Үкіметтік емес стандарт – Қазақстан Республикасының 

коммерциялық емес ұйымы әзірлеген және бекіткен стандарт. 

Халықаралық стандарт - стандарттау жӛніндегі халықаралық ұйым 

қабылдаған және тұтынушылардың кең тобына қол жетімді стандарт. 

Шет мемлекеттің стандарты - шет мемлекеттің стандарттау 

жӛніндегі уәкілетті органы қабылдаған және тұтынушылардың кең тобына 

қолжетімді стандарт.  

  

Бақылау сұрақтары:  

1) Стандарт және стандарттардың негізгі түрлері.  

2) Сертификаттау, сәйкестік сертификаты.  

3) Кедендік реттеудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне қандай 

стандарттар кіреді, ал қандай стандарттар енгізіледі?  

4) Стандарттау бойынша қандай ұйымдар бар және ӛңірлік стандарт 

деген не?  

5) Сәйкестікті растау, декларация, сәйкестік сертификаты. 
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Дәріс 2-3. Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

қҧқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздері. «Техникалық 

реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

 

Жоспары: 

1) "Техникалық реттеу туралы" Заңның қолданылу саласы» 

2) Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау және 

қадағалау 

3) Техникалық реттеу объектілері мен субъектілері 

4) Сәйкестікті растау, ӛнімдер мен кӛрсетілетін қызметтерді 

аккредиттеу тәртібі 

5) Жеке және заңды тҧлғалардың техникалық реттеу 

саласындағы қҧқықтары мен міндеттері 

6) Техникалық регламенттердің мазмҧны 

7) Техникалық регламенттердің арнайы талаптары. 

 

1. «Техникалық реттеу туралы» Заңның қолданылу саласы 

 

«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы ӛнімге, кӛрсетілетін қызметке, 

ӛнімнің ӛмірлік циклінің процестеріне қойылатын міндетті және ерікті 

талаптарды айқындау, белгілеу, қолдану және орындау, сәйкестікті растау, 

аккредиттеу және техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау 

жӛніндегі қоғамдық қатынастарды реттейді. «Техникалық реттеу туралы» 

заң осы Заңмен реттелетін қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен 

міндеттерін да айқындайды. Заң 8 тараудан және 47 баптан тұрады. 

«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы азаматтардың ӛмірі мен 

денсаулығын қорғауды, қоршаған ортаны қорғауды, елдің қорғанысы мен 

ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тетігін құруға бағытталған. 

«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы күшіне енген күннен бастап 

1999 жылғы «Стандарттау туралы», «Сертификаттау туралы» ҚР Заңдары 

жойылды. 

«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы күшіне енгеннен кейін барлық 

ұлттық стандарттау жүйесі реформаланады. Бұл халықаралық практикада 

қабылданған стандарттау принциптеріне кӛшу қажеттігінен туындайды: 

жалпы стандарттаудың мақсаттары мен міндеттері, стандарттардың 

мәртебесі, стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттердің мәртебесі, 

стандарттау жӛніндегі жұмыстарды қаржыландыру шарттары ӛзгереді. 
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2. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау және 

қадағалау 

 

Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерде 

белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды және 

қадағалауды уәкілетті орган, оның аумақтық органдары, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бақылау мен 

қадағалауды жүзеге асыруға уәкілетті ӛзге де мемлекеттік органдар және 

олардың лауазымды адамдары жүзеге асырады. 

Уәкілетті орган және оның аумақтық органдары, олардың лауазымды 

адамдары ӛнімді ӛткізу сатысында ӛнімге қатысты мемлекеттік бақылауды 

және қадағалауды жүзеге асырады. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруға уәкілетті 

мемлекеттік органдар және олардың лауазымды адамдары: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ӛз 

құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік бақылау және 

қадағалау бойынша іс-шаралар жүргізеді; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Техникалық реттеу 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сай 

келмейтін ӛнімді сатуға жол бермеу және жолын кесу бойынша ықпал ету 

шараларын қабылдайды. 

Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерде 

белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау 

объектілері ӛнім, процестер, сәйкестікті растау жӛніндегі органдар және 

техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актінің күші 

қолданылатын зертханалар болып табылады. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын 

лауазымды адамдарға: 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау 

жӛніндегі бас мемлекеттік инспекторы-уәкілетті органның басшысы; 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау 

жӛніндегі Бас мемлекеттік инспекторының орынбасарлары - уәкілетті 

орган басшысының орынбасарлары; 

- облыстардың және қалалардың мемлекеттік бақылау және қадағалау 

жӛніндегі бас мемлекеттік инспекторлары-аумақтық органдардың 

басшылары; 

- облыстардың және қалалардың мемлекеттік бақылау және қадағалау 

жӛніндегі бас мемлекеттік инспекторларының орынбасарлары-аумақтық 

органдар басшыларының орынбасарлары және олардың құрылымдық 

бӛлімшелерінің басшылары; 
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- мемлекеттік бақылау және қадағалау жӛніндегі мемлекеттік 

инспекторлар - аумақтық органдардың барлық санаттағы мамандары. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын 

лауазымды адамдар ӛз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар белгілеген 

тәртіппен аттестатталуға тиіс. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын 

лауазымды адамдардың құқықтары: 

- тексеру тағайындау туралы нұсқаманы және қызметтік куәлікті 

кӛрсеткен кезде мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру үшін 

кедергісіз қол жеткізуге; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

жеке және заңды тұлғалардан мемлекеттік бақылау және қадағалау жүргізу 

үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді алуға; 

- жұмсалған үлгілердің құнын және сынақ (талдау, ӛлшеу) жүргізуге 

арналған шығындарды бюджет қаражаты есебінен жатқыза отырып, 

мемлекеттік бақылау және қадағалау үшін ӛнімнің сынамалары мен 

үлгілерін іріктеуді жүргізу; 

- ӛнімді ӛткізу сатысында ӛнімді дайындаушылардың 

(орындаушылардың), сатушылардың ӛнімнің техникалық реттеу 

саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға 

сәйкестігін растайтын сәйкестік туралы декларацияны немесе сәйкестік 

сертификатын немесе олардың кӛшірмелерін, егер мұндай құжаттарды 

қолдану Техникалық реттеу саласындағы тиісті нормативтік құқықтық 

актіде кӛзделген болса, ұсынуын талап етуге; 

- Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерде 

белгіленген талаптарды бұзуды жою немесе бұзушылық сипатын ескере 

отырып белгіленген мерзімде ӛнімді сатуға тыйым салу туралы нұсқама 

беруге: 

 ӛнімнің техникалық реттеу саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі; 

 сәйкестігі міндетті расталуға жататын ӛнімге сәйкестік 

сертификаттары (сәйкестік сертификаттарының кӛшірмелері), сәйкестік 

туралы декларациялар (сәйкестік туралы декларациялар кӛшірмелері); 

 ӛнімнің сәйкестік белгісімен таңбалануы, оған құқығы жоқ; 

 ӛнімнің техникалық реттеу саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкессіздігі анықталған 

жағдайда берілген сәйкестік туралы декларациялар мен сәйкестік 

сертификаттарын тіркеуді тоқтата тұру және (немесе) күшін жою; 

 Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық 

актілерде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін ӛнімді ӛткізетін 
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тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жауапкершілікке тарту; 

 Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен 

сатуға және пайдалануға жарамсыз деп танылған жағдайда ӛнімді жою 

жӛніндегі комиссияларға қатысу; 

 дайын ӛнімнің техникалық реттеу саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерге сәйкессіздігі анықталған жағдайда ӛнімнің ӛмірлік 

циклінің кез келген сатыларында Сәйкессіздік себептерін тексеруді 

ұйымдастыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен сотқа жүгіну. 

Нұсқамаларға қол қою құқығы бас мемлекеттік инспекторларға 

тиесілі. Нұсқамалардың нысандарын және оларды беру тәртібін уәкілетті 

орган белгілейді. Мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары берген нұсқамалар барлық 

жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын 

лауазымды адамдар: 

- мемлекеттік бақылау және қадағалау жӛніндегі іс-шаралар 

барысында Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы 

заңнамасын қолдану жӛнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізу, 

дайындаушыларды (орындаушыларды), сатушыларды техникалық реттеу 

саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер туралы 

хабардар ету; 

- коммерциялық және заңмен қорғалатын ӛзге де құпияны сақтау; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мемлекеттік 

бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру тәртібін сақтауға; 

- жүргізілген мемлекеттік бақылау мен қадағалау нәтижелері негізінде 

анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдау. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын 

лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасалуы мүмкін. 

Мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын 

лауазымды адамдардың немесе олардың жақын туыстарының, егер мұндай 

жағдайлар олардың лауазымдық міндеттерін атқарумен байланысты болса, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ӛмірі мен денсаулығына 

келтірілген зиянды ӛтетуге құқығы бар. 

Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдары мемлекеттік 

бақылау және қадағалау жӛніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде ӛздерінің 

қызметтік міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған 

жағдайда және құқыққа қарсы іс-әрекеттер (әрекетсіздік) жасалған 
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жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға кінәлі мемлекеттік 

бақылау және қадағалау жӛніндегі іс-шараларды жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарына қатысты қабылданған 

шаралар туралы мемлекеттік органдар құқықтары мен заңды мүдделері 

бұзылған жеке және (немесе) заңды тұлғаларға бір ай ішінде хабарлауға 

міндетті. 

Жеке және заңды тұлғалар (дайындаушы, орындаушы, сатушы) 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.: 

- нарықта сатылатын ӛнімдердің, қызметтердің қауіпсіздігі үшін; 

- Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілермен 

белгіленген талаптарды бұзғаны үшін; 

- мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын органның 

ұйғарымдары мен шешімдерін орындамағаны үшін. 

Ӛнімнің, кӛрсетілетін қызметтің техникалық реттеу саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 

нәтижесінде азаматтың ӛміріне, денсаулығына немесе мүлкіне не заңды 

тұлғаның мүлкіне келтірілген зиян Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасына сәйкес ӛтелуге жатады. 

 

3. Техникалық реттеу объектілері мен субъектілері 

 

"Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 

жылғы 9 қарашадағы N 603 Заңына сәйкес: 

Техникалық реттеу объектілері болып ӛнім, кӛрсетілетін қызмет, 

процестер табылады. 

Мемлекеттік органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

аумағында қызметін жүзеге асыратын және техникалық реттеу 

объектілеріне қатысты Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасына сәйкес пайдалану құқығына ие жеке және заңды тұлғалар 

техникалық реттеу субъектілері болып табылады. 

 

4. Ӛнім мен кӛрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растау, 

аккредиттеу тәртібі 

 

Сәйкестікті растау-нәтижесі ӛнімнің белгіленген талаптарға сәйкес 

келетінін құжаттамалық куәландыру (сәйкестік сертификаты немесе 

сәйкестік туралы декларация түрінде) болып табылатын рәсім. 

Импортталатын ӛнімнің сәйкестігін растау сертификаттау 

нәтижелерін тану туралы тиісті келісім болған кезде шетелдік 

сертификатты және сәйкестік белгісін тану жолымен жүргізілуі мүмкін. 
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Республикада танылатын сертификат болмаған кезде ӛнім үлгілерінің 

Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттарда 

белгіленген қауіпсіздік кӛрсеткіштеріне сәйкестігіне сертификаттық сынақ 

жүргізеді. 

Ӛнімге (қызметтерге) сертификаттық сынақтар жүргізу үшін тек 

аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) тартылуға тиіс. 

Сертификаттау тҥрлері 

Қазақстан Республикасының аумағында ӛнімнің (процестердің, 

кӛрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың) сәйкестігін растау ерікті немесе 

міндетті сипатта болуы мүмкін. 

Сәйкестікті ерікті растау ерікті сертификаттау нысанында жүзеге 

асырылады. Ерікті сертификаттау ӛнімнің, процестердің, жұмыстардың, 

кӛрсетілетін қызметтердің стандарттардың немесе ӛтініш беруші 

айқындайтын ӛзге де нормативтік құжаттардың талаптарына, сондай-ақ 

ӛтініш берушінің арнайы талаптарына сәйкестігін растау мақсатында 

ӛтініш берушілердің (дайындаушылардың, сатушылардың, 

орындаушылардың) бастамасы бойынша жүргізіледі. Ерікті сертификаттау 

міндетті сертификаттауды алмастырмайды. 

Сәйкестікті міндетті растау мынадай нысандарда жүзеге асырылады: 

1) дайындаушы кәсіпорын сәйкестік туралы декларацияны 

қабылдаған;; 

2) міндетті сертификаттауды жүргізу. 

Міндетті сертификаттау - адамдардың ӛмірі, денсаулығы, 

азаматтардың мүлкі және қоршаған орта үшін олардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе 

ӛзге де нормативтік құжаттардың міндетті талаптарына сәйкестігіне 

міндетті сертификаттауға жататын ӛнімдердің, жұмыстардың, кӛрсетілетін 

қызметтердің тізбесіне енгізілген ӛнімдерді, жұмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметтерді сертификаттау. 

Міндетті сертификаттауға жататын ӛнімдер мен қызметтердің тізбесін 

және сәйкестігін мемлекеттік басқару органдарының ұсыныстары 

бойынша Мемстандарт дайындаған сәйкестік туралы Декларациямен 

растауға жол берілетін ӛнімдердің тізбесін Қазақстан Республикасының 

Үкіметі бекітеді. 

Қазіргі уақытта аталған тізбелер ӛнімнің 1000-нан астам атауын және 

қызметтердің алты түрін қамтиды. 

Заңға сәйкес тізбеге енгізілген отандық немесе импортталатын ӛнім 

сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация болған кезде 

ғана сатуға жіберілуі мүмкін. 

Міндетті сертификаттаудан ӛткен ӛнім міндетті толықтыратын 

талаптар бойынша ерікті сертификаттау шеңберінде тексерілуі мүмкін. 
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Мысалы, тіс пастасын сертификаттау кезінде олардың іс-әрекетінің 

тиімділігі қосымша тексерілуі мүмкін; теледидарды тексеру кезінде - олар 

адамға кӛрсететін қолайлы биологиялық әсердің болуы. 

Міндетті және ерікті сертификаттаудың салыстырмалы сипаттамасы 

1-кестеде берілген. 

 

Кесте 1 Міндетті және ерікті сертификаттаудың ерекше белгілері 

 
Серти 

фикат 

тау 

сипаты 

Ӛткізудің негізгі 

мақсаттары 

Ӛткізу 

үшін негіз 

Объектілер Сәйкестікті 

тексерудің 

мәні 

Норматив

тік база 

Міндетт

і 

Ӛнімнің (жұмыстың, 

қызметтің) 

қауіпсіздік және 

экологиялықтығын 

қамтамасыз ету  

ҚР –ң 

заңды 

актілері 

ҚР Үкіметі 

бекіткен 

міндетті 

сертификатт

ауға 

жататын 

ӛнімдер 

тізбесіне 

енгізілген 

ӛнім 

(жұмыс, 

қызмет) 

Нормативтік 

және ӛзге де 

құжаттарда 

кӛзделген 

міндетті 

талаптарға 

сәйкестігін 

тексеру 

Ӛнімнің 

сапасы 

мен 

қауіпсізді

гіне 

қойылаты

н міндетті 

талаптард

ы 

белгілейті

н 

норматив

тік және 

басқа да 

құжаттар 

Ерікті Кәсіпорын ӛнімінің 

(жұмысының, 

қызметінің) бәсекеге 

қабілеттілігін 

қамтамасыз ету. 

Қауіпсіздік 

талаптарына ғана 

емес, сондай-ақ 

сапаны қамтамасыз 

ететін талаптарға 

сәйкес келетін 

ӛнімдерді(жұмыстар

ды, кӛрсетілетін 

қызметтерді) 

жарнамалау 

Заңды 

немесе 

жеке 

тұлғалард

ың 

бастамасы 

бойынша 

ӛтініш 

беруші 

мен 

сертифика

ттау 

жӛніндегі 

ұйымдасты

ру 

комитеті 

арасындағ

ы шарттық 

талаптарда 

Кез келген 

объекілер 

Ӛтініш 

берушінің 

кез келген 

талаптарына 

сәйкестігін 

тексеру 

(міндетті 

сертификатт

ауға 

жататын 

объектілер 

бойынша) 

Ӛтініш 

беруші 

ұсынған 

норматив

тік және 

ӛзге де 

құжаттар 
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Сертификаттау схемалары және ӛнімді сертификаттауды жҥргізу 

тәртібі 

 

Ӛнімді сертификаттау схемалар, мемлекеттік сертификаттау 

жүйесінде орнату бойынша жүргізіледі. 

Сертификаттау схемасы-ӛнімнің сәйкестігін бағалау кезінде үшінші 

тараптың іс-қимылының құрамы мен дәйектілігі. 

Сертификаттау жүйесі сертификаттаудың бірнеше схемасын кӛздейді. 

Схеманы таңдау кезінде нақты ӛнімді ӛндіру, сынау және пайдалану 

ерекшеліктері, дәлелдемеліктің талап етілетін деңгейі және ӛтініш 

берушінің ықтимал шығындары ескерілуге тиіс. 

ҚР МСЖ нормативтік құжаттары ӛнімді сертификаттау бойынша 

жұмыстарды жүргізудің мынадай реттілігін кӛздейді: 

1) ӛтініш берушінің сертификаттау жӛніндегі органға ӛтінім беруі; 

2) ӛтінім берушіге ӛтінімді қарау нәтижелері бойынша шешім жіберу; 

3) ӛнімді сертификаттау жӛніндегі жұмыстарды жүргізуге ӛтінім 

беруші мен сертификаттау жӛніндегі орган арасындағы шартты ресімдеу; 

4) мәлімделген ӛнімнің үлгілерін іріктеуді жүргізу, оларды 

сәйкестендіру және сынақ зертханасына ұсыну; 

5) мәлімделген ӛнім үлгілеріне сертификаттық сынақ жүргізу және 

басқа да жұмыстар; 

6) ӛндірістің жай-күйін талдау (таңдалған схемаға байланысты) 

7) алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік сертификатын беру 

мүмкіндігі туралы шешім қабылдау; 

8) сәйкестік сертификатын беру және оны ҚР МСЖ мемлекеттік 

тізілімінде тіркеу; 

9) сертификатталған ӛнімді сәйкестік белгісімен таңбалау; 

10) ӛнімнің сертифицирленген сипаттамаларының тұрақтылығына 

және сапаны қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс істеуіне инспекциялық 

бақылау жүргізу. 

Жекелеген схемалар бойынша сертификаттау кезінде кейбір кезеңдер 

кӛзделмеуі мүмкін. 

Ӛнімді сәйкестендіру 

"Сәйкестендіру" термині (лат. identificare-теңдестіру) "теңдестіру, бір 

нәрсеге сәйкес келу" ретінде анықталады. 

"Сертификаттау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

ӛнімді сәйкестендіру деп ӛндіріс, айналым, пайдалану саласында белгілі 

бір ӛнімді ерекше белгілері бойынша бір мәнді тануды қамтамасыз ететін 

рәсімді түсінеді. 

Мақсатына байланысты сәйкестендірудің мынадай түрлері бар: 

- ассортиментті (кӛрнекі); 
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- сапалы (квалиметриялық)); 

- партиялық. 

Ассортименттік (тҥрлік) сәйкестендіру - ӛнім атауының оған 

қойылатын талаптарды негіздейтін ассортименттік тиістілігі бойынша 

сәйкестігін анықтау. 

Ассортименттік сәйкестендіру бір мезгілде ӛнімнің ассортименттік 

бұрмалануын анықтау әдісі болып табылады. 

Сапалы (квалиметриялық) сәйкестендіру - ӛнімнің нормативтік 

құжаттамада кӛзделген сапа талаптарына сәйкестігін белгілеу. 

Сапалы сәйкестендіру рұқсат етілетін және жол берілмейтін 

ақаулардың болуын, сондай-ақ таңбалауда және/ немесе ілеспе құжаттарда 

кӛрсетілген тауарлық сортқа немесе ӛзге де сапа градацияларына 

сәйкестігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Бұл ретте сәйкестендіру түрі ӛнім сапасының мынадай белгілері 

белгіленеді: стандартты, стандартты емес, тағамдық мақсаттарға шартты 

түрде жарамды, жарамсыз, тағамдық немесе техникалық мақсаттарға 

жарамсыз. Бірдейлендірудің теріс нәтижесі сапалы бұрмалау - қайта 

сұрыптау түрі ретінде белгіленеді. 

Партиялық сәйкестендіру-ӛнімнің ұсынылған бӛлігіне (орташа 

үлгідегі, бірлі-жарым даналары және т.б.) нақты тауар партиясына 

жататынын анықтау. 

Партиялық сәйкестендірудің күрделілігі кӛптеген жағдайларда 

сәйкестендіру критерийлері жоқ немесе ӛте объективті емес. Бір атаудағы 

тауарлардың партиондық тиістілігін белгілеу қиын, мысалы, бір нан 

зауыты ӛндірген жоғары сұрыпты ұннан жасалған бидай наны, бірақ әр 

түрлі ауысымдармен және/немесе әр түрлі жеткізушілердің ұнынан 

жасалған. 

Сәйкестендіру ӛлшемдері-бұл таңбалауда және/немесе нормативтік, 

тауарға ілеспе құжаттарда кӛрсетілген атауы бар, сондай-ақ нормативтік 

құжаттарда белгіленген талаптар бар ұсынылған ӛнімнің атауын 

теңестіруге мүмкіндік беретін ӛнімнің сипаттамалары. 

Сәйкестендіру ӛлшемдері ретінде ӛнімді бір мәнді және дұрыс 

сәйкестендіруге мүмкіндік беретін және осындай талаптарға жауап беретін 

сәйкестендіру кӛрсеткіштері таңдалады.: 

- ӛнімнің нақты түрі, атауы немесе біртектес тобы үшін үлгі; 

- объективтілік; 

- салыстыру; 

- тексерілу; 

- бұрмалаудың қиындығы. 

Аталған талаптардың ішінде ең маңыздысы типичность бар. Мәселен, 

табиғи кофе үшін сәйкестендірудің типтік ӛлшемі кофеиннің құрамы 
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болып табылады. Алайда, табиғи кофені дәнді алмастырғыштармен 

ішінара ауыстырған кезде кофенің натуралдығын кофеин бойынша 

анықтау мүмкін емес. Бұл жағдайда крахмал дәндерінің болуына кофенің 

органолептикалық кӛрсеткіштері мен микроқұрылымдарын қосымша 

анықтау керек. 

Сәйкестендіру ӛлшемдері объективті және субъективті факторлардан 

(сынаушының біліктілігі мен кәсібилігі, дайындаушының немесе 

сатушының мүдделері және т.б.) және сәйкестендіруді жүргізу 

шарттарынан кӛрінбейтін болуы тиіс. 

Салыстыру талабы әр түрлі әдістермен, әр түрлі уақытта және 

сәйкестендіру ӛлшемдері ретінде таңдалған кӛрсеткіштердің шарттарымен, 

нормативтік құжаттардың талаптарымен және таңбалауда және тауарға 

ілеспе құжаттарда кӛрсетілген мәліметтермен салыстыруды қамтамасыз 

ету болып табылады. 

Ӛлшемдердің тексерілуі субъектілерге, сәйкестендіру жүргізу 

құралдары мен шарттарына қарамастан, қайта тексеру кезінде 

сәйкестендірілетін объектінің кӛрсеткіштеріне қатысты бірдей немесе 

жақын нәтижелер алынатынын (тәжірибе қателігі шегінде) білдіреді. 

Объектіні сәйкестендіруші ӛлшемдер бойынша бұрмалаудың 

қиындығы сәйкестендірудің сенімділігі мен дұрыстығына кепілдік бола 

алады. Сондықтан ӛнімді сәйкестендіру критерийі ретінде оның 

сипаттамасын таңдау маңызды, оны қолдан жасау кезінде шығындар 

соншалықты маңызды болады, бұл жалған шығындарды ӛтемейді 

(мысалы, сиыр май қышқылының құрамы, кофе микроқұрылымы). 

Сәйкестендіру мақсаттары үшін ӛнімнің тұтынушылық қасиеттерін 

сипаттайтын органолептикалық және физикалық-химиялық кӛрсеткіштер 

жарамды. Органолептикалық кӛрсеткіштер-адамның сезім мүшелерінің 

кӛмегімен анықталатын ӛнімнің негізгі тұтынушылық қасиеттерінің 

сипаттамасы. Физикалық-химиялық кӛрсеткіштер-сынақтың ӛлшеу 

әдістерімен анықталатын ӛнімнің физикалық және химиялық қасиеттерінің 

сипаттамалары. Микробиологиялық кӛрсеткіштер қауіпсіздік 

кӛрсеткіштеріне жатады және сәйкестендіру критерийлері бола алмайды. 

Сертификаттау сынақтары кезінде анықталатын қауіпсіздік кӛрсеткіштері 

сәйкестендіру ӛлшемдері ретінде жарамсыз. 

Органолептикалық кӛрсеткіштер неғұрлым қолжетімді және 

қарапайым, бірақ бірдейлендірудің жеткіліксіз сенімді ӛлшемдеріне 

жатады, ӛйткені жалған ӛнімді сыртқы белгілері, дәмі мен иісі бойынша 

табиғи ӛнімнен ажырату қиын. Сондықтан олар үлкен шынайылығы мен 

объективтілігі бар физика-химиялық кӛрсеткіштермен толықтырылуы тиіс. 

Органолептикалық кӛрсеткіштерден айырмашылығы физика-

химиялық кӛрсеткіштер сәйкестендіру үшін іріктеп қолданылуы тиіс, 
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ӛйткені олардың кӛпшілігі сәйкестендіру критерийлеріне қызмет ете 

алмайды. 

Мысалы, алкогольді сусындарды сәйкестендіру кезінде этил спирті 

мен қанттың жаппай үлесін сипаттайтын кӛрсеткіштерді пайдалануға 

болмайды, оларды стандартты нормаға оңай жеткізуге болады. Сары 

майды сәйкестендіру кезінде ӛлшем ретінде май мен ылғалдың массалық 

үлесін қолданбау керек, ӛйткені сары майды бұрмалаған кезде оны 

стандарттарда кӛзделген физикалық-химиялық кӛрсеткіштер бойынша 

сары майдан айырмашылығы жоқ маргаринмен жиі ауыстырады. 

Сәйкестендіру міндеті мен ӛнімнің ерекшелігіне байланысты 

сәйкестендірудің мынадай әдістерінің бірі немесе олардың үйлесімі 

пайдаланылуы мүмкін: 

- құжаттар бойынша сәйкестендіру; 

- Ӛнімді сынау (визуалды, органолептикалық және аспаптық әдістер). 

Сертификаттау жӛніндегі органдар, инспекциялық бақылау 

органдары, сынақ зертханалары (орталықтары) және сарапшы-аудиторлар 

ӛнімді сәйкестендіру әдістерін дербес анықтайды: не ӛнім партиясын 

сипаттайтын құжаттарды талдау негізінде не ӛнімді сынау жолымен. 

Сәйкестендіру рәсімі келесі кезеңдерді қамтиды: 

1) тауарға ілеспе құжаттарды талдау; 

2) партияны алдын ала қарау және ӛнімнің таңбалануы мен орауын 

талдау; 

3) органолептикалық және физикалық-химиялық кӛрсеткіштер 

бойынша Ӛнімді сынау. 

1. Келісім-шарт, шот-фактура, ӛнімнің шығу сертификаты, кӛлік 

жүкқұжаты, дайындаушының сапалы куәлігі, сәйкестік сертификаты және 

т.б. жататын тауарға ілеспе құжаттарды талдау ондағы мәліметтерді 

салыстыру жолымен жүзеге асырылады. 

2. Ӛнім партиясын алдын ала қарау кезінде таңбалаудың және 

ораудың жай-күйіне және олардың нормативтік құжаттар мен жеткізуге 

арналған келісім-шарттың талаптарына сәйкестігіне назар аударылады. 

Таңбалау заттаңбада, жапсырмада, ыдыста және тікелей тұтыну 

қаптамасында болуы тиіс. 

3. Ӛнімді органолептикалық бағалау кезінде визуалды (сыртқы түрін, 

түсін, ішкі құрылысын анықтау және т.б.), дәмдік, иіс сезу (иістің, хош 

иістің немесе букеттің анықтамасы) және міндетті (консистенцияны 

анықтау) әдістер қолданылады. 

Органолептикалық бағалаудың артықшылығы қарапайымдылық, қол 

жетімділік, жылдамдық және арзандық, кемшілік - субъективизм, 

салыстырмалы нәтижелердің болмауы және алынған нәтижелердің 

сипаттамалық сипаты болып табылады. 
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Қолданылатын ӛлшеу құралдарына байланысты ӛлшеу әдістері: 

- физикалық-ӛлшеу құралдарының кӛмегімен физикалық сапа 

кӛрсеткіштерін анықтау үшін; 

- химиялық-стандартты заттардың, үлгілердің, ӛлшеу құралдарының 

кӛмегімен химиялық кӛрсеткіштерді анықтау үшін. 

Ӛлшеу әдістерінің түрлеріне микроскопия, фотометрия, 

фотоэлектроколориметрия, хроматография, спектроскопия, ионометрия, 

люминесцентті талдау және т. б. жатады. 

Ӛлшеу әдістерінің артықшылығы нәтижелердің объективтілігі, 

қайталануы, салыстырмалылығы және тексерілуі, жалпы қабылданған 

ӛлшем бірліктерінде нәтижелерді білдіру, кемшілігі - жоғары материалдық 

және уақытша шығындар (ӛлшеу құралдарының қажеттілігі және сынақ 

ұзақтығы), сондай-ақ білікті персонал мен сынақ базасына қажеттілік 

болып табылады. 

Қызметтерді сертификаттау 

Қызмет-тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша 

орындаушы мен тұтынушының және орындаушының ӛз қызметінің 

тікелей ӛзара іс-қимылының нәтижесі. 

Әдетте, қызметті орындаушы іс жүзінде оның тұтынушысы болып 

табылмайды, бұл қызметті оның ӛндірушісінің қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға арналған ӛнімдерден принципті түрде ажыратады. 

Халықаралық қызметтер саудасы ӛте белсенді дамып келеді және 

оның кӛлемі ӛнім саудасының кӛлеміне қарағанда екі-үш есе жылдам 

ӛсуде.  Әсіресе бұл байланыс, банк ісі, туризм, қонақжайлылық, денсаулық 

сақтау және т. б. қызметтеріне қатысты. 

Қызметтерді ең жалпы белгілері бойынша жіктейді: 

- әлеуметтік-экономикалық табиғат бойынша; 

- қызмет кӛрсету сипатына байланысты; 

- функционалдық мақсаты бойынша; 

- салалық қатыстылығы бойынша; 

- тауарлардың ӛмірлік циклінің кезеңдері бойынша; 

- қызметтердің бағыты және т. б. бойынша. 

Функционалдық мақсаты бойынша халыққа кӛрсетілетін қызметтер 

екі топқа бӛлінеді: 

1) материалдық қызметтер - бұйымдардың тұтынушылық қасиеттерін 

қалпына келтіруді (ӛзгертуді, сақтауды) немесе азаматтардың 

тапсырыстары бойынша жаңа бұйымдарды дайындауды, сондай-ақ жүктер 

мен адамдарды тасымалдауды, сауда және банк қызметтерін қамтамасыз 

ететін қызметтер. Атап айтқанда, материалдық қызметтерге бұйымдарды 

жӛндеу және дайындаумен байланысты тұрмыстық қызметтер, тұрғын үй-
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коммуналдық қызметтер, қоғамдық тамақтану қызметтері, тасымалдау 

қызметтері және т. б. жатады.; 

2) Материалдық емес (әлеуметтік-мәдени) қызметтер - жеке тұлғаның 

денсаулығын қалпына келтіруді, рухани және физикалық дамуын 

қамтамасыз ететін қызметтер. 

Әлеуметтік-мәдени қызметтерге медициналық қызметтер, мәдениет, 

туризм, білім және т. б. қызметтер жатқызылуы мүмкін. 

ISIC халықаралық стандартты салалық жіктеме шеңберінде 600-ге 

жуық қызметті сәйкестендіруге болады. 

Сертификаттау объектілері ретінде қызметтердің ерекшеліктері: 

♦ қызмет кӛрсету кезінде орындаушы мен тұтынушының тікелей ӛзара 

іс-қимылы; 

♦ тұтынушыға қызмет кӛрсету шарттарының әсері; 

♦ кейбір қызметтерді ӛндіру (орындау) және тұтыну уақытының 

сәйкес келуі; 

♦ тұтынушылардың қызметінің сапасын бағалау және т. б. 

ҚР СТ 3.5 қызметтерді сертификаттаудың бес сызбасы орнатылған. 

1-Схема қызмет атқарушысының шеберлігін бағалауды қарастырады, 

ол жұмыс шарттарын, технологиялық және нормативтік құжаттарды 

білуін, жұмыс тәжірибесін, біліктілігін арттыру туралы мәліметтерді 

тексеруді және қызмет нәтижелерін іріктеп тексеруді қамтиды. Жеке 

тұлғалар мен шағын кәсіпорындар кӛрсететін қызметтерді сертификаттау 

үшін қолдану ұсынылады. 

2-Схема қызмет кӛрсету процесін бағалауды қарастырады, ол 

технологиялық процесті, Орындаушының шеберлігін, қызмет кӛрсету 

шарттарын тексеруді және қызмет сапасын бағалауды қамтиды. 

3-Схема қызметтің барлық операцияларын толық тексеруді және 

оның соңғы нәтижесін қарастырады. Материалдық қызметтерді 

сертификаттау үшін қолданылады (мысалы, жеке тапсырыстар бойынша 

бұйымдарды жӛндеу және дайындау). 

4-Схема оған сынып (санат) бере отырып, кәсіпорынды аттестаттауды 

кӛздейді. Қонақ үйлердің, мейрамханалардың, шаштараздардың, 

кинотеатрлардың және т. б. қызметтерін сертификаттау кезінде қолдану 

ұсынылады. 

5-Схема сапа жүйесін сертификаттауды кӛздейді. Барлық қызмет 

түрлерін сертификаттау кезінде қолданылуы мүмкін. 

Қызметтерді сертификаттау мынадай ретпен жүзеге асырылады: 

♦ сертификаттауға ӛтінім беру; 

♦ ӛтінім бойынша шешім қабылдау; 

♦ сертификаттау схемасын таңдау; 
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♦ сертификаттау жӛніндегі орган мен ӛтініш беруші арасындағы 

сертификаттау жӛніндегі жұмыстарды жүргізуге келісім-шарт ресімдеу; 

♦ қызметті сынау немесе қызмет кӛрсету процесін бағалау, 

орындаушының шеберлігі, кәсіпорынды аттестаттау, сапа жүйесін 

сертификаттау; 

♦ алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік сертификатын беру 

мүмкіндігі туралы шешім қабылдау; 

♦ сәйкестік сертификатын беру және оны ҚР МСЖ мемлекеттік 

тізіліміне енгізу; 

♦ сертификатталған қызметті сәйкестік белгісімен таңбалау 

♦ сертификатталған қызметке инспекциялық бақылау жүргізу. 

Аккредиттеу саласындағы халықаралық тәжірибе 

Аккредиттеу-бұл сенім құруға ықпал ететін рәсім, ол арқылы беделді 

орган (аккредиттеуші орган) сынақ зертханасының немесе сертификаттау 

жӛніндегі органның құқықтылығын ресми мойындайды. 

1977 жылы алғаш рет сынақ зертханаларын (ИЛАК) аккредиттеу 

бойынша халықаралық конференция шақырылды. ДСҰ-мен келісімге 

сәйкес және халықаралық саудадағы сертификаттау мен аккредиттеудің 

маңызын ескере отырып, АЖАҚ осы мәселелер бойынша жыл сайын 

конференциялар ӛткізу туралы шешім қабылданды. Шын мәнінде, ӛз 

ИЛАК-бұл ұйым болып табылмайтын Халықаралық форум. 

ИЛАК қызметінің негізгі мақсаты-сынақ зертханаларын аккредиттеу 

процедурасының заңдық және техникалық аспектілері бойынша ақпарат 

және тәжірибе алмасу және сынақ нәтижелерінің сапасын бағалау. 

Аккредиттеу және сәйкестікті растау жӛніндегі жұмыстардың 

нәтижелерін тану саласындағы басқа халықаралық форум аккредиттеу 

жӛніндегі халықаралық форум (IAF) болып табылады. IAF құрудың 

мақсаты ұлттық зертханалар жүргізетін сынақтардың нәтижелерін 

зертханаларды аккредиттеу жүйелерін тану жӛніндегі келісімдер негізінде 

ӛзара тануға жәрдемдесу болып табылады. 

1982 жылдан бастап стандарттау жӛніндегі халықаралық ұйым 

халықаралық тәжірибені ескере отырып, аккредиттеу және сертификаттау 

саласындағы стандарттарды қабылдайды. 

1990 жылы сертификаттау ережелерін іске асыру және Еуропалық 

Одақ елдерінің сәйкестігін ӛзара тану критерийлерін белгілеу үшін сынақ 

және сертификаттау жӛніндегі еуропалық ұйым (ЕОАЖ) құрылды. ДБАЖ 

мақсаты-ӛнімнің (қызметтердің) және сапа жүйелерінің сәйкестігін бағалау 

саласындағы қызметтің барлық аспектілері бойынша саясатты айқындау 

және сәйкестікті бағалау жӛніндегі органдардың қызметін ұтымды ету. 

Соңғысы барлық мүдделі тараптарға сынақтардан ӛткен ӛнімдер, 

қызметтер (жұмыстар), процестер қайта сынаулар мен сертификаттауды 
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қажет етпейді деп кепілдік беретін жағдайлар жасау кезінде мүмкін 

болады. 

ҚР МСЖ сертификаттауға қатысушыларды аккредиттеу 

Қазіргі уақытта аккредиттеу жүйесі ҚР СТ 7 мемлекеттік стандарттар 

кешенімен регламенттелді. Осы стандарттарда ИСО/МЭК халықаралық 

стандарттарының,  45000 еуропалық стандарттардың және зертханаларды 

аккредиттеу жӛніндегі халықаралық конференция жұмыстарының 

ережелері іске асырылды. 

Қазақстан Республикасында сәйкестікті бағалау субъектілерін 

аккредиттеу жӛніндегі жұмыстарды ұйымдастыру құрылымы 1-суретте 

келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Аккредиттеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру құрылымы 

 

Мемлекеттік стандарт аккредиттеуші орган болып табылады. Сараптау 

органдарына ұйымдастыру – құқықтық нысандары мен меншік нысандарына 

қарамастан аккредиттеуші органның тапсырмасы бойынша аккредиттеу 

саласында жұмыстар жүргізуге құзыретті ұйымдар - аккредиттеу жӛніндегі 

сараптама орталықтары жатады. 

Аккредиттеу жӛніндегі қызметке аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-

аудиторлар – сәйкестікті бағалау саласында немесе экономика салаларында 

білімі мен жұмыс тәжірибесі бар, жоғары білімі бар, аккредиттеу жӛніндегі 

жұмыстарды орындау үшін арнайы оқудан ӛткен және аттестатталған адамдар 

қатысады. 

Сертификаттау жӛніндегі сарапшы-аудиторлар-белгілі бір қызмет 

саласында сертификаттау жӛніндегі жұмыстарды жүргізу үшін белгіленген 

тәртіппен аттестатталған мамандар. 

Мемлекттік стандарт 

Сараптамалық органдар 

Сәйкестікті бағалау 

субъектілері 

Сынама зертханалар 

(орталықтар) 

Сәйкестікті 

растау 

органдары 

Сарапшы-

аудиторлар 
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Сарапшы-аудиторларды аттестаттауды (тануды) аккредиттеу жӛніндегі 

ұлттық орган - Мемстандарт мынадай қызмет бағыттары бойынша жүргізеді: 

 сапа және/немесе ӛндіріс жүйелерін сертификаттау; 

 ӛнімді сертификаттау; 

 қызметтерді сертификаттау; 

 сертификаттау жӛніндегі органдарды және/немесе сынақ 

зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеу.  

Сарапшы - аудитор бір немесе бірнеше қызмет салаларында 

аттестатталуы мүмкін. 

Қажет болған жағдайда аккредиттеу жӛніндегі жұмыстарға аудитке 

қатысты арнайы білімі немесе тәжірибесі бар техникалық сарапшылар 

тартылуы мүмкін. 

Сәйкестікті бағалау субъектілері, оларға мыналар жатады: 1) 

сәйкестікті растау жӛніндегі органдар және 2) сынақ зертханалары 

(орталықтары) Мемстандарт белгілеген тәртіппен міндетті аккредиттелуге 

жатады. 

Ӛтініш беруші ұйымдарды аккредиттеу белгілі бір қызмет саласында - 

нақты ӛнімге, қызметке, жұмысқа, процеске қатысты аккредиттеу саласында 

жүргізіледі. Бұл ретте тексерілетін параметрлер, зерттеу (бақылау, тексеру) 

әдістері және оларға сәйкес стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттар бір 

мәнді белгіленеді. 

Сәйкестікті растау жӛніндегі орган (сертификаттау жӛніндегі орган) 
– бұл белгілі бір аккредиттеу саласында ӛнімді, қызметтерді, жұмыстарды, 

процестерді сертификаттауды орындауға құқығы бар құзыреттілік пен 

тәуелсіздікке аккредиттеу жолымен ресми танылған ұйым. 

Аккредиттеуге дайындық кезінде сертификаттау жӛніндегі органдар 
мен сынақ зертханалары (орталықтары) стандарттау, метрология және 

сертификаттау жӛніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен аккредиттелген 

аккредиттеу саласындағы консалтингтік қызмет кӛрсету жӛніндегі 

ҧйымдардың қызметтерін пайдалана алады. 

Аккредиттеу бойынша жұмыс алты негізгі кезеңнен тұрады: 

1) аккредиттеуге ӛтінім беру және оны алдын ала қарау; 

2) аккредиттеу жӛніндегі құжаттарға сараптама жүргізу; 

3) ӛтініш берушіні аттестаттау; 

4) сараптама және аттестаттау нәтижелері бойынша материалдарды 

талдау; 

5) аккредиттеу туралы немесе аккредиттеуден бас тарту және тиісінше 

аккредиттеу аттестатын ресімдеуден, тіркеуден және беруден бас тарту туралы 

шешім қабылдау; 

6) аккредиттелген ұйымның қызметіне кейінгі инспекциялық бақылау. 
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Белгіленген нысан бойынша стандарттау, метрология және 

сертификаттау жӛніндегі уәкілетті орган беретін аккредиттеу аттестаты ӛнімді 

(қызметтерді) сертификаттауды немесе сынақтарды жүргізуді ұйымдастыру 

мүмкіндігін растау болып табылады. 

Аккредиттеу аттестаты - мемлекеттік сертификаттау жүйесінің 

ережелеріне сәйкес берілетін, сертификаттау жӛніндегі органның немесе 

сынақ зертханасының (орталығының) белгілі бір қызмет саласында нақты 

жұмыстарды орындау құқығын куәландыратын құжат. 

Аккредиттеу туралы аттестаттар сәйкестікті бағалау жӛніндегі 

аккредиттелген органдардың, аккредиттеу жӛніндегі сараптау 

орталықтарының, аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-аудиторлардың 

мемлекеттік тізілімінде тіркеледі, бұл туралы ресми ақпарат жарияланады. 

Мемстандарт берген аккредиттеу аттестаттары Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында жарамды. 

Сертификаттау жӛніндегі органдардың және сынақ зертханаларының 

(орталықтарының) қызметін мемлекеттік бақылауды ҚР СТ 1.17-2000 

талаптарына сәйкес мемлекеттік қадағалау органдары жүзеге асырады. 

Сәйкестікті растау және аккредиттеу нәтижелерін тану 

Бүгінде сертификаттау халықаралық саудаға жәрдемдесуге 

бағытталған. 

Бірақ сонымен қатар, сертификаттаудың ұлттық жүйелері санының 

ұлғаюына қарай олардың айырмашылықтары анағұрлым айқын белгіленді. 

Бұл айырмашылықтар сәйкестік сертификаттық сынақтар жүргізілетін 

стандарттармен де, соның негізінде сертификаттау енгізілген заңдармен де, 

сондай-ақ сертификаттау ережелері мен рәсімдерімен де байланысты. 

Осыған байланысты халықаралық саудада сертификаттаудың техникалық 

кедергі ретінде басқа рӛлі анықталды. 

Бұдан басқа, сертификаттық кедергілер жоғарыда аталған себептер 

бойынша ғана пайда болмайды. Ішкі нарықты импорттық тауардың 

енуінен қорғау ниеті мемлекеттердің сертификаттаудың және бақылаудың 

әкімшілік ережелерін, импортталатын тауарларға арналған стандарттарды 

қолдануына әкеп соғады. Бұл шетелдік сертификаттарды тану тәртібіне 

әсер етеді, бұл техникалық негізделген сауда кедергілерінің туындауына 

әкеледі. 

Техникалық кедергілер - тауар алмасуды жүзеге асыратын елдер 

арасындағы заңнамалардағы, нормалар мен ережелердегі айырмашылық. 

Ажырата білген жӛн үш түрі тарифтік емес сауда кедергілерді: 

1) бұйымдарды импорттау, сату немесе пайдалану тәуелді, бірақ заң 

күші жоқ түрлі ұлттық ӛнеркәсіптік нормалар; 
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2) ортақ игілікке, денсаулықты қорғауға, қауіпсіздікке немесе 

қоршаған ортаны қорғауға қызмет ететін және заңдармен бекітілген түрлі 

мемлекетішілік ұйғарымдар; 

3) бұйымның ұлттық нормаға немесе нұсқамаға сәйкестігін 

қамтамасыз етуге тиіс қосымша сынау әдістері мен сертификаттау 

рәсімдері. 

Сертификаттық кедергілерді жою мақсатында сертификаттарды 

шетелде тануға елдер арасында жасалатын сәйкестікті бағалау және оны 

тану рәсімдерін қозғайтын ӛзара тану туралы келісімдер ықпал етеді. 

Тану жӛніндегі келісім деп бір тарап екінші тарап берген 

сертификаттау жүйесінің бір немесе бірнеше белгіленген функционалдық 

элементтерін қолданудан алынған нәтижелерді қабылдауға негізделген 

келісімді атайды.  

Келісімдер ұлттық, ӛңірлік немесе халықаралық деңгейде жасалады 

және басқа (басқа) тарап (тараптар) қызметінің нәтижелерін мойындайтын 

елдердің санына байланысты біржақты, екі жақты және кӛп жақты болады. 

Бір жақты келісім екінші Тараптың жұмыс нәтижелерін қабылдауда 

жасалады. 

Ӛзара тану жӛніндегі екі жақты келісім екінші тараптың жұмыс 

нәтижелерін қабылдауды қамтиды. Ӛзара тану жӛніндегі екі жақты 

келісімнің кемшіліктері: 

 шектеулі тану; 

 Ӛзара тану жӛніндегі екі жақты келісімді жасау және қолдау 

үшін кӛп уақыт пен қаржылық шығындар қажет. 

Көпжақты келісімдер - бұл екі тараптың жұмыс нәтижелерін ӛзара 

тану туралы келісімдер. 

Кӛпжақты келісімнің жетіспеушілігі әлемнің барлық елдерін 

қамтудың жеткіліксіздігі болып табылады. 

Халықаралық және Ұлттық сертификаттаудың қалыптасуы мен 

дамуындағы, бір жағынан, және саудадағы техникалық кедергілерді 

жоюда, екінші жағынан, БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы (БҰҰ 

ЕЭК) қабылдаған, ӛзара тану туралы екі жақты және кӛп жақты 

келісімдерге жәрдемдесуге бағытталған "сынақ нәтижелерін тану" 

ұсынымдары елеулі рӛл атқарды. 

1992 жылы Минскіде стандарттау, метрология және сертификаттау 

жӛніндегі Мемлекетаралық кеңес қабылдаған "Стандарттау, метрология 

және сертификаттау саласында келісілген саясат жүргізу туралы келісім" 

ТМД үшін сертификаттау жӛніндегі қызметтің бағытын анықтайтын 

негізгі құжат болды. 
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Егер ТМД-ға мүше мемлекеттер ӛзара тану туралы кӛпжақты келісім 

жасасуға дайын болмаған жағдайда, онда екі жақты келісімдер 

қабылданады. 

Егер ӛнім импорттаушы мемлекеттер стандарттарының міндетті 

талаптарына сәйкес келсе, ӛнімге сертификаттар танылуы мүмкін. 

Әрбір тарап ӛз аумағында сертификатталған ӛнімді инспекциялық 

бақылау құқығын ӛзіне қалдырады. Импорттаушы елде сертификаттау 

талаптарының бұзылуы анықталған кезде сертификаттау жӛніндегі ұлттық 

орган ӛз елінде сертификаттарды тануды тоқтата алады және бұл туралы 

экспорттаушы елдің сертификаттау жӛніндегі ұлттық органына және 

стандарттау, метрология және сертификаттау жӛніндегі Мемлекетаралық 

кеңестің техникалық хатшылығына хабарлауға тиіс. 

Ӛңірлік деңгейде сертификаттау және аккредиттеу жӛніндегі 

жұмыстарды реттеу мақсатында стандарттау, метрология және 

сертификаттау жӛніндегі Мемлекетаралық кеңес келісімге қатысушы 

мемлекеттер үшін бірыңғай талаптар мен ӛнімнің біртекті топтарын және 

қызметтердің кейбір түрлерін сертификаттау тәртібін белгілейтін 

мемлекетаралық нормативтік құжаттарды қабылдайды. 
 

5. Техникалық реттеу саласындағы жеке және заңды тҧлғалардың 

қҧқықтары мен міндеттері  

1. Техникалық реттеу саласындағы жеке және заңды тұлғалар: 

1) Техникалық реттеу саласындағы техникалық регламенттерді, 

нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, ӛзгерту, күшін жою 

жӛнінде ұсыныстар дайындайды; 

2) Қажет болған жағдайда осы Заңның 4-бабының 1-тармағында 

кӛзделген мақсаттарда тиісті бӛлімшелер мен қызметтер құрады. 

2. Сәйкестігі міндетті расталуға жататын ӛнімді ӛткізетін жеке және 

заңды тұлғалар олардың осы Заңға сәйкес техникалық регламенттерде 

белгіленген талаптарға сәйкестігін растауды қамтамасыз етеді. 

 

6. Техникалық регламенттердің мазмҧны 

 

Зиян келтіру тәуекелінің дәрежесін ескере отырып, техникалық 

регламенттер: 

- сәуле шығару қауіпсіздігі; 

- биологиялық қауіпсіздік; 

- жарылыс қауіпсіздігі; 

- механикалық қауіпсіздік; 
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- ӛрт қауіпсіздігі; 

- ӛнеркәсіптік қауіпсіздік; 

- термиялық қауіпсіздік; 

- химиялық қауіпсіздік; 

- электр қауіпсіздігі; 

- ядролық және радиациялық қауіпсіздік; 

- аспаптар мен жабдықтар жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бӛлігіндегі электромагниттік үйлесімділігі; 

- ӛлшем бірлігі; 

- қауіпсіздіктің басқа түрлері. 

Техникалық регламентте техникалық реттеу объектілерінің тізбесі 

және (немесе) сипаттамасы, осы объектілерге қойылатын талаптар және 

техникалық регламентті қолдану мақсатында оларды сәйкестендіру 

қағидалары болуға тиіс. 

Техникалық регламент тәуекел дәрежесін ескере отырып 

айқындалатын сәйкестікті бағалау қағидалары мен нысандарын (оның 

ішінде техникалық регламентте сәйкестікті растау схемалары, берілген 

сәйкестік сертификатының қолданылу мерзімін ұзарту тәртібі болуы 

мүмкін), техникалық реттеудің әрбір объектісіне қатысты сәйкестікті 

бағалаудың шекті мерзімдерін және (немесе) терминологияға, орауға, 

таңбалауға немесе затбелгілерге және оларды салу қағидаларына 

қойылатын талаптарды қамтуы тиіс. 

Сәйкестікті бағалау құрылысы аяқталған объектіні мемлекеттік 

бақылау (қадағалау), аккредиттеу, сынау, тіркеу, сәйкестікті растау, 

қабылдау және пайдалануға беру нысандарында және ӛзге де нысанда 

жүргізіледі. 

Техникалық регламенттерде қамтылған ӛнімге немесе олармен 

байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), ӛндіру, салу, монтаждау, 

баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, ӛткізу және кәдеге жарату 

процестеріне, сәйкестікті бағалау ережелері мен нысандарына қойылатын 

міндетті талаптар, сәйкестендіру ережелері, терминологияға, орауға, 

таңбалауға немесе затбелгілерге және оларды салу ережелеріне қойылатын 

талаптар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тікелей 

қолданылады және тиісті техникалық регламентке ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу жолымен ғана ӛзгертілуі мүмкін. 

Техникалық регламенттерге енгізілмеген ӛнімге немесе олармен 

байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), ӛндіру, салу, монтаждау, 

баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, ӛткізу және кәдеге жарату 

процестеріне, сәйкестікті бағалау ережелері мен нысандарына қойылатын 

талаптар, сәйкестендіру ережелері, терминологияға, орауға, таңбалауға 
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немесе затбелгілерге және оларды салу ережелеріне қойылатын талаптар 

міндетті сипатқа ие бола алмайды. 

Техникалық регламент ӛнімнің сипаттамасына немесе олармен 

байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), ӛндіру, салу, монтаждау, 

баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, ӛткізу және кәдеге жарату 

процестеріне қойылатын талаптарды қамтуы тиіс. 

Техникалық регламенттерде зиян келтіру қатерінің дәрежесін ескере 

отырып, ӛнімге немесе олармен байланысты жобалау (іздестіруді қоса 

алғанда), ӛндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, 

ӛткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын арнайы талаптар, 

азаматтардың жекелеген санаттарын (кәмелетке толмағандар, жүкті 

әйелдер, бала емізетін аналар, мүгедектер) қорғауды қамтамасыз ететін 

терминологияға, орауға, таңбалауға немесе заттаңбаларға және оларды 

салу ережелеріне қойылатын талаптар болуы мүмкін. 

Техникалық регламенттер ӛнімнің шығарылған еліне және (немесе) 

орнына немесе ӛнімге қойылатын талаптарға байланысты жобалау, ӛндіру, 

салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, ӛткізу және 

кәдеге жарату процестерін, мәмілелердің түрлерін немесе ерекшеліктерін 

және дайындаушы, орындаушы, сатушылар, сатып алушылар болып 

табылатын жеке және заңды тұлғалардың және заңды тұлғалардың жүзеге 

асырылуын тәуелсіз бірдей түрде және тең шамада қолданылады. 

Техникалық регламентте азаматтардың ӛміріне немесе денсаулығына 

зиян келтіретін, осы ӛнімді ұзақ пайдаланған кезде жинақталатын және 

жол берілетін тәуекел дәрежесін анықтауға мүмкіндік бермейтін басқа 

факторларға тәуелді ӛнімге қойылатын талаптар қамтылмайды. Мұндай 

жағдайларда техникалық регламент сатып алушыны ықтимал зиян туралы 

және ол тәуелді факторлар туралы хабардар етуге қатысты талапты қамтуы 

мүмкін. 

Халықаралық стандарттар, егер мұндай пайдалану Қазақстан 

Республикасының климаттық және географиялық ерекшеліктері, 

техникалық және технологиялық ерекшеліктер салдарынан немесе ӛзге де 

негіздер бойынша мүмкін емес деп танылса, не егер Қазақстан 

Республикасы белгіленген рәсімдерге сәйкес халықаралық стандарттарды 

немесе олардың жекелеген ережелерін қабылдауға қарсы болса, 

техникалық регламенттердің жобаларын әзірлеу үшін негіз ретінде толық 

немесе ішінара пайдаланылуға тиіс. 

Ұлттық стандарттар техникалық регламенттердің жобаларын әзірлеу 

үшін негіз ретінде толық немесе ішінара пайдаланылуы мүмкін. 

Техникалық регламент ӛнімге немесе олармен байланысты жобалау, 

ӛндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, ӛткізу 

және кәдеге жарату процестеріне, терминологияға, буып - түюге, 
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таңбалауға немесе заттаңбаларға және ӛнімнің жекелеген шығу 

орындарында қолданылатын оларды салу ережелеріне қойылатын арнайы 

талаптарды қамтуы мүмкін. 

Техникалық регламенттер сондай-ақ жекелеген елдерден және 

орындардан шығарылатын ӛнімге қатысты ең аз қажетті ветеринариялық-

санитариялық және фитосанитариялық шараларды, оның ішінде 

биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін әкелуді, пайдалануды, 

сақтауды, тасымалдауды, ӛткізуді және кәдеге жаратуды шектеуді 

(дайындаушы пайдаланған қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдеріне 

қарамастан) белгілейді. 

Заңмен немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 

немесе техникалық реттеу жӛніндегі атқарушы ӛкімет мемлекеттік 

органының нормативтік құқықтық актісімен қабылданатын техникалық 

регламент ресми жарияланған күнінен бастап кемінде алты ай ӛткен соң 

күшіне енеді. 

 

 

7. Техникалық регламенттердің арнайы талаптары 

Арнайы техникалық регламенттер ӛнімнің нақты топтары мен түрлері 

немесе техникалық реттеудің басқа да объектілері үшін ғана, егер осы 

объектілер үшін олардың ерекшелігіне байланысты жалпы техникалық 

регламенттерде белгіленгеннен жоғары талаптар белгілеу талап етілетін 

жағдайларда қабылданады. 

Бұдан басқа, арнайы техникалық регламенттерде жалпы техникалық 

регламенттерде жоқ тиісті объектілерге қойылатын талаптар белгіленуі 

мүмкін. Арнайы техникалық регламенттер жалпы техникалық 

регламенттердің талаптарына қосымша болып табылатын техникалық 

реттеудің нақты объектілеріне қойылатын талаптарды беретініне 

байланысты оларды "тік" регламенттер деп те атайды. Жалпы және арнайы 

техникалық регламенттердің арақатынасы тӛменде келтірілген суретте 

кӛрсетілген. 

Жалпы техникалық регламенттерде белгіленген талаптар деңгейі 

жеткілікті болып табылатын және жаңа талаптар қоюда қажеттілік жоқ 

объектілер үшін арнайы техникалық регламенттерді қабылдау талап 

етілмейді. 

Техникалық регламенттерде зиян келтіру тәуекелінің дәрежесін 

ескере отырып, техникалық реттеу объектілеріне қойылатын арнайы 

талаптар болуы мүмкін.: 
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1) азаматтардың жекелеген санаттарын (кәмелетке толмағандар, жүкті 

әйелдер, бала емізетін аналар, мүгедектер) қорғауды қамтамасыз ету; 

2) Қазақстан Республикасының жекелеген әкімшілік-аумақтық 

бірліктерінде қолданылатын егер климаттық және географиялық 

ерекшеліктеріне байланысты мұндай талаптардың болмауы кӛзделген 

мақсаттарға қол жеткізбеуге әкеп соқса, осы Заңның 4-бабының 1-

тармағында айтылғандай; 

3) техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар кезінде адамның ӛмірі 

мен денсаулығына, Қазақстан Республикасының және басқа да шектес 

мемлекеттердің қоршаған ортасына қатер тӛндіретін трансшекаралық 

қауіпті ӛндірістік объектілерге қолданылмайды. 

 

Бақылау сҧрақтары:  

1) Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен 

қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары мен 

міндеттері. 

2) Қызметтерді сертификаттау. 

3)Сертификаттау схемалары және ӛнімді сертификаттауды жүргізу 

тәртібі 

4) Сәйкестікті растау және аккредиттеу нәтижелерін тану 

5) Техникалық регламенттердің мазмұны. 

6) Техникалық реттеу объектілеріне қойылатын арнайы талаптар. 

 

4 дәріс. Техникалық реттеудің негізгі қағидаттары 

Жоспары:  

1) Ҧлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ӛнімнің, 

кӛрсетілетін қызметтің сапасы 

2) Техникалық реттеу қағидаттары 

3) Мемлекеттік техникалық реттеу жҥйесінің қҧрылымы 

4) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және техникалық реттеу 

саласындағы уәкілетті органның қҧзыреті 

1. Ҧлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ӛнім сапасы, 

қызметтер 

"Техникалық реттеу туралы" заң ӛнімге, кӛрсетілетін қызметке, 

ӛнімнің ӛмірлік циклінің процестеріне қойылатын міндетті және ерікті 

талаптарды айқындау, белгілеу, қолдану және орындау, сәйкестікті растау, 
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аккредиттеу және техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау 

жӛніндегі қоғамдық қатынастарды реттейді. 

Техникалық реттеу объектілері ӛнім, кӛрсетілетін қызмет, процестер 

болып табылады.  

Техникалық реттеу мақсаттары: 

а) міндетті регламенттеу саласында: 

- ӛнімнің, процестердің адам ӛмірі мен денсаулығы және қоршаған 

орта, оның ішінде ӛсімдіктер мен жануарлар әлемі үшін қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; 

- ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;  

- ӛнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды 

жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алу;  

- саудадағы техникалық кедергілерді жою.  

б) стандарттау саласында: 

- отандық ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;  

- табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу.  

 

2. Техникалық реттеу қағидаттары 

 

Техникалық реттеу келесі қағидаттарға негізделеді:  

- мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің бірлігі мен тұтастығы;  

- бірыңғай терминологияны, ӛнімге, қызметке, процестерге 

қойылатын талаптарды белгілеу ережелерін қолдану;  

- Техникалық реттеу мақсаттарының орындылығы мен қол 

жетімділігі, техникалық реттеу процестеріне қатысу үшін тең 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, мемлекет пен мүдделі тараптар 

мүдделерінің теңгерімі;  

- отандық және импортталатын ӛнімге, кӛрсетілетін қызметке және 

олардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растау процестеріне 

қойылатын талаптардың теңдігі;  

- техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу кезінде ғылым 

мен техника жетістіктерін, халықаралық және ӛңірлік ұйымдардың 

стандарттарын басым пайдалану;  

- техникалық регламенттер талаптарының экономиканың даму 

деңгейіне, материалдық-техникалық базаға және мемлекеттің ғылыми-

техникалық даму деңгейіне сәйкестігі;  

- мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын ӛзге де құпияны 

құрайтын мәліметтерді қоспағанда, техникалық регламенттердің, 

стандарттардың және олар туралы, оларды әзірлеу, бекіту, жариялау 

тәртібі туралы ақпараттың қолжетімділігі;  

- стандарттарды қолдану мақсатында ерікті түрде таңдау;  
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- сәйкестікті растаудың бірыңғай жүйесі мен ережелері;  

- аккредиттеу және сәйкестікті растау жӛніндегі ӛкілеттіктерді бір 

органның қоса атқаруына жол бермеу;  

- бір мемлекеттік органда мемлекеттік бақылау және сәйкестікті 

растау функцияларының үйлеспеуі;  

- сәйкестікті растау жӛніндегі органдардың дайындаушылардан 

(орындаушылардан), сатушылардан және сатып алушылардан тәуелсіздігі;  

- жол бермеу бәсекені шектеу бойынша жұмыстарға сәйкестігін 

растау. 

 

3. Мемлекеттік техникалық реттеу жҥйесінің қҧрылымы 

 

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы:  

1) ҚР Үкіметі.  

2) Уәкілетті орган.  

3) Ӛз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар.  

3-1) аккредиттеу жӛніндегі орган.  

4) Мемлекеттік органдар жанындағы техникалық реттеу саласындағы 

сарапшылық кеңестер.  

5) Саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және 

фитосанитарлық шаралар жӛніндегі ақпараттық орталық.  

6) Стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттер.  

7) Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар, зертханалар.  

8) Сәйкестікті растау, аккредиттеу, тауардың шығарылған елін, кеден 

одағы тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі 

сарапшы-аудиторлар жатады.  

9) Нормативтік құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры. 

 

4. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және техникалық реттеу 

саласындағы уәкілетті органның қҧзыреті 

 

ҚР Үкіметінің Техникалық реттеу саласындағы құзыретіне:  

- техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарын әзірлеу;  

- мемлекеттік техникалық реттеу жүйесін қалыптастыру;  

- техникалық реттеу саласындағы құқықтық реформаны қамтамасыз 

ету;  

- ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы сертификатты 

беруге уәкілетті органды (ұйымды) айқындау;  

- кеден одағы тауарының және (немесе) шетел тауарының мәртебесін 

айқындауға уәкілетті органды (ұйымды) айқындау;  
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-сәйкестікті растау, аккредиттеу, тауардың шығу тегі, Кеден одағы 

тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау және оларды 

аттестаттау жӛніндегі сарапшы-аудиторларды даярлау, қайта даярлау, 

біліктілігін арттыру тәртібін бекіту, сондай-ақ оларға рұқсат беру 

талаптарын белгілеу.  

уәкілетті органның тұжырымдамасы. Уәкілетті орган мынадай 

функцияларды орындайды:  

А) Техникалық реттеу саласында:  

- мемлекеттік техникалық реттеу жүйесін қалыптастыруға қатысады;  

- техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды 

жүзеге асырады; 

- техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік органдардың, жеке 

және заңды тұлғалардың қызметін салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;  

- техникалық регламенттерді әзірлеу бойынша жоспар әзірлейді;  

- жобалар мен техникалық регламенттердің техникалық реттеу 

саласындағы мемлекеттік саясатқа және осы Заңның 4-бабының 1-

тармағында кӛзделген мақсаттарға сәйкестігіне сараптама жүргізуді және 

талдауды ұйымдастырады;  

- Техникалық реттеу мәселелері бойынша жеке және заңды 

тұлғалармен техникалық регламенттерді әзірлеу бойынша сараптамалық 

кеңестермен ӛзара іс-қимыл жасайды;  

- ҚР Стандарттау, растау және аккредиттеу жӛніндегі халықаралық 

және ӛңірлік ұйымдарда ұсынады, халықаралық және ӛңірлік стандарттау, 

сәйкестікті растау нәтижелерін ӛзара тану жӛніндегі жұмыстарға 

қатысады;  

- мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің тізілімін жүргізуді 

ұйымдастырады;  

- нормативтік техникалық құжаттардың ресми басылымдарын тарату 

және пайдаланушыларды қамтамасыз ету тәртібін анықтайды;  

- ақпараттық орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;  

- тауардың шығу тегі туралы сертификатты беруге уәкілетті ұйымның 

қызметіне, тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру тәртібінің 

сақталуына және ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты беру тәртібінің сақталуына уәкілетті органның (ұйымның) 

қызметіне жыл сайынғы тексеру жүргізу, кеден одағы тауарының және 

(немесе) шетелдік тауардың мәртебесін айқындау арқылы бақылауды 

жүзеге асырады;  

-техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің депозитарийін 

құру және жүргізу ережесін бекітеді;  

- ӛнімнің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде 

консультативтік-кеңесші органдар құрады;  
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- техникалық регламенттерді бекітеді;  

- әзірленген техникалық регламенттерге сараптама жасауды, келісуді, 

техникалық регламенттердің қолданылуын тоқтата тұруды немесе жоюды 

келісуді, оның ішінде салалық мемлекеттік органдардың техникалық 

регламенттердің қолданылуын тоқтата тұру немесе жою мәселелеріне 

бастамашылық етуді жүзеге асырады;  

- техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптау, қабылдау, ӛзгерту 

және жою тәртібін белгілейді;  

- нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын 

қалыптастыру және жүргізу тәртібін айқындайды;  

- техникалық регламенттерді әзірлеу жӛніндегі жоспарды бекітеді;  

- тауардың шығарылған елін айқындау және тауардың шығу тегі 

туралы сертификат беру жӛніндегі қағидаларды бекітеді;  

- ӛнімді таңбалау тәртібін белгілейді; 

Б) стандарттау саласында:  

1) әскери және қосарланған мақсаттағы тауарларға (ӛнімге), жұмыстар 

мен кӛрсетілетін қызметтерге әскери стандарттарды қоспағанда, ұлттық 

стандарттарды, алдын ала ұлттық стандарттарды және техникалық-

экономикалық ақпарат жіктеуіштерін әзірлеу, келісу, есепке алу, бекіту, 

сараптау, ӛзгерту, күшін жою және қолданысқа енгізу тәртібін 

айқындайды;  

2) техникалық регламенттермен үйлестірілген стандарттарды 

талдауды және әзірлеуді ұйымдастырады; 

3) халықаралық, ӛңірлік стандарттарды және шет мемлекеттердің 

стандарттарын, ұйымдардың стандарттарын, техникалық-экономикалық 

ақпарат жіктеуіштерін, Қазақстан Республикасының аумағында 

стандарттау, сәйкестікті растау және аккредиттеу жӛніндегі шет 

мемлекеттердің ережелерін, нормалары мен ұсынымдарын, оларды 

ұйымдардың стандарттарында қолдануды қоспағанда, есепке алу және 

қолдану тәртібін айқындайды; 

4) мемлекеттік стандарттау жоспарларын әзірлеу тәртібін белгілейді; 

5) стандарттау жӛніндегі нормативтік құжаттардың мемлекеттік және 

орыс тілдеріндегі аудармаларын Растауды ұйымдастырады; 

6) ӛнімді таңбалау тәртібін әзірлейді; 

7) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және 

қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті 

ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел 

дәрежесін бағалау ӛлшемдерін, тексерулер жүргізудің жартыжылдық 

жоспарларын әзірлейді және бекітеді; 

8) үкіметтік емес стандарттарды әзірлеу, консенсусты қамтамасыз ету, 

бекіту, есепке алу, тіркеу, белгілеу, ӛзгерту, күшін жою, ӛзектендіру, 
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сақтау, басып шығару, тарату, әзірлеушінің авторлық құқықтарын сақтау 

және қолданысқа енгізу тәртібін айқындайды; 

9) ӛнімнің каталог парағының нысанын белгілейді; 

В) сәйкестікті растау саласында:  

1) сәйкестік сертификатының, сәйкестік туралы декларацияның, тауар 

шығарылған елді айқындау жӛніндегі сертификаттың нысандарын 

белгілейді және оларды дайындауды ұйымдастырады; 

2) техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің қағидаларын 

әзірлейді; 

3) шағымдарды (апелляцияларды) қарау үшін апелляциялық комиссия 

құрады; 

4) егер олар ҚР заңнамасына сәйкес мемлекеттік техникалық реттеу 

жүйесінің талаптарына жауап бермесе, басқа ұйымдар шығарған 

сәйкестікті растау мәселелері бойынша құжаттардың күшін жою туралы 

ұсыныстар дайындайды; 

5) зертханааралық салыстырмалы сынақтар (салыстыру); 

6) ҚР аумағында шетелдік үлгінің сәйкестігін растау саласындағы 

құжаттарды беру жӛніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе 

тоқтатылғаны туралы хабарлаған шетелдік және халықаралық ұйымдардың 

тізілімін жүргізеді. 

 

Бақылау сҧрақтары:  

1) Техникалық реттеу қағидаттары. 

2) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы. 

3) Уәкілетті органның функциялары. 

4) Техникалық реттеу мақсаттары 

5) стандарттау саласындағы уәкілетті органның тұжырымдамасы 

 

 

Дәріс 5-6. Техникалық реттеу механизмдері. Техникалық 

регламенттер талаптарының бірлігі мен міндеттілігі 

 

Жоспары: 

1) Техникалық реттеудің мемлекеттік жҥйелері 

2) Ақпараттық орталықтар 

3) Стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттер  

4) Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар 

5) Зертханалар мен сараптама ҧйымдары 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын 

тәртіппен техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың 

орындалуын мемлекеттік бақылау және қадағалау 
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1. Техникалық реттеудің мемлекеттік жҥйелері 

 

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі Қазақстан Республикасындағы 

жалпы экономикалық мәселелердің және дүниежүзілік сауда ұйымына кіру 

процесінің маңызды құрамдас бӛлігі болып табылады. 

Біріншіден, шетелдік инвестициялар ағынының банк жүйесін 

дамытуға және әлемдік экономикаға ықпалдасу процесін кеңейтуге 

ұлғаюы мүмкін. 

Екіншіден, тұтынушылар үшін үлкен артықшылық, олар тӛмен сапалы 

тамақ ӛнімдерімен және отандық ӛндіріс тауарларымен кездеспек. 

Үшіншіден, тауарлары қазір халықаралық стандарттарға сай келетін 

жергілікті ӛндірушілер ӛз тауарларының сапасын арттыруға ұмтылып қана 

қоймай, халықаралық нарыққа шығуға нақты мүмкіндік алады. 

Бүгінгі таңда біздің міндетіміз әзірленіп жатқан техникалық 

регламенттердің талаптарын халықаралық талаптармен, осы саладағы 

экономикалық дамыған шет елдердің заңнамасымен барынша үйлестіру - 

бұл ӛнімді еркін жылжыту және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

жалғыз дұрыс жол. 

1. Техникалық реттеудің негізгі мақсаттары: 

1) Міндетті регламенттеу саласында: 

 ӛнімнің, процестердің адам ӛмірі мен денсаулығы және 

қоршаған орта, оның ішінде ӛсімдіктер мен жануарлар әлемі үшін 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

 ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

 ӛнімнің, қызметтің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты 

тұтынушыларды жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алу 

 саудадағы техникалық кедергілерді жою  

2) стандарттау саласында: 

 отандық ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

 табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу. 

2. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі мынадай негізгі 

міндеттерді шешуге тиіс: 

- халықаралық талаптарға сәйкес келетін техникалық реттеу 

саласындағы заңнаманы құру және дамыту; 

- ӛнімнің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету мәселелерінде 

мемлекет пен бизнестің ӛкілеттіктері мен жауапкершілігін бӛлу; 

- бизнеске артық әкімшілік қысымды алу; 

- зиян келтіру қатерінің болуын ескере отырып, мемлекет пен 

тұтынушылар мүддесінде ӛнімнің қауіпсіздігі мен сапасы бойынша және 

ӛнімнің осы талаптарға сәйкестігін растау бойынша талаптардың оңтайлы 

номенклатурасын белгілеу; 
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- шикізатқа, материалдарға және дайын ӛнімге қойылатын 

талаптардың кешенділігін қамтамасыз ету; 

-ӛнімді каталогтау және штрих кодтау, техникалық-экономикалық 

ақпаратты жіктеу және кодтау жүйелерін жетілдіру; 

- Қазақстан Республикасы қол қойған мемлекеттік және 

мемлекетаралық әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық 

бағдарламаларды (жобаларды), халықаралық бағдарламаларды 

нормативтік қамтамасыз ету; 

- осы салада сәйкестікті растау және аккредиттеу саласында 

жұмыстарды жүргізудің бірыңғай тәртібін белгілеу; 

- бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында халықаралық 

стандарттарға кӛшу 

ӛнімдер мен қызметтер; 

- Техникалық реттеу саласындағы заңнаманың міндетті талаптарының 

сақталуын мемлекеттік және бақылау нысандарын белгілеу; 

- стандарттар мен ӛнімдерді жоспарлау және әзірлеу процестеріне 

ақпараттық технологияларды жетілдіру және енгізу, техникалық реттеу 

саласында ақпараттық және нормативтік қамтамасыз ету. 

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы: 

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі; 

2) уәкілетті орган; 

3) ӛз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар 

4) аккредиттеу жӛніндегі орган; 

5) мемлекеттік органдар жанындағы техникалық реттеу саласындағы 

сарапшылық кеңестер; 

6) саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және 

фитосанитарлық шаралар жӛніндегі ақпараттық орталық; 

7) стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттер; 

8) сәйкестікті растау жӛніндегі органдар, сынақ зертханалары 

(орталықтар); 

9) сәйкестікті растау, тауар шығарылған елді айқындау және 

аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-аудиторлар; 

10) Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілердің 

және стандарттардың мемлекеттік қоры. 

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымын 2-суретке 

сәйкес құрайды. 
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Сурет 2. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі құқықтық реформаны және 

техникалық реттеу жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің техникалық реттеу саласындағы 

құзыретіне: техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарын әзірлеу; техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесін 

қалыптастыру; техникалық реттеу саласындағы құқықтық реформаны 

қамтамасыз ету; техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесін дамыту 

бағдарламасын бекіту; қорғау технологияларын қолдану қағидаларын және 

міндетті қорғауға жататын құжаттар мен объектілердің тізбесін бекіту 

жатады; техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің 

депозитарийін құру және жүргізу қағидаларын бекіту; ӛнімнің, 

кӛрсетілетін қызметтің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мүддесінде консультациялық-кеңесші органдар құру; ӛз құзыреті шегінде 

техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді 

қабылдау, ӛзгерістер және толықтырулар енгізу, жою; сәйкестікті растау 

жӛніндегі органдар мен зертханаларды аккредиттеу тәртібін белгілеу; 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және 

Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген ӛзге де 

функцияларды орындау.  

 

 

Мемлекеттік 

органдар 

Қазақстан 

Республикасының 

Үкіметі 

Саудадағы техникалық 

кедергілер, санитарлық 

және фитосанитарлық 

шаралар  бойынша 

ақпараттық орталық 

Техникалық 

реттеу бойынша 

сарапшы  
кеңестер 

Сәйкестікті растау 

және аккредиттеу 

жӛніндегі 

сарапшы-

аудиторлар 

Техникалық реттеу 

жӛніндегі уәкілетті 

орган-стандарттау 

жӛніндегі Ұлттық 

орган 

Стандартизация 

жӛніндегі 

техникалық 

комитеттер 

Аккредитация  жӛніндегі 

Ұлттық орган 

 
Сәйкестікті растау 

жӛніндегі органдар, 

зертханалар 

Техникалық 

регламенттер мен 

стандарттардың 

мемлекеттік қоры 
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Техникалық реттеу саласында мемлекеттік органдар:  

- техникалық регламенттерді әзірлеу бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру және ғылыми-техникалық регламенттерді және олармен 

ӛзара байланысты стандарттарды талдау;  

- техникалық регламенттерді бекіту, жою, тоқтата тұру, сондай-ақ 

уәкілетті органмен келісім бойынша олардың құзыретіне кіретін мәселелер 

бойынша техникалық регламенттерге ӛзгерістер енгізу;  

- стандарттау бойынша техникалық регламенттерді немесе 

ӛзгерістерді, толықтыруларды әзірлеу, нормативтік құжаттарды 

ӛзектендіру және біріздендіру туралы ұсыныстарды белгіленген тәртіппен 

уәкілетті органға дайындау және енгізу;  

- регламенттер жобаларын әзірлеу үшін сараптамалық кеңестер құру;  

- ӛз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша техникалық регламенттер, 

стандарттар және ӛзге де құжаттар қорларын жүргізу;  

- регламенттер талаптарының орындалуын мемлекеттік бақылау және 

техникалық регламенттерді, оның ішінде Кеден одағын іске асыру 

жӛніндегі іс-шараларды әзірлеу;  

- стандарттар мен ӛзге де құжаттарды әзірлеу жӛніндегі жоспарларды 

дайындау және іске асыру және оларды халықаралық нормалар мен 

талаптармен үйлестіру; 

- стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттерді, сәйкестікті растау 

жӛніндегі органдарды және сәйкестікті міндетті растауға жататын ӛнімдер 

жӛніндегі зертханаларды құру жӛнінде ұсыныстар дайындау;  

- үкіметтік емес стандарттарды және олардың негізінде ұлттық 

стандарттарды әзірлеуге қатысу. 

Техникалық регламенттердің жобаларын әзірлеу үшін мемлекеттік 

органдар жанынан белгілі бір құрамдар мен ережелердің сараптамалық 

кеңестері құрылады. 

 

2. Ақпараттық орталықтар 

 

Ақпарат орталығы мүдделі тараптар мен шет мемлекеттерге олардың 

сұрау салулары бойынша құжаттардың кӛшірмелерін және олар туралы 

ақпаратты ұсыну мақсатында дүниежүзілік сауда ұйымының 

хатшылығымен және мүшелерімен, халықаралық ұйымдармен ӛзара іс-

қимыл жасау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 

тәртіппен құрылады және жұмыс істейді.):  

- қолданыстағы немесе әзірленетін техникалық регламенттерде, 

ветеринариялық-санитариялық, санитарлық және фитосанитарлық 

шараларда, стандарттарда, оларға ӛзгерістер мен ӛнімдердің, кӛрсетілетін 

қызметтердің сәйкестігін растау рәсімдерінде;  
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- ҚР-ның Халықаралық ұйымдарға, стандарттау, сәйкестікті растау, 

аккредиттеу, ветеринария, санитария және фитосанитария саласындағы 

шарттарға, екі жақты кӛпжақты сипаттағы мүшелігі немесе қатысуы;  

- жобаларды жариялау кӛздері мен қабылданған техникалық 

регламенттерде.  

 

3. Стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттер  

 

Стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттер салааралық деңгейде 

стандарттау жӛніндегі жұмыстарды жүргізу үшін құрылады. Олардың 

құрамына мемлекеттік органдар мен мүдделі тараптардың ӛкілдері кіреді. 

Стандарттау жӛніндегі олардың құзыретіне мыналар жатады:  

- ұсыныстарды дайындау, ұлттық және алдын ала стандарттарды, 

техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін әзірлеуге және 

сараптауға қатысу;  

- стандарттау жӛніндегі техникалық комитеттерді құру, жұмыс істеу, 

тарату тәртібі. 

 

4. Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар 

 

Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар мен олардың филиалдары 

меншік нысанына, штатында сәйкестікті растау жӛніндегі сарапшы-

аудиторлары бар ӛнім берушілер мен ӛндірушілерге тәуелді емес, 

зертханалар сәйкестікті растау жӛніндегі аккредиттеуге жатады. Бұл 

органдар сәйкестікті растау үшін аккредиттелген зертханалардың сынақ 

нәтижелерін пайдаланады.  

Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар ӛтініш берушілермен шарт 

талаптарында аккредиттеу саласы шегінде мынадай функцияларды жүзеге 

асырады:  

- ӛтінімдерді қарайды және сәйкестікті міндетті және ерікті растау 

бойынша жұмыстар жүргізеді;  

- дайындаушылардың ӛтінімдері бойынша сәйкестік туралы 

декларацияны қабылдау үшін қажетті жұмыстар жүргізеді және 

декларацияны тіркейді; 

- сәйкестікті растау схемасына сәйкес сәйкестікті міндетті растаудан 

ӛткен ӛнімге инспекциялық бақылау жүргізеді, сәйкессіздік анықталған 

жағдайда берілген сертификаттар мен декларацияның қолданылуын 

тоқтата тұрады немесе жояды;  

- берілген сертификаттар мен тіркелген сәйкестік туралы 

декларациялар тізілімін жүргізеді.  
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Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар дайындаушының, сатушының 

ӛтінімі бойынша аккредиттеу шегінде объектілердің сәйкестігін міндетті 

және ерікті растауға және ӛтініш берушіден тиісті құжаттарды сұратуға 

құқылы. Сәйкестікті растау жӛніндегі органдар міндетті:  

- ӛтініш берушіге сәйкестікті растау ережелері мен шарттары туралы 

ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету;  

- ӛтініш берушіге қатысты кемсітуге жол бермеу;  

- тіркелген сәйкестік туралы декларациялар, берілген сәйкестік 

сертификаттары туралы, сертификаттаудан бас тарту туралы деректерді 

электрондық есепке алуды және оларды белгіленген тәртіппен беруді 

жүзеге асыру;  

- ӛтініш берушінің коммерциялық мүддесін құрайтын ақпараттың 

құпиялылығын қамтамасыз ету; 

- сәйкестікті растау жӛніндегі органдар аккредиттеу саласында 

консалтингтік қызметтер кӛрсетуге құқылы емес және осы қызметтер 

кӛрсететін тұлғалармен үлестес болмауы тиіс;  

- сәйкестікті растау жӛніндегі органның зертханасы болуы тиіс.  

 

5. Зертханалар және сараптамалық ҧйымдар 

 

Сәйкестікті растау жӛніндегі органдармен шарт бойынша 

зертханалар:  

- сынақтарды жүргізеді және олардың дұрыстығын қамтамасыз етеді;  

- сынақ нәтижелерін ресімдейді және береді және дұрыс емес 

нәтижелерді беруге жауапты болады.  

Техникалық реттеу саласындағы жеке және заңды тұлғалар 

техникалық регламенттер мен стандарттарды әзірлеу, ӛзгерту, жою 

жӛнінде ұсыныстар дайындайды. Олар стандарттау қызметтерін құра 

алады. 

Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры 

мемлекеттік ақпараттық ресурс болып табылады және ұйымдар мен 

консорциумдардың стандарттарын қоспағанда, қабылданған стандарттар, 

жіктеуіштер туралы ақпаратты қамтиды. Пайдаланушыларды ресми 

басылымдармен қамтамасыз ету тәртібін уәкілетті орган айқындайды. Бір 

дана ӛтініш берушіге беріледі.  

Сәйкестікті растау жӛніндегі жұмыстарды жүргізуге сарапшы-

аудиторлар қатысады. Олар сарапшы ретінде қызметін бір органның 

құрамында ғана жүзеге асыра алады. Сарапшы-аудиторларды аттестаттау 

бес жылда бір рет ӛткізіледі.  

Сараптама ұйымы тауардың шығарылған елін, кеден одағы 

тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі 
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сарапшы-аудиторлар жасаған тауардың шығарылуы туралы, Кеден одағы 

тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау туралы 

сараптама актілерін куәландырады және береді. 

Сарапшы-аудиторлар ӛз қызметін бір сараптама ұйымының 

құрамында жүзеге асырады. Олардың құзыреттілігі жұмыстарды 

орындауға құқық беретін уәкілетті орган белгілеген нысандағы 

аттестатпен расталады. Мұндай сарапшылар тізілімге енгізілді. Сарапшы-

аудиторлар ҚР Үкіметі белгілеген тәртіппен бес жылда бір рет 

аттестатталады. 

Сарапшы - аудиторларды аттестаттау жӛніндегі комиссия кемінде бес 

адамнан тұруы тиіс: уәкілетті органның ӛкілі, ҚР Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының ӛкілі және басқалары.:  

- ӛтініш;  

- жеке басын куәландыратын құжаттың кӛшірмесі;  

- жоғары білімі туралы дипломның кӛшірмесі;  

- оқу орталығы куәлігінің немесе жеке тұлғаның теориялық 

дайындығын растайтын сертификаттың кӛшірмесі;  

- жеке тұлғаның тағылымдамадан ӛткені туралы 10 есептің 

кӛшірмелері;  

- жалпы еңбек ӛтілі туралы жұмыс орнынан анықтама, 2 жылдан кем 

емес. 

 

6. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын 

тәртіппен техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың 

орындалуын мемлекеттік бақылау және қадағалау 

 

Мемлекеттік бақылаудың мақсаты ӛнімнің сапасын, азаматтардың 

ӛмірі мен денсаулығы, қоршаған орта үшін оның қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мәселелерінде мемлекеттің мүдделерін және тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау болып табылады. 

Мемлекеттік бақылаудың негізгі міндеттері: 

- ӛнімге қойылатын міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік 

құжаттардың бұзылуын болдырмау және заңды және жеке тұлғалар 

тарапынан кесіп ӛту, 

- сертификаттау ережелерінің сақталуын, сертификаттық ӛнімнің 

сапасын бақылау, 

- мемлекеттік органмен, басқа да мүдделі ұйымдарға заңды жеке 

тұлғаларға нормативтік құжаттардың белгіленген міндетті талаптарын 

және міндетті сертификаттау ережелерін сақтау, ҚР шығарылатын және 

ӛткізілетін ӛнімдер сапасының жай-күйі туралы дұрыс ақпарат беру.  
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Мемлекеттік бақылауды Мемстандарттың және оған ведомстволық 

бағынысты мемлекеттік бақылау жӛніндегі аумақтық органдардың 

лауазымды адамдары – мемлекеттік стандарт белгілеген тәртіппен 

аттестатталған және белгіленген үлгідегі куәлігі бар Мемлекеттік, жүзеге 

асырады. Ӛнімнің сынамалары мен үлгілерін олардың нормативтік 

құжаттардың міндетті талаптарына сәйкестігі үшін, жұмсалған үлгілердің 

құнын және сынақ (талдау, ӛлшеу) жүргізуге жұмсалған шығындарды 

тексерілетін объектілердің шығасысына жатқыза отырып, іріктеу. Ӛнімді 

дайындаушылардың нормативтік құжаттардың міндетті талаптарын 

сақтауын жоспарлы тексеру кезеңділігі жылына бір реттен артық емес. 

Ӛнімнің ӛмірлік циклінің басқа сатыларында жоспарлы тексерулердің 

мерзімділігі белгіленбейді және бар және ықтимал бұзушылықтар туралы 

мәліметтердің болуына байланысты болады. Мемлекеттік бақылау 

жӛніндегі аумақтық органға заңды және жеке тұлғаларға нормативтік 

құжаттарда белгіленген ӛнімге қойылатын талаптарды, Жоғары тұрған 

ұйымдар мен жергілікті билік органдарынан қосымша тапсырмаларды бұзу 

фактілері бойынша тұтынушылардың шағымдары мен шағымдары келіп 

түскен кезде, оларда жоспарлы тексеру жүргізілгеніне немесе 

жүргізілмегеніне қарамастан, осы тұлғаларға жоспардан тыс тексерулер 

жүргізіледі. 

Тексеруді ұйымдастыру үшін тексерілетін объект басшысының атына 

А қосымшасының нысаны бойынша тексеруге тапсырма (тексеру жүргізу 

туралы хабарлама) дайындалады, ол міндетті түрде мемлекеттік бақылау 

жӛніндегі аумақтық органның тексерулерді есепке алу журналында және 

егер бұл нормативтік-құқықтық актімен белгіленсе, прокуратура 

органында тіркелуі тиіс. 

Нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуына 

мемлекеттік бақылау жүргізу кезінде белгіленген талаптардың сақталуына 

бағалау жүргізілуге тиіс. Осы мақсатта ӛнімдерді сынауды жүргізу үшін 

сыртқы тексеру жүргізіледі. Іріктеп алынатын үлгілерді іріктеу әдістемесі 

мен саны (іріктеп алу кӛлемі) нақты ӛнімге арналған стандарттардың 

талаптарына сәйкес келуі тиіс. Егер ӛнімге арналған стандарт жаппай 

бақылауды кӛздесе немесе үлгілерді іріктеуге арналған нормаларды 

белгілемесе, онда іріктеудің кӛлемін мемлекеттік инспектор тексерілетін 

объект басшысының келісімі бойынша айқындайды.  

Іріктелген үлгілер (сынамалар) қалған ӛнімнен оқшауланады, буып - 

түйеді, пломбылайды немесе мӛрлейді және сынауға іріктеу актісінің 

кӛшірмесімен және сынақ бағдарламасы кӛрсетілетін жолдама ілеспе 

хатпен бірге береді. Тез бұзылатын ӛнімді қоспағанда, үлгілер іріктеп 

алынған ӛнім партиясы ӛткізу сынақтары аяқталғанға дейін ӛткізуге 

жатпайды. 
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Ӛнімді сынау, ӛлшеу, сыртқы қарау және сәйкестендіру нәтижелері 

бойынша ұсынылатын нысан бойынша немесе еркін нысанда хаттама 

жасалады. Жасалған сынақ хаттамасы немесе сынақ жүргізген 

аккредиттелген (аттестатталған) зертхана берген хаттама тексеру актісіне 

қосымша болып табылады. Сынақ нәтижелері үлгілер іріктелген ӛнім 

партиясына қолданылады. Егер ӛнімді тексеру және сынау нәтижелері 

бойынша бұзушылықтар анықталмаса, онда тексеру аяқталады және 

актімен ресімделеді. 

Тексеру актісі - қолданыстағы заңнамаға сәйкес ықпал ету шараларын 

қолдану туралы ұйғарымдар мен қаулыларды беру үшін негіз болып 

табылатын құжат. 

Тексеру актісіне қойылатын негізгі талаптар: 

- стандарттау жӛніндегі нормативтік құжаттардың талаптарын, 

міндетті сертификаттау ережелерін бұзу фактілерінің және оларды 

туындатқан себептердің анықтығы мен негізділігі, 

- қажетті ақпаратты барынша кӛп баяндаудың қысқаша мазмұны: 

тексеру нәтижелерінің толықтығы, тексеру нәтижелерінің толықтығы 

тексеру нәтижелерінің объективтілігі. 

Бұзушылық анықталған тексеру актісі мынадай бӛлімдерден тұрады:: 

- бастапқы деректер, нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын 

тексеру нәтижелері, ӛлшеу және сынау құралдарының жай-күйін тексеру 

нәтижелері, бұзу себептері, шығару .  

Негізгі актіге аралық актілер қоса беріледі. Актіде тексерілген 

объектінің қысқаша сипаттамасы беріледі,анықталған бұзушылықтар, 

олардың себептері, сондай-ақ қабылданатын шараларды негіздеуге 

мүмкіндік беретін басқа да мәліметтер кӛрсетіледі.  

Актіге тексерудің барлық қатысушылары қол қояды. Актіде жазылған 

деректердің толықтығы мен объективтілігі үшін тексеру басшысы жауапты 

болады. Актінің мазмұнын тексерілген объектінің басшысы мәліметке 

жеткізеді, оған қол қояды. Басшы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, 

онда тиісті белгі қойылады. 

Бұзушылықтар анықталмаған тексеру актісі тек бӛлімдерден тұрады: 

- бастапқы деректер:  

- нормативтік құжаттардың талаптарын сақтауды тексеру нәтижелері. 

Актіге сондай-ақ үлгілерді іріктеу актісі және сынақ хаттамасы қоса 

беріледі. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік бақылау нәтижелері 

бойынша берілетін қосымшаларымен және нұсқамаларымен бірге тексеру 

актісінің бір данасы тексерілген адамға жіберіледі. 

Мемлекеттік бақылауды жүргізу кезінде сыртқы тексеру, ӛнімді 

сәйкестендіру, ӛлшеу және сынақ бақылауы және бақылау нәтижелерінің 
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шынайылығы мен объективтілігін қамтамасыз ететін басқа да әдістер 

қолданылады. Тексеру нәтижесінде нормативтік құжаттардың міндетті 

талаптарының, міндетті сертификаттау ережелерінің бұзылуы анықталған 

және заңнамада белгіленген нұсқамаларды беру кезінде бұзушылықтарды 

жою үшін кӛрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін берілген нұсқамалардың 

орындалуын тексеру ұйымдастырылуы тиіс. 

 

Бақылау сҧрақтары:  

1) Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің 

негізгі түрлері.  

2) ақпараттық орталықтың негізгі функциялары.  

3) сәйкестікті растау жӛніндегі органдардың негізгі функциялары.  

4) сарапшы-аудиторлардың қызметін, оларды аттестаттауды және 

ұсынылатын құжаттарды сипаттау.  

5) сәйкестікті растау жӛніндегі органдардың міндеттері. 

 

 

Дәріс 7-8. Техникалық реттеу саласындағы сәйкестікті растау 

инфрақҧрылымын қалыптастыруға қойылатын негізгі талаптар 

Жоспары: 

1) Жобалар мен техникалық регламенттердің техникалық реттеу 

саласындағы мемлекеттік саясатқа және мақсаттарға сәйкестігіне 

сараптама жасау 

2) Сәйкестікті растау, тауардың шығарылған елін айқындау, 

аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау және 

кәсіптік даярлау 

3)Тауар шығарылған елді айқындау жӛніндегі сертификаттарды 

беру және тәртібі  

4) Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың 

сақталуын Мемлекеттік бақылау 

5) Техникалық регламентті әзірлеу, ӛзгерту, толықтыру немесе 

жою жӛнінде ҧсыныстар дайындау 

6) Техникалық регламентті әзірлеу, сараптау, қабылдау, ӛзгерту 

және жою ерекшеліктері. 
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1. Жобалар мен техникалық регламенттердің техникалық реттеу 

саласындағы мемлекеттік саясатқа және мақсаттарға сәйкестігіне 

сараптама жасау 

 

Техникалық регламенттің жобасы, мүдделі ұйымдардың пікірлерінің 

кӛшірмелері, техникалық регламенттің жобасына ұсынылған ескертулер 

мен ұсыныстарды кӛрсететін және ескертулер мен ұсыныстардың авторын, 

қолданыстағы және ұсынылатын редакцияны кӛрсете отырып, сондай-ақ 

ұсынылған ескертулер мен ұсыныстар бойынша әзірлеушінің 

қорытындысымен кестелік түрде ресімделген пікірлердің жинағы қарауға 

жіберіледі: 

1) Заңның 4-бабының 1-тармағында кӛзделген мақсаттарға және 

техникалық реттеу саласындағы халықаралық шарттарға сәйкестігін 

белгілеу мақсатында уәкілетті орган; 

2) Ӛнімнің және процестердің қауіпсіздігін, Республиканың 

халықаралық міндеттемелерімен талаптардың үйлесімділігін, дамудың 

ғылыми-техникалық деңгейіне және материалдық-техникалық базаға 

сәйкестігін қамтамасыз ету үшін ең аз қажетті талаптардың жеткіліктілігін 

белгілеу мақсатында мүдделі мемлекеттік органдар және сараптама 

кеңестері жүзеге асырады. 

Техникалық регламенттің жобасын және осы тармақта баяндалған 

оған қоса берілетін материалдарды қарау олар келіп түскен күннен бастап 

күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізіледі. 

Техникалық регламенттің жобасын әзірлеуге жауапты мемлекеттік 

органдар осы қағидалардың 11-тармағына сәйкес қорытындыларды, 

сондай-ақ ескертулер мен ұсыныстарды алғаннан кейін 30 күнтізбелік күн 

ішінде пысықталған техникалық регламенттің жобасын уәкілетті органға 

жібереді, ол оны комиссияның қарауына шығаруды ұйымдастырады. 

Комиссия отырысын ӛткізу нәтижелері бойынша хаттама жасалады 

және 10 күнтізбелік күн ішінде техникалық регламенттің жобасын 

әзірлеуге жауапты мемлекеттік органдарға жіберіледі. 

 

2. Сәйкестікті растау, тауардың шығарылған елін айқындау, 

аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау және 

кәсіптік даярлау 

 

Сәйкестікті растау, аккредиттеу, тауардың шығарылған елін, Кеден 

одағы тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі 

сарапшы-аудиторларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру, 

даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жолымен жүзеге 

асырылады. 
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Сарапшы-аудиторларды даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін 

арттыруды жүзеге асыратын және сәйкестікті растау, аккредиттеу, 

тауардың шығарылған елін, кеден одағы тауарының немесе шетел 

тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер 

оқу орталығы оқу бағдарламасын әзірлейді, бекітеді және оны уәкілетті 

органмен келіседі. 

Оқу бағдарламасы келесі ақпаратты қамтиды: 

1) кәсіптік оқыту нысаны; 

2) оқыту курсының атауы; 

3) ұзақтығы; 

4) оқыту мақсаты; 

5) пәндердің атауын, әрбір пән (бӛлім) бойынша сағат санын, оның 

ішінде дәрістер, практикалық сабақтар (қажет болған жағдайда); 

6) меңгеруге жататын білімнің, іскерліктің, дағдылар мен 

құзыреттіліктің мазмұны мен кӛлемі. 

Оқыту курстарын ӛткізу мерзімі кемінде: 

2 апта (80 академиялық сағат) – даярлау, қайта даярлау бойынша; 

1 Апта (40 академиялық сағат) – біліктілікті арттыру бойынша. 

Екі жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар жеке тұлғалар бір апталық 

курс бойынша стандарттау, тауардың шығарылған елін, кеден одағы 

тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау бойынша 

оқудан ӛтеді. 

Ӛтініш беруші оқудан ӛту үшін оқуға жіберілетін маман туралы 

мәліметтерді, оқу нысанын және оқу тақырыбының атауын кӛрсете 

отырып, еркін нысандағы ӛтінімді оқытуды жүзеге асыратын оқу 

орталығына жібереді. 

Оқу орталығы оқытуды Қазақстан Республикасының стандарттау 

жӛніндегі нормативтік құжаттар бойынша ӛтінімді тіркегеннен кейін 

жүзеге асырады. 

Оқу нәтижелері бойынша білімді бақылауды оқу орталығының 

емтихан комиссиясы жүзеге асырады, оның құрамына сарапшы-

аудиторлар және бағытталған қызмет бойынша кемінде 5 жыл жұмыс ӛтілі 

бар мамандар кіреді. 

Білімді бақылау тестілеу түрінде жүзеге асырылады. 

Білімді бақылау жетпіс пайыздан кем емес мӛлшерде дұрыс жауап 

жинаған жағдайда оң бағаланады. 

Оқу аяқталғаннан кейін білімді бағалаудың оң нәтижелері болған 

жағдайда тыңдаушыларға осы қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде тиісті бағыт бойынша даярлау, 

қайта даярлау, біліктілігін арттыру туралы куәлік беріледі. 
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Білімді бақылаудың нәтижелері теріс болған жағдайда тыңдаушыға 

осы қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша теориялық курсты 

тыңдау туралы анықтама беріледі. 

Берілген куәліктерді тіркеу журналы осы ережеге 3-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша жүргізіледі. 

Сарапшы-аудиторларды аттестаттау 

Сарапшы-аудиторларды аттестаттау үшін уәкілетті органда сарапшы–

аудиторларды аттестаттау жӛніндегі комиссия құрылады, оның құрамы 

мен ережесі уәкілетті органның бірінші басшысының бұйрығымен 

бекітіледі. 

Тауардың шығарылған елін, кеден одағы тауарының немесе шетел 

тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі сарапшы-аудиторларды 

аттестаттау жӛніндегі комиссия құру, оның құрамы мен қызметінің 

ерекшеліктері Заңның 16-1-бабында регламенттеледі. 

Комиссия кемінде бес адамнан тұрады. Комиссия құрамына уәкілетті 

органның және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының ӛкілдері енгізіледі. 

"Электрондық үкімет "веб-порталы арқылы сәйкестікті растау, 

аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттаудан ӛткізу үшін 

www.e.gov.kz немесе "Е-лицензиялау" веб-порталы арқылы 

www.elicense.kz алушыда электрондық цифрлық қолтаңба болған 

жағдайда, сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлғалар уәкілетті 

органның кеңсесінде толтырылатын мынадай мәліметтерді ұсынады: 

1) сарапшы-аудитордың (сарапшы-аудиторға кандидаттың) жеке 

карточкасының деректері); 

2) алушының жеке басын куәландыратын деректер; 

3) сарапшы-аудиторлыққа кандидатты аттестаттаудың мәлімделген 

саласында теориялық даярлықтан ӛткендігі туралы деректер; 

4) жоғары білімнің болуы туралы деректер; 

5) еңбек қызметін растайтын деректер. 

Сондай-ақ жеке тұлғаның сәйкестікті растау бойынша аттестаттаудың 

мәлімделген саласында жұмыстар жүргізуге қатысуын растайтын 

тағылымдамадан ӛткені туралы есептердің сканерленген кӛшірмелері қоса 

беріледі: 

-ӛнімдер мен қызметтерді (әртүрлі схемалар бойынша сертификаттау 

жӛніндегі жұмыстар туралы ақпаратты қоса алғанда) - 5 (бес) есеп; 

-жалпы ұзақтығы жиырма жұмыс күнінен кем емес тағылымдамалар 

туралы менеджмент жүйелерін (құжаттаманы талдауды, тексерулерге 

қатысуды және олар туралы есептер жасауды қоса алғанда) және 

аккредиттеуді (құжаттаманы талдауды, тексерулерге қатысуды және олар 

туралы есептер жасауды қоса алғанда) – 4 (тӛрт) есеп; 
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- персоналды сертификаттау жӛніндегі органда тағылымдамадан ӛту 

(кемінде 3 есеп) немесе тиісті бағыттар бойынша кәсіби 

қауымдастықтардың ұсынымдары. 

Тауардың шығарылған елін, кеден одағы тауарының немесе шетел 

тауарының мәртебесін айқындау жӛніндегі сарапшы-аудиторларды 

аттестаттаудан ӛткізу үшін Комиссияға Заңның 16-1-бабының 6-тармағына 

сәйкес құжаттарды ұсынады. 

Сарапшы-аудиторларды аттестаттау осы ережеге 4-қосымшада 

келтірілген сарапшы-аудиторлар қызметінің бағыттары бойынша жүзеге 

асырылады. 

Комиссия сарапшы-аудиторлардың және сарапшы-аудиторларға 

үміткер жеке тұлғалардың құжаттарын қарайды және сәйкестікті растау, 

аккредиттеу жӛніндегі сарапшы-аудитордың аттестатын және тауардың 

шығарылған елін, кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының 

мәртебесін айқындау жӛніндегі сарапшы-аудитордың біліктілік аттестатын 

беру туралы немесе беруден дәлелді бас тарту туралы шешім олар түскен 

күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде қабылдайды. 

 Сарапшы-аудиторлардың және сарапшы-аудиторларға үміткер жеке 

тұлғалардың құжаттарын қараудан бас тарту туралы шешім қабылданған 

кезде уәкілетті орган комиссияның шешімі қабылданған күннен бастап үш 

жұмыс күні ішінде оның себептерін негіздей отырып, дәлелді бас тартуды 

жібереді. 

 Аттестат электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қойылған 

электрондық құжат нысанында беріледі (порталда - www.elicense.kz) 

біліктілік аттестаты осы ережеге 5 және 6-қосымшаларға сәйкес нысандар 

бойынша қағаз тасығышта беріледі және ол тіркелген күнінен бастап бес 

жыл бойы жарамды. 

Аттестат және біліктілік аттестаты Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің тізілімінде тіркеледі. 

Біліктілік аттестаты бүлінген жағдайда сарапшы-аудитор бүлінген 

біліктілік аттестатын қоса бере отырып, уәкілетті органға ӛтініш береді. Он 

бес жұмыс күні ішінде уәкілетті орган ӛтінішті қарайды, бүлінген 

біліктілік аттестатын жояды және біліктілік аттестатының бұрынғы 

нӛмірін, берілген күнін, қолданылу мерзімін кӛрсете отырып, біліктілік 

аттестатының телнұсқасын береді. 

Біліктілік аттестаты жоғалған жағдайда: 

1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын 

бұқаралық ақпарат құралдарында біліктілік аттестатының нӛмірін, 

берілген күнін және қолданылу мерзімін кӛрсете отырып, біліктілік 

аттестатын жарамсыз деп тану туралы мәліметтерді жариялайды; 
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2) уәкілетті органға біліктілік аттестатын жарамсыз деп тану туралы 

және біліктілік аттестатының нӛмірін, берілген күнін, қолданылу мерзімін 

кӛрсете отырып, осы тармақтың 1) тармақшасында кӛзделген 

мәліметтердің жариялануын растайтын құжатты қоса бере отырып, 

біліктілік аттестатының телнұсқасын беру туралы еркін нысанда ӛтініш 

береді. 

Біліктілік аттестатының телнұсқасы уәкілетті органға ӛтініш келіп 

түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде беріледі. 

 

3. Тауар шығарылған елді айқындау жӛніндегі сертификаттарды 

беру және тәртібі  

Тауардың шығарылған елін айқындау үшін тауардың: 

1) толығымен Қазақстанда шығарылған; 

2) тауарды жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеу критерийін ескере 

отырып, Қазақстанда шығарылған; 

3) шетелде шығарылған екендігі айқындалған болуы керек. 

Қазақстан Республикасында толық ӛндірілген тауарлар деп: 

1) елдің жер қойнауынан, оның аумағында не оның аумақтық 

теңізінде (елдің ӛзге су айдынында) немесе оның түбінен не осы елдің 

аумағындағы атмосфералық ауадан ӛндірілген табиғи ресурстар (пайдалы 

қазбалар және минералдық ӛнімдер, су, жер ресурстары, атмосфералық ауа 

ресурстары); 

2) Осы елде ӛсірілген немесе жиналған ӛсімдік тектес ӛнім; 

3) осы елде туған және (немесе) ӛсірілген тірі жануарлар; 

4) осы елде ӛсірілген жануарлардан алынған ӛнім; 

5) осы елдегі аңшылық және балық аулау кәсіпшілігі нәтижесінде 

алынған ӛнім; 

6) теңіз балық аулау кәсіпшілігінің ӛнімі және осы елдің кемесі алған 

не ол жалға алған (жалға алған) теңіз кәсіпшілігінің басқа да ӛнімі; 

7) осы елдің қайта ӛңдеу кемесінің бортында осы тармақтың 6) 

тармақшасында кӛрсетілген ӛнімнен ғана алынған ӛнім; 

8) осы елдің осы теңіз түбін немесе осы теңіз жер қойнауын игеруге 

айрықша құқығы бар деген шартпен осы елдің аумақтық суларынан 

(теңізінен) тыс жерлерде теңіз түбінен немесе теңіз қойнауынан алынған 

ӛнім; 

9) қайта ӛңдеу жӛніндегі ӛндірістік немесе ӛзге де операциялар 

нәтижесінде алынған қалдықтар мен сынықтар (қайталама шикізат), 

сондай-ақ осы елде жиналған және тек шикізатқа қайта ӛңдеу үшін 

жарамды пайдалануда болған бұйымдар; 
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10) осы елге тиесілі не ол жалға алған (жалға алған) ғарыш 

кемелерінде ашық ғарышта алынған жоғары технологиялар ӛнімі; 

11) осы елде осы тармақтың 1) тармақшасында кӛрсетілген ӛнімнен 

ғана дайындалған тауарлар 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Осы тармақтың 

ережелері қолданылады. 

Егер тауарды ӛндіруге екі және одан да кӛп ел қатысса, тауарды 

жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеу ӛлшемдеріне жауап беретін тауарды қайта 

ӛңдеу жӛніндегі соңғы операциялар жүзеге асырылған ел тауардың 

шығарылған елі болып есептеледі. 

Қазақстан Республикасында ӛндірілген мәртебесін беру үшін тауарды 

жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеу ӛлшемдері: 

1) тауарды қайта ӛңдеу нәтижесінде болған СЭҚ ТН бойынша тауар 

кодының алғашқы тӛрт белгінің кез келген деңгейінде ӛзгеруі; 

2) тауардың шығарылған елі осы операциялар орын алған ел болып 

саналуы үшін жеткілікті ӛндірістік немесе технологиялық операцияларды 

орындау; 

3) құнның пайыздық үлесі түпкілікті ӛнім бағасындағы тіркелген 

үлеске жеткен кезде тауар құнының ӛзгеруі (адвалорлық үлес ережесі). 

"Түпнұсқа" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты 

ресімдеу кезінде осы Ереженің 9-тармағында кӛрсетілген операцияларды 

жүзеге асыруды қоспағанда, тауарға оның тән қасиеттерін беру үшін 

жеткілікті тауарды қайта ӛңдеу жеткілікті қайта ӛңдеу ӛлшемі болып 

табылады. 

 Тауарды жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеудің негізгі ӛлшемі үшінші 

елдердің тауарын ӛндіруде пайдалану кезінде тауарға шығу тегі мәртебесін 

беру үшін қажетті шарттардың, ӛндірістік және технологиялық 

операциялардың тізбесіне енгізілген тауарларды қоспағанда, тауарды 

қайта ӛңдеу нәтижесінде болған тауардың алғашқы тӛрт белгінің кез 

келген деңгейінде СЭҚ ТН бойынша кодының ӛзгеруі болып табылады. 

Осы тізбеге шарттардың бірі ретінде адвалорлық үлес ережесі дербес 

де, сондай-ақ тауарды жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеудің басқа 

критерийлерімен үйлесімде де енгізілген. 

Тауарды жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеу ӛлшемін бағалау үшін 

кумулятивтік принцип қолданылуы мүмкін, оған сәйкес 1994 жылғы 

немесе 2009 жылғы келісімге қатысушы мемлекеттерде тауарды дәйекті 

қайта ӛңдеу нәтижесінде тауардың шығу тегі түпкілікті тауарды 

дайындаған ел бойынша айқындалады. 

Егер преференциялар беру туралы 1994 жылғы немесе 2009 жылғы 

келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінде түпкілікті тауар ӛндірісінде 

1994 жылғы немесе 2009 жылғы Келісімге қатысушы басқа 

мемлекеттерден шығарылған, тауардың шығу тегі туралы сертификатпен 
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расталған және 1994 жылғы немесе 2009 жылғы келісімге қатысушы басқа 

мемлекеттерде тауарды кезең-кезеңмен кейіннен қайта ӛңдеуге 

ұшырайтын шикізат пен материалдар пайдаланылса, онда мұндай 

тауардың шығарылған елі болып ол соңғы рет қайта ӛңдеуге ұшыраған ел 

есептеледі. 

Шикізаттың немесе материалдардың шығу тегі туралы сертификат 

болмаған кезде түпкілікті тауардың шығарылған елін айқындау осы 

Ереженің 7-тармағында белгіленеді. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерін қоспағанда, еркін сауда 

туралы келісімдер жасалған елдерге Қазақстан Республикасынан 

шығарылатын және экспортталатын тауарлардың шығу тегі Қазақстан 

Республикасы үшін күшіне енген кӛрсетілген халықаралық шарттардың 

негізінде айқындалады. 

Қазақстан Республикасында ӛндірілген мәртебесін беру үшін тауарды 

жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеу ӛлшемдеріне жауап бермейтін шарттар: 

1) тауарларды сақтау немесе тасымалдау кезінде олардың сақталуын 

қамтамасыз ету жӛніндегі операциялар; 

2) тауарларды сатуға және тасымалдауға дайындау жӛніндегі 

операциялар (партияны бӛлшектеу, жӛнелтімдерді қалыптастыру, 

сұрыптау, қайта буып-түю); 

3) жуу, тазалау, шаңды жою, тотықпен, маймен және басқа заттармен 

жабу; 

4) тоқыманы үтіктеу немесе нығыздау (талшықтар мен иірімжіптердің 

кез келген түрлері, талшықтар мен иірімжіптердің кез келген түрлерінен 

жасалған мата материалдары және олардан жасалған бұйымдар); 

5) бояу немесе жылтырату жӛніндегі операциялар; 

6) дәнді дақылдар мен күрішті қабыршақтау, ішінара немесе толық 

ағарту, тегістеу және жылтырату; 

7) қантты бояу немесе кесек қантты қалыптастыру жӛніндегі 

операциялар; 

8) жемістерді, кӛкӛністерді және жаңғақтарды қабығын алу, тұқым 

алу және бӛлу; 

9) қайрау, қарапайым ұнтақтау немесе қарапайым кесу; 

10) Елек немесе тор арқылы елеу, сұрыптау, жіктеу, іріктеу, іріктеу 

(оның ішінде бұйымдар жиынтығын жасау); 

11) банкаларға, құтыларға, қаптарға, жәшіктерге, қораптарға құю, 

буып-түю және орау жӛніндегі басқа да қарапайым операциялар; 

12) қарапайым құрастыру операциялары немесе тауарларды бӛліп 

бӛлшектеу; 

13) алынған компоненттердің бастапқы тауардан елеулі 

айырмашылығына әкеп соқтырмайтын тауарларды компоненттерге бӛлу; 
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14) алынған ӛнімнің бастапқы құрамдастарынан елеулі ерекшеленуіне 

әкеп соқтырмайтын тауарларды (компоненттерді) араластыру; 

15) мал сою, етті бӛлу (сұрыптау) ; 

16) жоғарыда кӛрсетілген операциялардың екі немесе одан кӛп 

санының комбинациясы. 

Егер адвалорлық үлес ережесі қолданылған жағдайда, тауар 

ӛндірісіндегі адвалорлық үлес есебі жүргізіледі: 

1) импортталған тауарлар үшін - оларды түпкілікті ӛнім ӛндіру жүзеге 

асырылатын елге әкелу кезінде осы тауарлардың кедендік құны бойынша 

немесе егер импортталған тауарлардың шығу тегі белгісіз болған жағдайда 

- түпкілікті ӛнім ӛндіру жүзеге асырылатын елдің аумағында оларды 

алғашқы сатудың құжатпен расталған бағасы бойынша; 

2) түпкілікті ӛнім үшін - тауарды тиеуге, кедендік декларациялауға 

және экспорт елінен әкетуге арналған шығыстарды қамтымайтын сатушы 

зауытының (қоймасының) бағасы бойынша. 

Егер ӛндірістік немесе кӛлік жағдайлары бойынша оларды бір 

партиямен тиеп жӛнелту мүмкін болмаса, бірнеше партиямен жеткізілетін 

бӛлшектелген немесе құрастырылмаған түрдегі тауарлар шығарылған елді 

айқындау кезінде, сондай-ақ егер тауарлардың партиясы қатенің немесе 

дұрыс адрестеудің нәтижесінде бірнеше партияға бӛлінген жағдайларда, 

декларанттың қалауы бойынша бірыңғай тауар ретінде қаралады. 

Осы тармақтың ережелері мынадай шарттар сақталған кезде 

қолданылады: 

1) бӛлшектелген немесе құрастырылмаған тауарды осындай бӛлудің 

себептерін кӛрсете отырып, егжей - тегжейлі ерекшелікті, СЭҚ ТН 

бойынша тауарлардың кодтарын, әрбір партияға кіретін тауарлардың құны 

мен шығарылған елін кӛрсете отырып, әрбір партияны бірнеше партияға 

бӛлу туралы әкелу елінің кеден органын алдын ала хабардар ету, сондай-ақ 

тауарды бӛлудің қателігін құжаттамалық растау кезінде - қате немесе 

дұрыс адресация нәтижесінде тауарды бірнеше партияға бӛлу туралы 

хабарлама; 

2) тауарлардың барлық партияларын бір елден бір экспорттаушының 

(жеткізушінің) жеткізуі; тауардың барлық партияларын бір кеден арқылы 

әкелу және ресімдеу; 

3) тауардың барлық партияларын кедендік декларация қабылданған 

күннен бастап алты айдан аспайтын мерзімде жеткізу. 

Тауардың шығарылған елін айқындау үшін оларды ӛндіру үшін 

пайдаланылатын жылу және электр энергиясының, машиналардың, 

жабдықтар мен құралдардың шығу тегі есепке алынбайды. 

Машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе кӛлік 

құралдарымен пайдалануға арналған құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы 
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бӛлшектер мен аспаптар, егер осы құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы 

бӛлшектер мен құралдар жоғарыда кӛрсетілген машиналармен, 

жабдықтармен, аппараттармен немесе кӛлік құралдарымен жиынтықта 

және әдетте осы құрылғылармен жеткізілетін мӛлшерде әкелінсе және 

сатылса, машиналар, жабдықтар, аппараттар немесе кӛлік құралдары 

сияқты елден шығарылған болып саналады. 

Тауардың кері экспорты кезінде уәкілетті ұйымның тауардың 

Қазақстан Республикасына әкелінгенін растайтын құжаттары (тауардың 

шығу тегі туралы сертификаттың, кедендік декларацияның және тауарға 

ілеспе құжаттардың кӛшірмелері) қосымша ұсынылады. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру осы қағидалардың 3-

қосымшасына сәйкес ӛтінім және Қазақстан Республикасы Премьер – 

Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа 

технологиялар министрінің 2014 жылғы 8 шілдедегі № 257 бұйрығымен 

бекітілген тізбе бойынша тауардың шығу тегін растайтын құжаттардың 

толық пакетін (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9665 болып тіркелген) ұсыну 

негізінде тіркелген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге 

асырылады. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификат Қазақстан Республикасы 

үшін күшіне енген халықаралық шарттарда кӛзделген нысандар бойынша 

беріледі. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификат "Тауардың шығу тегі туралы 

сертификаттар бланкілерінің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 9 қаңтардағы № 6 бұйрығымен (Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 10235 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша беріледі. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификат: 

1) уәкілетті ұйымның ақпараттық жүйесі арқылы осы қағидаларға 3-

қосымшаға сәйкес электрондық нысанда Қазақстан Республикасынан 

экспортталатын тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға жеке 

немесе заңды тұлғаның ӛтінімі; 

2) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған тізбеге 

сәйкес құжаттардың электрондық кӛшірмелері. 

Уәкілетті ұйымның уәкілетті тұлғасы құжаттарға талдау жүргізеді 

және олардағы мәліметтерді тексереді және тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты ресімдеу туралы не тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты ресімдеуден бас тарту туралы еркін нысанда қорытынды 

жасайды. 
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Тауарды Қазақстан Республикасының аумағынан әкету кезінде 

тауардың шығу тегі туралы сертификат бір мезгілде жӛнелтілетін 

тауардың әрбір партиясына ресімделеді, ол бір ғана жүк алушыға бір ғана 

жүк жӛнелтушіден бір немесе бірнеше кӛлік құралдарымен жүзеге 

асырылады. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификат қорғау дәрежесі бар 

бланкілерде ресімделеді: бірінші данасы – түпнұсқа, екінші және үшінші 

данасы - кӛшірме. Сертификаттың түпнұсқасы мен бір кӛшірмесі ӛтініш 

берушіге беріледі, ал екінші кӛшірмесі тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты берген уәкілетті ұйымда сақталады. 

Уәкілетті ұйым осы Ереженің талаптарына сәйкес тауардың шығу 

тегі туралы сертификат бланкілерін пайдалануды, сақтауды және беруді 

есепке алуды жүргізеді. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификатты уәкілетті ұйым береді. 

Бір келісімшарт шеңберінде тауарды бірнеше рет жеткізу кезінде 

түпнұсқасы тауардың барлық келісімшарттық партиясына немесе 

сериялы ӛндіріс тауарларына ресімделген және экспорттаушы бірінші 

тиеп жӛнелту кезінде ұсынған уәкілетті тұлға қорытындысының 

кӛшірмесімен бір мезгілде жӛнелтілетін тауардың әрбір партиясына 

тауардың шығу тегі туралы сертификаттар беруге жол беріледі. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға арналған ӛтінімде 

ӛтінім беруші жӛнелтілетін тауар партиясы ӛндіріс технологиясы мен 

компоненттеріндегі, сондай-ақ осы тауардың материалдарын жеткізуші 

елдің ӛзгерістерге ұшырамағанын ӛз қолымен растайды. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификаттың қолданылу мерзімі 

Қазақстан Республикасы үшін күшіне енген халықаралық шарттарда 

айқындалған. 

"Түпнұсқа" нысанындағы сертификаттың қолданылу мерзімі ол 

берілген күннен бастап он екі айды құрайды. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификат, егер онда тазартулар, 

түзетулер, расталмаған түзетулер болса, қажетті қолдар және мӛрлер 

болмаса, жарамсыз деп есептеледі. 

Ресімделген сертификаттар ӛтініш берушіге тауардың шығу тегі 

туралы берілген сертификаттарды тіркеу журналына қол қойғызып 

беріледі. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификаттарды басқа тұлғаларға 

беруге жол берілмейді. 

Тауардың шығу тегі туралы сертификаттардың кӛшірмелері және 

олардың негізінде берілген құжаттар тауардың шығу тегі туралы 

сертификат берілген күннен бастап кемінде үш жыл уәкілетті ұйымда 

сақталады. 
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1994 жылғы немесе 2009 жылғы Келісімге қатысушы мемлекеттер 

шеңберінде тауарларды кері экспорттау кезінде тауар шығарылған елдің 

"СТ-1" нысанындағы сертификатының кӛшірмесі болған жағдайда 

ауыстыру сертификаттары берілуі мүмкін. 

Тауардың және оның орамының сақталуын қамтамасыз ету, сондай-

ақ сатуға және тасымалдауға дайындау жӛніндегі операцияларды 

қоспағанда, 1994 жылғы немесе 2009 жылғы келісімге қатысушы 

мемлекеттердің шеңберінде олардың аумақтарында дайындалған және 

1994 жылғы немесе 2009 жылғы келісімге қатысушы мемлекеттердің 

кедендік аумағына әкелінген, ӛңдеуге/қайта ӛңдеуге ұшырамаған 

тауарларды кері экспорттау кезінде "СТ-1"нысанындағы тауардың шығу 

тегі туралы сертификат берілуі мүмкін. 

Бұл ретте сертификаттың тиісті бағанында: "Сертификат"СТ-1" 

нысанындағы сертификаттың негізінде берілді. 

Сертификатты беру тауарды дайындаушы және тауардың 

дайындалған жылы туралы растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда 

мүмкін болады. 

 

4. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың 

сақталуын мемлекеттік бақылау 

 

Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуына 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар 

1. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын 

мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган, оның аумақтық органдары, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бақылауды 

жүзеге асыруға уәкілетті ӛзге де мемлекеттік органдар және олардың 

лауазымды адамдары жүзеге асырады. 

2. Уәкілетті орган және оның аумақтық органдары, олардың 

лауазымды адамдары ӛнімді ӛткізу сатысында ӛнімге қатысты мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асырады. 

3. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік 

органдар және олардың лауазымды адамдары: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

ӛз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік бақылау жӛніндегі 

іс-шараларды жүргізеді; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық 

регламенттерде белгіленген талаптарға сай келмейтін ӛнімді ӛткізудің 

жолын кесу және оған жол бермеу жӛнінде ықпал ету шараларын 

қабылдайды; 
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3) сәйкестікті растау жӛніндегі органдар мен зертханаларды 

мемлекеттік бақылау жӛніндегі іс-шараларды жүргізеді. 

Мемлекеттік бақылау объектілері 

Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуын 

мемлекеттік бақылау объектілері техникалық регламенттің күші 

қолданылатын ӛнім, процестер, сәйкестікті растау жӛніндегі органдар және 

зертханалар болып табылады. 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар 

1. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға: 

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жӛніндегі Бас 

мемлекеттік инспекторы-уәкілетті органның басшысы; 

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жӛніндегі Бас 

мемлекеттік инспекторының орынбасарлары - уәкілетті орган 

басшысының орынбасарлары; 

3) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

мемлекеттік бақылау жӛніндегі бас мемлекеттік инспекторлары-аумақтық 

бӛлімшелердің басшылары; 

4) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

және қалалардың мемлекеттік бақылау жӛніндегі бас мемлекеттік 

инспекторларының орынбасарлары-аумақтық бӛлімшелер басшыларының 

орынбасарлары және олардың құрылымдық бӛлімшелерінің басшылары; 

5) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

және қалалардың мемлекеттік бақылау жӛніндегі мемлекеттік 

инспекторлары - аумақтық бӛлімшелердің мемлекеттік бақылау жӛніндегі 

мамандары. 

2. Осы баптың 1-тармағының 3)-5) тармақшаларында санамаланған 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар ӛз құзыреті 

шегінде мемлекеттік органдар белгілеген тәртіппен аттестатталуға тиіс. 

3. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан 

Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне 

(объектісіне) бару арқылы тексеру және профилактикалық бақылау 

нысанында жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың 

құқықтары 

1. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар: 

1) Техникалық реттеу саласындағы объектілерге техникалық реттеу 

саласындағы Қазақстан Республикасы Заңдарының, Қазақстан 

Республикасы Президенті Жарлықтарының және Қазақстан 

Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан 

бақылау мақсатында баруға; 
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2) Жеке және заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік бақылау жүргізу үшін 

қажетті құжаттар мен мәліметтерді алуға; 

3) мемлекеттік бақылау үшін ӛнімнің сынамалары мен үлгілерін 

іріктеуді жүргізу: 

-ӛнім техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес 

келген жағдайда жұмсалған үлгілердің құнын және сынақтар (талдау, 

ӛлшеу) жүргізуге арналған шығындарды бюджет қаражаты есебінен 

жатқыза отырып; 

-ӛнім техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес 

келмеген жағдайда, жұмсалған үлгілердің құнын және сынақ (талдау, 

ӛлшеу) жүргізуге арналған шығындарды тексерілетін тұлғалардың 

есебінен жатқыза отырып; 

4) ӛнімді ӛткізу сатысында, егер мұндай құжаттарды қолдану тиісті 

техникалық регламентте кӛзделген болса, ӛнімді дайындаушылардың 

(орындаушылардың), сатушылардың ӛнімнің техникалық регламенттерде 

белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын сәйкестік туралы 

декларацияны немесе сәйкестік сертификатын немесе олардың 

кӛшірмелерін кӛрсетуін талап етуге; 

5) техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың бұзылуын 

жою туралы және бұзушылық сипатын ескере отырып айқындалған 

мерзімде ӛнімді ӛткізуге тыйым салу туралы нұсқамалар беруге: 

-ӛнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес 

келмеуі; 

-сәйкестігі міндетті расталуға жататын ӛнімге сәйкестік 

сертификаттарының (сәйкестік сертификаттарының кӛшірмелері), 

сәйкестік туралы декларациялардың (сәйкестік туралы декларациялардың 

кӛшірмелері) болмауы; 

ӛнімді сәйкестік белгісімен таңбалау құқығы жоқ; 

5-1) тауар шығарылған елді, Еуразиялық экономикалық одақ 

тауарының және шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, тауардың 

шығарылуы туралы сертификатты, ішкі айналымға арналған тауардың 

шығарылуы туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауары және шетелдік тауар нысандарының қорытындыларын беру 

тәртібін бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруге; 

6) ӛнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес 

еместігі анықталған жағдайда берілген сәйкестік туралы декларациялар 

мен сәйкестік сертификаттарын тіркеудің қолданылуын тоқтата тұруға 

және жоюға; 
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7) техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес 

келмейтін ӛнімді ӛткізетін тұлғаларды Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жауаптылыққа тартуға; 

8) ӛнімді сатуға және пайдалануға жарамсыз деп танылған жағдайда 

оны жою жӛніндегі комиссияларға Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілеген тәртіппен қатысуға; 

9) дайын ӛнімнің техникалық регламенттерге сәйкессіздігі анықталған 

жағдайда ӛнімнің ӛмірлік циклінің кез келген сатыларында Сәйкессіздік 

себептерін тексеруді ұйымдастыруға; 

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

сотқа жүгінуге құқығы бар. 

2. Нұсқамаларға қол қою құқығы бас мемлекеттік инспекторлар мен 

олардың орынбасарларына тиесілі. 

Нұсқамалардың нысандарын және оларды беру тәртібін уәкілетті 

орган белгілейді. 

3. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың 

лауазымды адамдары берген нұсқамалар барлық жеке және заңды 

тұлғалардың орындауы үшін міндетті. 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың 

міндеттері 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар: 

1) мемлекеттік бақылау жӛніндегі іс-шаралар барысында Қазақстан 

Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын қолдану 

жӛнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізуге, дайындаушыларды 

(орындаушыларды), сатушыларды қолданыстағы техникалық регламенттер 

туралы хабардар етуге; 

2) коммерциялық және заңмен қорғалатын ӛзге де құпияны сақтауға; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру тәртібін сақтауға; 

4) жүргізілген мемлекеттік бақылау нәтижелері негізінде анықталған 

бұзушылықтарды жою жӛнінде шаралар қабылдауға міндетті. 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың 

әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың 

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес шағым жасалуы мүмкін. 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарды 

қорғау шаралары 

Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың 

немесе олардың жақын туыстарының, егер мұндай жағдайлар олардың 

лауазымдық міндеттерін атқарумен байланысты болса, Қазақстан 
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Республикасының заңнамасына сәйкес ӛмірі мен денсаулығына келтірілген 

зиянды ӛтетуге құқығы бар. 

 

5. Техникалық регламентті әзірлеу, ӛзгерту, толықтыру немесе 

жою бойынша ҧсыныстар дайындау 

Техникалық регламентті әзірлеу, ӛзгерту, толықтыру немесе күшін 

жою жӛніндегі ұсыныстарды стандарттау жӛніндегі техникалық 

комитеттердің, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының, мүдделі тараптардың ұсыныстарын ескере отырып, 

құзыретіне міндетті ережелер мен нормаларды белгілеу кіретін 

мемлекеттік органдар дайындайды және техникалық реттеу саласындағы 

уәкілетті органға ұсынылады. 

Уәкілетті орган ұсыныстар негізінде Заңның 7-бабының 21) 

тармақшасына сәйкес техникалық регламенттерді әзірлеу жӛніндегі 

жоспарды қалыптастырады және бекітеді. 

Техникалық регламент "Техникалық реттеу және метрология 

мәселелері жӛнінде комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2010 жылғы 12 маусымдағы № 558 қаулысымен құрылған 

техникалық реттеу және метрология мәселелері жӛніндегі комиссия 

мақұлдаған тұжырымдама болған кезде әзірленеді. 

Тұжырымдамасы қамтуы тиіс: 

1) Техникалық регламенттің атауы; 

2) техникалық регламентті әзірлеу мақсаты; 

3) Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық 

қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасының (бұдан әрі – ЕАЭО СЭҚ 

ТН) кодтарының ішінде тауар позициясын кӛрсете отырып, техникалық 

регламенттің қолданылу саласы және объектілері); 

4) Техникалық регламентте мүдделері қозғалатын кәсіпкерлік және 

ӛзге де қызмет субъектілері; 

5) олардың теріс әсерін азайту үшін реттелуін белгілеу қажет 

проблемалар туралы ақпарат; 

6) қауіпті факторлар (тәуекелдер); 

7) Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың 

нормативтік құқықтық базасының болуы және жай-күйі туралы ақпарат 

(техникалық регламент объектісіне қойылатын талаптарды белгілейтін 

заңдар, қаулылар, санитариялық, құрылыс, ӛрт сӛндіру және басқа да 

нормалар мен қағидалар); 
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8) халықаралық деңгейдегі нормативтік құжаттардың болуы туралы 

ақпарат (Халықаралық шарттар, директивалар, басқа елдердің техникалық 

регламенттері және басқалар); 

9) ӛндірістік, сынақ базасы мен жалпы саланың жай-күйі туралы 

ақпарат. 

Ақпаратта ӛнімнің сәйкестігін растауға материалдық-техникалық 

мүмкіндігі бар сынақ зертханалары мен сәйкестікті растау жӛніндегі 

органдардың саны, олардың географиялық орналасқан жері мен ӛндірістік 

қуаттары туралы мәліметтер болуы тиіс; 

10) техникалық регламентті енгізу үшін қабылдануы қажет шаралар 

туралы ақпарат; 

11) техникалық регламентті енгізуден күтілетін нәтижелер, оның 

ішінде ӛндірушілерге, тұтынушыларға және тұтастай алғанда ел 

экономикасына техникалық регламентті енгізуден оң және теріс әсер ету, 

ықтимал техникалық кедергілерді болжау туралы ақпарат; 

12) Қазақстан Республикасындағы ӛндіріс кӛлемі және әзірленетін 

техникалық регламенттің қолданылу аясына жататын ӛнім импортының 

кӛлемі туралы ақпарат. 

Техникалық регламенттің жобасын әзірлеуге жауапты мемлекеттік 

органдар тұжырымдаманы комиссияға шығарғанға дейін оны мүдделі 

мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасының және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 

аккредиттелген бірлестіктерінің қарауына жібереді. 

Техникалық регламент жобасын әзірлеуге жауапты мемлекеттік 

органдар: 

1) уәкілетті органның ресми баспа басылымында және жалпы 

пайдаланымдағы ақпараттық жүйеде техникалық регламенттің жобасын 

әзірлеу, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, ӛзгерістерін және 

толықтыруларын немесе күшін жоюы басталған сәттен бастап бір айдан 

кешіктірмей техникалық регламенттің жобасын, техникалық регламенттің 

ӛзгерістерін және толықтыруларын немесе күшін жоюы туралы 

белгіленген нысандағы хабарламаны орналастырады; 

2) Техникалық регламенттің жобасын әзірлеуге мүдделі мемлекеттік 

органдардың, мүдделі мемлекеттік органдар жанындағы техникалық 

реттеу саласындағы сарапшылық кеңестердің, стандарттау жӛніндегі 

техникалық комитеттердің, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 

аккредиттелген бірлестіктерінің және басқа да мүдделі тараптардың 

ӛкілдерін тартады; 
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3) Техникалық регламенттердің және олармен ӛзара байланысты 

стандарттардың ғылыми-техникалық деңгейіне талдау жүргізуді 

ұйымдастырады; 

4) Техникалық регламенттің жобасын әзірлеу туралы хабарлама 

жарияланған күннен бастап жария талқылаудың аяқталғаны туралы 

хабарлама жарияланған күнге дейін кемінде күнтізбелік алпыс күнге тең 

мерзім ішінде жария талқылауды ұйымдастырады; 

5) мүдделі тараптардың сұрау салуы бойынша техникалық регламент 

жобасына алынған ескертпелерді ұсынады; 

6) алынған ескертулерді ескере отырып, техникалық регламенттің 

жобасын пысықтайды және уәкілетті органның ресми баспа басылымында 

және жалпы пайдаланымдағы ақпараттық жүйеде орналастырады; 

7) уәкілетті органға жобамен және алынған ескертулер тізбесімен 

танысу тәсілі туралы ақпаратты, техникалық регламенттің жобасын 

әзірлеген мемлекеттік органның атауын, оның почталық және электрондық 

мекен-жайларын қамтитын уәкілетті органның ресми баспа басылымында 

және жалпы пайдаланымдағы ақпараттық жүйесінде орналастыру үшін 

техникалық регламенттің жобасын жария талқылаудың аяқталғаны туралы 

хабарлама жібереді. 

Техникалық регламент ғылыми-негізделген және статистикалық 

деректер негізінде әзірленеді. 

Шет мемлекеттердің, халықаралық және ӛңірлік ұйымдардың 

нормалары мен стандарттары, егер олар Заңның 4-бабының 1-тармағында 

кӛзделген мақсаттарға сәйкес келсе, техникалық регламентті әзірлеу 

кезінде негіз ретінде толық немесе ішінара қолданылуы мүмкін. 

Техникалық регламентте белгіленген талаптар техникалық реттеу 

саласындағы мемлекеттік саясаттың мүдделеріне, материалдық-

техникалық базаны дамытуға және ғылыми-техникалық даму деңгейіне, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес келуге 

тиіс. 

Ӛнімге немесе ӛнімге және ӛнімге қойылатын талаптарға байланысты 

процестерге қойылатын ең аз қажетті талаптар белгіленген кезде оның 

ӛмірлік циклінің барлық сатыларында осы ӛнімге тән тәуекелдердің 

барлық түрлері ескеріледі. 

Бір ӛнімге қойылатын талаптарды белгілейтін техникалық 

регламенттер ӛнімге қойылатын міндетті талаптардың бірыңғай құрамын 

және мазмұнын қамтамасыз ету мақсатында ӛзара байланыстырылады. 

Техникалық регламентті әзірлеу мынадай тәртіппен жүзеге 

асырылады: 
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1) Техникалық регламентте белгіленген талаптар қолданылатын 

ӛнімнің және процестердің толық тізбесі ("ЕАЭО СЭҚ ТН" жіктеуішіне 

сәйкес) және аулақ болу керек қауіпті факторлар (тәуекелдер), сондай-ақ 

техникалық регламентті қолдану мақсаттары үшін сәйкестендіру 

ӛлшемдері мен әдістері белгіленетін қолданылу саласы анықталады; 

2) Терминдер мен анықтамалар белгіленеді. Техникалық регламентте 

пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар халықаралық стандарттар 

мен Заңда, сондай-ақ "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу 

туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында, 

"ӛлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"2000 жылғы 7 маусымдағы 

Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген терминдерге қайшы 

келмеуі тиіс. 

Осы терминдер белгіленген Қазақстан Республикасының басқа заң 

актілерінің баптарына сілтеме жасауға жол беріледі. 

3) ӛнімнің техникалық регламентте белгіленген талаптарға сәйкес 

келуі тиіс екендігі туралы ережелер және бұл туралы ақпаратты 

тұтынушыға жеткізу тәсілдері (ілеспе құжаттамада техникалық 

регламенттерге сәйкестігі туралы нұсқау, сәйкестік сертификатының 

немесе сәйкестік декларациясы немесе мемлекеттік тіркеу туралы 

куәліктің, техникалық немесе нормативтік құжаттаманың немесе тиісті 

алдын ала ескертулерді қоса алғанда, ӛнімді дұрыс пайдалану немесе 

пайдалану жӛніндегі нұсқаулардың болуы), құрастыру схемалары және 

басқалар); 

 4) ӛнімнің қауіпсіздігіне және оның ӛмірлік циклінің процестеріне 

қойылатын талаптар белгіленеді, онда зиян келтіру тәуекелінің дәрежесін 

ескере отырып, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ең тӛменгі қажетті 

талаптар белгіленеді. Техникалық регламентте зиян келтіру тәуекелінің 

дәрежесін ескере отырып, Заңның 18-бабының 6-тармағына сәйкес 

техникалық реттеу объектілеріне қойылатын арнайы талаптар болуы 

мүмкін. 

Талаптар тек ӛнімге және қажет болған жағдайда адамның ӛмірі мен 

денсаулығына және қоршаған ортаға тікелей зиян келтіру мүмкіндігімен 

байланысты оның ӛмірлік циклінің процестеріне ғана белгіленеді. 

Ең аз қажетті талаптар осы ӛнімге және процеске тән әлеуетті қауіпті 

фактордың (тәуекелдің) әрбір түрі бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің қажетті түпкілікті нәтижесін нақты сипаттау жолымен белгіленеді. 

Бұл ретте қауіпсіздік мақсатына қол жеткізу әдістері аталған әдісті қолдану 

арқылы ғана қол жеткізуге болатын жағдайларды қоспағанда, 

регламенттелмейді. 
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Ӛнімнің техникалық сипаттамаларының сандық мәндері егер олардың 

тұрақты шамасы: "артық емес", "кем емес", "ұстауға жол 

берілмейді"болған жағдайда белгіленуі мүмкін. 

Қауіпсіздік кӛрсеткіштері техникалық регламентке қосымша түрінде 

ресімделуі мүмкін. 

Егер ұзақ уақыт пайдалануы зиян келтіруі мүмкін, жол берілетін 

тәуекел дәрежесін анықтауға мүмкіндік бермейтін факторларға 

байланысты болатын ӛнімге қойылатын талаптарды анықтау мүмкін 

болмаған жағдайда, техникалық регламенттерде ӛнімнің ықтимал зияны 

туралы тұтынушыны хабардар етуге қатысты талаптар болуы тиіс. 

5) ӛнімнің сынамалары мен сынақтарын іріктеу қағидалары, 

сәйкестікті растау қағидалары мен нысандары, оның ішінде сәйкестікті 

растау схемалары (сәйкестікті растау нысандары мен схемаларын таңдау 

дұрыс емес бағалаудан және сәйкестікті растаудан ӛткен ӛнімді 

қолданудан болған залалдан болған жиынтық тәуекелді ескере отырып 

жүзеге асырылуы тиіс) және терминологияға, орауға, таңбалауға немесе 

затбелгі жапсыруға және оларды келтіру қағидаларына қойылатын 

талаптар белгіленуі мүмкін; 

6) ӛтпелі кезең уақытын белгілейтін, техникалық регламентті 

қолданысқа енгізу, нормативтік немесе техникалық құжаттаманы әзірлеу 

және түзету үшін мәселелер, сондай-ақ ӛнімді шығаруға байланысты 

мәселелер ескерілуге тиіс техникалық регламентті қолданысқа енгізу 

мерзімдері мен шарттары белгіленеді; 

7) қолданылу нәтижесінде ерікті негізде техникалық регламент 

талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін стандарттар тізбесі, сондай - 

ақ техникалық регламент талаптарын қолдану мен орындау және ӛнімнің 

сәйкестігін бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті зерттеулер 

(сынақтар) мен ӛлшемдердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде 

үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттар тізбесі  белгіленеді, 

олар техникалық регламент жобасына қосымша түрінде ресімделеді. 

Тізбелерді әзірлеу оларға осы ережеге 1 және 2-қосымшада кӛзделген 

нысандар бойынша стандарттау жӛніндегі нормативтік құжаттарды енгізу 

жолымен жүзеге асырылады. 

Техникалық регламенттің жобасын әзірлеуге жауапты мемлекеттік 

органдар тиісті стандарттарды қабылдау, қолдану, жаңарту және жою 

мониторингінің нәтижелері негізінде тізбелерге ӛзгерістер енгізу және 

ӛзекті ету бойынша негізделген ұсыныстарды жылына кемінде 1 рет 

дайындауды және уәкілетті органға ұсынуды қамтамасыз етеді. 

Осы Қағидалардың 7 және 9-тармақтарында белгіленген талаптар, 

Заңда кӛзделген талаптарды қоспағанда, сәйкестікті растау рәсімдеріне 
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қойылатын талаптарды ғана белгілейтін дербес техникалық регламенттерге 

ішінара қолданылмайды. 

 

6. Техникалық регламентті әзірлеу, сараптау, қабылдау, ӛзгерту 

және жою ерекшеліктері 

 

Техникалық регламент, техникалық регламентке ӛзгерістер және 

толықтырулар осы Заңның ережелері ескеріле отырып, белгіленген 

тәртіппен әзірленеді, қабылданады және күшін жоюға жатады. 

Техникалық регламентті әзірлеу, ӛзгерту, толықтыру немесе күшін 

жою жӛніндегі ұсыныстарды стандарттау жӛніндегі техникалық 

комитеттердің, мүдделі тараптардың ұсыныстарын ескере отырып, 

құзыретіне міндетті ережелер мен нормаларды белгілеу кіретін 

мемлекеттік органдар дайындайды және уәкілетті органға ұсынылады. 

Уәкілетті орган техникалық регламенттерді әзірлеу жӛніндегі 

жоспардың жобасын қалыптастырады және оны бекіту үшін Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне ұсынады. Техникалық регламенттерді әзірлеу 

жӛніндегі бекітілген жоспар бекітілген күннен бастап бір ай ішінде 

жариялануға тиіс. 

Техникалық регламенттерді әзірлеу жӛніндегі жұмыстарды 

техникалық регламенттерді әзірлеу жӛніндегі жоспарда кӛзделмеген 

бюджет қаражаты есебінен қаржыландыруға жол берілмейді. 

Техникалық регламенттің жобасын әзірлеген мемлекеттік орган ресми 

баспа басылымында және жалпы пайдаланымдағы ақпараттық жүйеде 

жобаны әзірлеу, техникалық регламенттің ӛзгерістері және толықтырулары 

немесе күшін жою туралы белгіленген нысандағы хабарламаны жобаны, 

нормативтік құқықтық актінің ӛзгерістері мен толықтырулары немесе 

күшін жою басталған сәттен бастап бір айдан кешіктірмей орналастырады. 

Егер техникалық регламенттерде белгіленген талаптар тиісті 

халықаралық стандарттардың талаптарына сай келмесе немесе тиісті 

халықаралық стандарттар болмаса немесе техникалық регламенттерде 

белгіленген талаптар ӛнімді Қазақстан Республикасына импорттау немесе 

Қазақстан Республикасынан экспорттау шарттарына әсер етуі мүмкін 

болса, уәкілетті орган арқылы техникалық регламенттің жобасын әзірлеген 

мемлекеттік орган: 

1. әзірленетін техникалық регламент қолданылатын ӛнімнің тізбесі 

туралы, оның мақсаты және оны әзірлеу қажеттігі туралы хабарлайды; 

2. мүдделі тараптар мен шет мемлекеттердің сұрау салуы бойынша 

әзірленетін техникалық регламент туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді 

немесе мазмұны халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес 

келмейтін нормаларды кӛрсете отырып, оның кӛшірмесін ұсынады. 
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Техникалық регламенттің жобасын әзірлеу туралы хабарлама 

жарияланған сәттен бастап оның жобасы мүдделі тараптарға танысу үшін 

қолжетімді болуы тиіс. 

Техникалық регламенттің жобасын әзірлеген мемлекеттік орган: 

1. жобаны кӛпшілік алдында талқылауды ұйымдастырады; 

2. алынған ескертулерді ескере отырып, жобаны пысықтайды және 

уәкілетті органның ресми баспа басылымында және жалпы 

пайдаланымдағы ақпараттық жүйеде орналастырады; 

3. мүдделі тараптарға сұрау салу бойынша техникалық регламент 

жобасына алынған ескертпелерді ұсынады. 

Техникалық регламенттің жобасын жария талқылау мерзімі (оны 

әзірлеу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап жария талқылаудың 

аяқталғаны туралы хабарлама жарияланған күнге дейін) кемінде 

күнтізбелік алпыс күн болуға тиіс. 

Техникалық регламенттің жобасын жария талқылаудың аяқталғаны 

туралы хабарлама уәкілетті органның ресми баспа басылымында және 

жалпы пайдаланымдағы ақпараттық жүйеде жариялануға және жобамен 

және алынған ескертулер тізбесімен танысу тәсілі туралы ақпаратты, 

техникалық регламенттің жобасын әзірлеген мемлекеттік органның 

атауын, оның почталық және электрондық мекен-жайларын қамтуға тиіс. 

Техникалық регламент жобасының түпкілікті редакциясы Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылдау үшін 

ұсынылады. 

Техникалық регламентті қабылдау күні мен қолданысқа енгізу немесе 

күшін жою күні арасында оның талаптарының сақталуын қамтамасыз ету 

жӛніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін қажетті уақыт кезеңі кӛзделуге 

тиіс. 

Тӛтенше мән-жайлардан (адамның ӛмірі мен денсаулығына, қоршаған 

ортаға немесе ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер тӛндіруден) туындаған 

техникалық регламентті әзірлеу, қабылдау және қолданысқа енгізу қажет 

болған кезде техникалық регламент оны жария талқылаусыз қабылданады. 

Қабылданған техникалық регламент туралы хабарлама уәкілетті 

органның ресми баспа басылымында және жалпы пайдаланымдағы 

ақпараттық жүйеде жариялануға, сондай-ақ дүниежүзілік сауда ұйымының 

хатшылығына жіберілуге тиіс. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1) сарапшы-аудиторларды аттестаттау. 

2) тауарға сертификаттар беру тәртібі. 

3) Техникалық регламенттерді әзірлеу, ӛзгерту, толықтыру, жою. 

4) техникалық регламенттерді сараптау және қабылдау ерекшеліктері. 
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5) Техникалық регламенттің жобасын әзірлеуге жауапты мемлекеттік 

органдар 

6) мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарды 

қорғау шаралары 

7) тауарды жеткілікті дәрежеде қайта ӛңдеудің негізгі ӛлшемдері. 

 

 

Дәріс  9-10. Кӛтергіш-кӛлік қҧралдарының қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар 

 

Жоспары: 

1) Қолдану саласы. Нарықтағы айналым шарттары 

2) Қауіпсіздікке қойылатын талаптар 

3) КҚЖ монтаждауға, қайта жаңартуға және жӛндеуге қойылатын 

талаптар. КҚЖ жҥкқарушы органдарына қойылатын талаптар 

4) Арқандарға қойылатын талаптар. Барабандарға, блоктарға 

қойылатын талаптар 

5) Тежегіштерге қойылатын талаптар. Жҥріс дӛңгелектеріне 

қойылатын талаптар 

6) Тірек бӛлшектеріне қойылатын талаптар. Қарсы салмақ пен 

балластқа қойылатын талаптар 

7) Қауіпсіздік аспаптары мен қҧрылғылары 

8) Кәбіл типті ККҚ-ға қойылатын талаптар. Консервациялау 

және жою кезіндегі талаптар. Сәйкестікті растау. 

 

1. Қолдану саласы. Нарықтағы айналым шарттары 

 

Осы "Кӛтергіш-кӛлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптар" техникалық регламенті кӛтергіш-кӛлік құралдарына және 

олардың ӛмірлік циклінің процестеріне қойылатын талаптарды белгілейді. 

Кӛтергіш-кӛлік құралдарын сәйкестендіру осы техникалық 

регламентке қосымшада келтірілген Қазақстан Республикасының сыртқы 

экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының таңбалау және ілеспе 

құжаттар бойынша, жиынтығында тану үшін жеткілікті белгілері, 

параметрлері, кӛрсеткіштері және талаптары бойынша кодтарын 

пайдалану жолымен жүргізіледі. 

Осы техникалық регламент: 

1) манипуляторларды қоса алғанда, барлық типтегі жүк кӛтергіш 

крандар; 

2) басқару кабинасымен бірге жер үсті рельс жолдарымен қозғалатын 

жүк электр арбалары; 



68 
 

 3) арқанға немесе электр магнитке ілінген ілгекпен ғана жұмыс 

істеуге арналған крандар-экскаваторлар; 

4) Электрлік талдар; 

5) жүкті және адамдарды кӛтеруге арналған шығырлар; 

6) ауыспалы жүк ұстағыш органдар (ілгек, грейфер, жүк кӛтергіш 

электромагнит). 

Осы техникалық регламент қолданылмайды: 

1) шахталарда, теңіз және ӛзен кемелерінде, ӛзге де жүзу 

құрылыстарында орнатылған кӛтергіш-кӛлік құралдарына; 

2) жер қазу жабдығымен немесе грейфермен жұмыс істеуге арналған 

экскаваторларға; 

3) тек аспалы жабдықпен (вибробергіштермен, шпунт ӛткізгіштермен, 

люлькалармен, бұрғылау жабдығымен) жұмыс істеуге арналған крандарға; 

4) кӛтергіш-кӛлік құралдары едендік, үйінді және отырғызу 

машиналары, құбыр тӛсегіштер, электр және автотиегіштер, штабелерлер, 

жол және кӛпір тӛсегіш машиналар, манипуляторларға; 

5) олар ілілетін монтаждық полиспастар мен конструкциялар 

(діңгектер, шеврлер, арқалықтарға); 

6) әскери ведомствоның кӛтергіш-кӛлік құралдарына; 

7) қол тальдарына. 

Аулақ болу керек негізгі қауіпті факторлар (тәуекелдер): 

1) жұмыс және жұмыс істемейтін жағдайдағы тұрақсыздық; 

2) қозғалыс жылдамдығының артуы; 

3) бұрылу бұрышының артуы; 

4) жүк кӛтергіштіктің артуы; 

5) персоналға механикалық әсер ету; 

6) қолданыстағы электр қондырғылары; 

7) жел жүктемелері; 

8) ӛрт қауіпті және жарылыс қауіпті элементтер. 

Кӛтеру-кӛлік құралдары (бұдан әрі - ККҚ), егер олар осы техникалық 

регламенттің талаптарына сәйкес келсе және адамның ӛміріне, 

денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірмейтін болса, нарықта 

сатуға жіберіледі. 

ККҚ тұтынушыларына ілеспе құжаттамада келтірілген толық және 

сенімді ақпарат беріледі. 

Ілеспе құжаттама мыналарды қамтуы тиіс: 

1) жобалық құжаттар және ӛнімнің паспорты; 

2) ККҚ монтаждау жӛніндегі нұсқаулық; 

3) ККҚ пайдалану жӛніндегі нұсқаулық; 

4) ККҚ және құрастыру бірліктерінің құрастыру сызбалары; 

5) Болат арқандардың паспорттары; 
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6) прокат паспорттары және бекіту бӛлшектері; 

7) жинақтау ведомосы. 

Пайдалану жӛніндегі нұсқаулық болуы тиіс: 

1) монтаждау, құрастыру, баптау немесе реттеу жӛніндегі нұсқаулар; 

2) ККҚ -ны штаттық пайдалану бойынша нұсқаулар, пайдалану 

кезінде сақталуы қажет қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар 

(пайдалануға беруді, мақсаты бойынша пайдалануды, техникалық қызмет 

кӛрсетуді, жӛндеудің және техникалық куәліктердің барлық түрлерін, 

қорғау құралдарын, тасымалдауды және сақтауды қоса алғанда); 

3) қызмет мерзімінің тағайындалған кӛрсеткіштері немесе 

тағайындалған ресурс; 

4) аварияға және кӛрсетілген қателерді болғызбайтын іс-әрекеттерге 

әкелетін персоналдың сыни істен шығуының, ықтимал қателерінің тізбесі; 

5) шекті жай-күй ӛлшемдері. 

Таңбалау "Буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды 

дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту 

туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы № 

277 қаулысының талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

ККҚ, ал қажет болған жағдайда жекелеген құрастыру бірліктерінің 

анық және ӛшірілмейтін таңбасы болуы тиіс. 

 

2. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар 

 

Жарылу-ӛрт қауіпті ортада ККҚ жұмыс істеу мүмкіндігі паспортта 

кӛрсетілуі тиіс. 

ККҚ, олардың тораптары, механизмдері, басқару станциялары, қорғау 

жүйелері мен қауіпсіздік аспаптары осы техникалық регламенттің 

талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Ӛздігінен жүретін ККҚ жұмыс және жұмыс істемейтін жағдайда 

тұрақты болуы тиіс. 

Еңістің кӛрсетілген нормасы арбаның қозғалу тетігі жабық үлгідегі 

автоматты тежегішпен жабдықталған немесе арба арқанды тартқышпен 

қозғалатын ККҚ -ға жатпайды. 

Жүкті кӛтеру және аралықты ӛзгерту тетіктері жүкті немесе жебені 

түсіру тек қозғалтқышпен жүзеге асырылатындай етіп орындалуы тиіс. 

Кулачкалы, фрикциялық немесе басқа да механикалық 

құрылғылармен жабдықталған, оларды қосу немесе жұмыс қозғалысының 

жылдамдығын ауыстырып қосу үшін ККҚ механизмдері механизмнің 

ӛздігінен қосылуы немесе ажыратылуы мүмкін болмайтындай етіп 

жасалуы тиіс. Жүк пен жебенің кӛтеру шығырында тежегіш салынбай 

жетекті ажырату мүмкіндігі болмауы тиіс. 
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Адамдарды, балқытылған металды немесе қожды, улы және 

жарылғыш заттарды кӛтеруге арналған тетіктерде, электр жетегі бар 

тетіктерде фрикциялық және жұдырықшалы қосу муфталарын қолдануға 

жол берілмейді.: 

1) бір жылдамдықтан екіншісіне ауыстыру үшін бірнеше 

жылдамдықтар диапазоны бар қозғалыс немесе бұрылу тетігі; 

2) оларды бӛлек басқару үшін екі шынжыр табанды жалпы жетегі бар 

шынжыр табанды ККҚ -ның қозғалыс тетігі. 

Тежегіштің ККҚ -ның бұрылыс бӛлігімен, шынжыр табанды немесе 

дӛңгелектермен тығыздамайтын кинематикалық байланысы болуы тиіс. 

Айналмалы сәтті беретін ККҚ механизмдерінің тораптарында шлицті, 

шпонкалы және болтты қосылыстар қолданылуы тиіс. 

ККҚ бұрандалы, шпонкалы және сыналы қосылыстары еркін 

бұрылудан немесе ажыратудан қорғалуы тиіс. 

Жылжымалы жебелері және мұнарасы бар ККҚ -да ұсынылған 

конструкцияның сенімді бекітілуі кӛзделуі тиіс. 

Арқанды, шынжырлы тальдар мен ККҚ полиспасталары арқанның 

(шынжырдың) тальдан ӛздігінен түсуін, блок пен ось (жұлдызша мен ось) 

арасындағы арқанның (шынжырдың) сынуын болдырмауы тиіс. 

Қосарланған полиспасты қолданған кезде теңестіруші блокты немесе 

теңгергішті орнату міндетті. 

ККҚ металл конструкциялары мен металл бӛлшектері тоттанудан 

қорғалуы тиіс. 

Техникалық қызмет кӛрсетуді талап ететін тетіктерге, сақтандыру 

құрылғыларына, электр жабдықтарына, ККҚ металл конструкцияларының 

элементтеріне қауіпсіз қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс. Осы мақсатта 

галереялар, алаңдар, сатылар орнатылады. Блоктар мен қауіпсіздік 

құралдарына қызмет кӛрсетуге арналған алаңдар мен баспалдақтар 

болмаған кезде жебеде оны түсіру мүмкіндігі кӛзделуі тиіс. 

Гидравликалық жетегі бар ККҚ үшін құбыржолдар үзілген немесе 

гидрожүйедегі қысым тӛмендеген кезде механизмдерді (бұрылу, жүк және 

жебе шығырларын, жебелер мен шығару тіректерін кӛтеру, жебе 

секцияларын жылжыту) автоматты тоқтату және бекіту қамтамасыз етілуі 

тиіс. ККҚ -манипуляторлар үшін механизмдерді автоматты тоқтату иілгіш 

құбырлар үзілген кезде қамтамасыз етілуі тиіс. 

ККҚ гидрожүйесі әрбір жұмыс контурындағы қысымды бақылау 

мүмкіндігін және бактан жұмыс сұйықтығын құймай гидроагрегаттарды, 

шлангілерді, сүзгілерді ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

ККҚ мотосағатттардағы атқарымдарды есепке алуға арналған, оны 

пайдалану процесінде ККҚ қалдық ресурсын анықтауға мүмкіндік беретін 

құрылғылармен жабдықталуы тиіс. 



71 
 

3. ККҚ монтаждауға, қайта қҧруға және жӛндеуге қойылатын 

талаптар. КҚЖ жҥкқарушы органдарына қойылатын талаптар 

 

Алдын ала сынақтарды жобалау құжаттамасында белгіленген 

бағдарлама және әдістеме бойынша ККҚ тәжірибелік үлгісін дайындаушы 

ұйымдастырады және жүргізеді. 

Жобалық құжаттаманы әзірлеген ұйым ӛкілінің ККҚ сынағына 

қатысуы міндетті. 

Бағдарламаларда ККҚ паспорттық деректерге сәйкестігін сынау, 

визуалды тексеру, статикалық және динамикалық сынақтар, ӛздігінен 

жүретін жебелік ККҚ тұрақтылығына сынау кӛзделуі тиіс. 

ККҚ тәжірибелік үлгісінің алдын ала және қабылдау сынақтарының 

нәтижелері актімен ресімделеді, онда ККҚ конструкциясы бойынша 

ұсынымдар кӛрсетіледі. 

ККҚ болат құрылымдарын дәнекерлеу үшін қолданылатын 

дәнекерлеу материалдары тігіс металының және дәнекерленген 

қосылыстың механикалық қасиеттерін (беріктілік шегі, ағымдылық шегі, 

салыстырмалы ұзаруы, майысу бұрышы, соққылық тұтқырлығы) болаттың 

осы маркасы үшін белгіленген тӛменгі шекті кӛрсеткішінен тӛмен емес 

қамтамасыз етуі тиіс. Бұл талап сүйеніштерді, баспалдақтарды және 

алаңдарды дәнекерлеуге қолданылады. 

Бір қосылыста әртүрлі маркалы болатты қолданған кезде балқытылған 

металдың механикалық қасиеттері беріктілік шегі жоғары болаттың 

қасиеттеріне сәйкес болуы тиіс. 

Тұндыру материалдарының, флюстердің және қорғау газдарының 

маркалары ККҚ дайындауға, жӛндеуге немесе қайта жаңартуға арналған 

конструкторлық құжаттамада кӛрсетілуі тиіс. 

ККҚ дайындау, монтаждау, қайта құру және жӛндеу кезінде 

жүргізілетін дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау 

конструкторлық құжаттамада кӛзделген бұзбайтын бақылау әдістерімен 

сыртқы қарау және ӛлшеу, механикалық сынау арқылы жүзеге асырылуы 

тиіс. 

Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау термиялық ӛңдеу 

жүргізілгеннен кейін жүргізілуі тиіс (егер ол осы дәнекерленген 

қосылыстар үшін міндетті болып табылса). 

Дәнекерлеу қосылыстарын бақылау нәтижелері тіркелуі тиіс. 

Бұзбайтын бақылау кезінде дәнекерлеу қосылыстарында жол 

берілмейтін ақаулар анықталған кезде барлық қосылыстар бақылауға 

алынуы тиіс. Бақылау кезінде анықталған дәнекерленген жіктердің ақаулы 

учаскелері механикалық тәсілмен жойылуы және дәнекерленуі тиіс. 



72 
 

Дәнекерленген қосылыстардың сапасы, егер оларда бақылаудың кез 

келген түрінде нормалардан тыс шығатын ішкі немесе сыртқы ақаулар 

табылса, қанағаттанарлықсыз болып есептеледі. 

ККҚ -тың жүк ілмектері алмалы-салмалы жүк қармауыш құралдың 

ӛздігінен түсіп кетуін болдырмайтын сақтандырғыш құлыппен 

жабдықталуы тиіс. Балқытылған металл немесе сұйық қожды 

тасымалдайтын ККҚ жүк ілмектерін сақтандырғыш құлыптармен 

жабдықтамауға жол беріледі. 

Жүк ілгектері дайындаушы, ілгектің нӛмірі, жүк кӛтергіштігі және ол 

дайындалған материал кӛрсетілген паспортпен жабдықталуы тиіс. 

Арқанды грейфердің құрылымы ӛздігінен ашылуын және 

арқандардың блоктардың бұлақтарынан шығу мүмкіндігін болдырмауы 

тиіс. 

Грейфердің жүк кӛтергіштігі грейфердің иесімен оны қолданар 

алдында жүргізілетін сынамалы қарпулардан кейін материалды ӛлшеу 

арқылы анықталады. 

Грейфер оны ауыстырып тиеуге арналған материал түрінің нӛмірі, 

кӛлемі, меншікті салмағы және сарқылған материалдың ең кӛп рұқсат 

етілген массасы кӛрсетілген тақтайшамен жабдықталуы тиіс. Зауыттық 

тақтайшаны зақымдаған кезде ол грейфердің иесімен қалпына келтірілуі 

тиіс. 

 Жеке дайындалатын грейферлер кестеден басқа паспортпен 

жабдықталуы тиіс. 

 

4. Арқандарға қойылатын талаптар. Барабандарға, блоктарға 

қойылатын талаптар 

 

Жүк, жебелік, ванттық, кӛтергіш, тартқыш ретінде қолданылатын 

болат арқандар жобалық құжаттамаға сәйкес сынауға тиіс. 

Балқытылған немесе қыздырылған металл мен сұйық қожды 

тасымалдайтын ККҚ арқандары сәулелі жылудың тікелей әсерінен және 

тиісті қоршаулар орнатумен металдың шашырауынан қорғалуы тиіс. 

Барабанның сыйымдылығы жүк қармаушы органның барынша тӛмен 

болуы мүмкін жағдайда, қысқыш құрылғысының астындағы орамдарды 

есептемегенде барабандағы арқанның немесе шынжыр орамдарының кем 

дегенде бір жарым орамды болуы тиіс. 

ККҚ барабандары арқанның бір қабатты орамасының астында 

бұранда желісі бойынша кесілген жыралар болуы тиіс. Грейферлік ККҚ -

да бір қабатты арқанды барабанға ораған кезде және арнайы ККҚ -да 

жұмыс істеген кезде арқанның жұлқуы және әлсіреуі мүмкін, барабандар 

арқан диаметрінің жартысынан кем емес тереңдіктегі жырық болуы тиіс 
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немесе барабанда арқанның дұрыс орналасуын қамтамасыз ететін 

құрылғымен жабдықталуы тиіс. 

Тегіс барабанды қолдануға конструктивтік себептер бойынша 

барабанға арқанды кӛп қабатты орау қажет болған жағдайда, шынжыр 

барабанына орау кезінде жол беріледі. 

Арқанды кӛп қабатты орауға арналған тегіс барабандар мен 

жыралары бар барабандар барабанның екі жағынан ребордтар болуы тиіс. 

Арқанның екі тармағын бір қабатты орауға арналған жыралы 

барабандар, егер бұтақтары барабанның шетінен ортасына қарай 

оралатын болса, ребордтармен жабдықталмауы мүмкін. Барабанға 

арқанның бір тармағының арықтары бар ораған кезде реборд арқанының 

барабанға арқанды бекіту жағынан орнатылмауы мүмкін. 

Арқанға арналған барабанның ребордтары орамалы арқанның 

жоғарғы қабатынан оның екі диаметрінен кем емес, ал шынжырлар үшін 

шынжыр буынының енінен кем емес биіктікте болуы тиіс. 

Кӛп қабатты арқанды барабанға ораған кезде ККҚ -да әрбір қабатты 

дұрыс салу қамтамасыз етілуі тиіс. 

 

5. Тежегіштерге қойылатын талаптар. Жҥріс дӛңгелектеріне 

қойылатын талаптар 

 

Жүкті кӛтеру және машина жетегі бар ККҚ жебесінің аралығының 

ӛзгеру механизмі жетекті қосу кезінде автоматты түрде шайылатын 

жабық түрдегі тежегіштермен жабдықталуы тиіс. 

Қол жетегі бар кӛтеру тетігі автоматты түрде жұмыс істейтін жүк 

тіреуішпен жабдықталуы тиіс. 

Жүкті кӛтеру, аралықтың ӛзгеруі және гидроцилиндр бар жебенің 

телескопиялануы механизмдерінде гидрожүйеде қысым түскен кезде 

жүкті немесе жебені түсіру мүмкіндігін болдырмайтын құрылғы (кері 

клапан) кӛзделуі тиіс. 

Жүкті кӛтеру және механизмдерді қосудың басқарылатын 

муфталарымен аралықты ӛзгерту механизмдерінде жүктің немесе жебенің 

ӛздігінен түсірілуін болдырмау мақсатында қосу муфтасымен блокталған, 

қалыпты жабық түрдегі басқарылатын тежегіштер қолданылуы тиіс. 

Жеке электр жетегі бар грейферлік екібарабанды шығырларда 

тежегіш әрбір жетекте орнатылуы тиіс. 

Демеуші барабанның жетегінде қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған 

кезде механизмді тежеу үшін басқышты (кнопканы) орнатуға жол 

беріледі, бұл ретте тежеу басқышқа (кнопканы) үздіксіз басқан кезде ғана 

мүмкін болуы тиіс. 
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Электр қорғанысы іске қосылғанда немесе желіде токты ӛшіргенде 

тежегіш педаль (түйме) басқан жағдайда да автоматты түрде тұйықталуы 

тиіс. 

Жүкті кӛтеру және аралықтың ӛзгеруі механизмдері барабандармен 

тығыздамайтын кинематикалық байланысы бар тежегіштермен 

жабдықталуы тиіс. 

Тежегіш механизмдерінде жүріп-тұру орнатылуы кезінде: 

1) ашық ауада жұмыс; 

2) еденге тӛселген жол бойымен қозғалғанда үй-жайда жұмыс істеу; 

3) жер үсті рельс жолындағы үй-жайда жұмыс істеу. 

Бұрылу тетіктеріндегі тежегіштер барлық ККҚ -да орнатылады. 

Егер ККҚ -да желдің рұқсат етілген жылдамдығының әрекет етуі 

кезінде, ККҚ -ның жұмыс істемейтін жай-күйі үшін қозғалыс 

механизмдерінің тежеу қорының шамасы 1,2-ден кем емес болса, ашық 

ауада жұмыс істейтін кӛпірлі ККҚ -пен жабдықталмауы мүмкін. 

ККҚ -тың қозғалыс механизмдерінің және олардың жүк 

арбаларының жүру дӛңгелектері соғылған, басылған, штампыланған 

немесе құйылған болуы мүмкін. Доңғалақсыз доңғалақтарды пайдалануға 

доңғалақтардың рельстерден шығып кетуін болдырмайтын құрылғылар 

болған кезде жол беріледі. 

Рельстік мұнаралы ККҚ доңғалақтары жолтабанның еніне 

қарамастан екі іріктелген болуы тиіс. 

 

6. Тірек бӛлшектеріне қойылатын талаптар. Қарсы салмақ пен 

балластқа қойылатын талаптар 

 

Рельс жолдарымен қозғалатын ККҚ доңғалақтар мен осьтердің 

сынуы жағдайында тірек бӛлшектермен жабдықталуы тиіс. 

Рельс жолының ұшында олардан ККҚ түсуінің алдын алу үшін 

тіректер орнатылуы тиіс. 

Рельстік жолмен қозғалатын машиналық жетегі бар ККҚ және 

тіректің немесе бір-біріне ықтимал соғуды жеңілдету үшін олардың 

арбалары серпімді буферлік құрылғылармен жабдықталуы тиіс. 

Қарсы салмақ пен балласттың құрамдас бӛліктері құлаудан сақтау 

үшін және белгіленген массаның ӛзгеру мүмкіндігін болдырмау үшін 

қаптамаға бекітілуі немесе бекітілуі тиіс. Қарсы салмақ немесе балласт 

ретінде ұсақ даналы жүкті қолданған кезде ол металл жәшікке 

орналастырылуы тиіс. 

Жылжымалы қарсы салмақтар ұшып шығудың ӛзгеруімен автоматты 

түрде қозғалуы тиіс немесе ұшуға байланысты тепе-теңдік жағдайының 

жақсы кӛрінетін кӛрсеткіші болуы тиіс. 
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7. Қауіпсіздік қҧралдары мен қҧрылғылары 

 

Машиналық жетегі бар ККҚ автоматты тоқтату үшін құрылғылармен 

(соңғы ажыратқыштармен) жабдықталуы тиіс: 

1) Жүк қармаушы органды оның шеткі жоғарғы және тӛменгі 

жағдайларында кӛтеру механизмі. Егер ККҚ пайдалану шарттары 

бойынша жүкті жобалық құжаттамада белгіленген деңгейден тӛмен 

түсіру талап етілмесе, жүк қармаушы органның тӛменгі жағдайының 

шеткі ажыратқышы орнатылмауы мүмкін; 

2) жебенің шеткі жағдайларында аралықтың ӛзгеру механизмі; 

3) рельстік жүрістегі ККҚ -ның қозғалыс тетігі және олардың 

арбалары (теміржолдан басқа), егер ККҚ -ның (арбаның) жылдамдығы 

шеткі жағдайға жақындау алдында 0,5 м/с-тан асуы мүмкін болса 

(мұнараның, ӛткелі 16 м-ден асатын кӛктегі ККҚ -ның және кӛпірлі қайта 

тиегіштің қозғалыс жылдамдығына қарамастан соңғы ажыратқыштармен 

жабдықталуы тиіс); 

4) бір жолда жұмыс істейтін кӛпірлік, козлалық, консольдық ККҚ 

немесе олардың жүк арбаларының қозғалыс механизмдері. 

Аталған құрылғылар сондай-ақ механизмнің жүрісін шектеу қажет 

болған кезде, мысалы, бұрылу тетігі, ККҚ телескопиялық бӛлігін 

жылжыту, жүк қармаушы орган механизмдері, кабинаны кӛтеру кезінде 

орнатылуы тиіс. 

Кӛпір түріндегі ККҚ оның галереясына шыққан кезде кернеуді 

автоматты түрде түсіруге арналған құрылғымен жабдықталуы тиіс. Үй-

жайда жұмыс істейтін ККҚ -да кернеуі 42 В аспайтын троллей сымдары 

ажыратылмауы мүмкін. 

Кӛпір галереясы арқылы кіру қарастырылған кӛпірлі ККҚ -да мұндай 

бұғаттаумен галереяға кіру үшін есік жабдықталуы тиіс. 

Қондыру алаңынан ККҚ басқару кабинасына кіруге арналған есік 

ашық есік кезінде ККҚ -ның қозғалуын бастауға мүмкіндік бермейтін 

электрлік бұғаттаумен жабдықталуы тиіс. 

Егер кабинаның тамбуры болса, онда мұндай бұғаттаумен оның есігі 

жабдықталады. 

Магнитті ККҚ -да электр схемасы қауіпсіздік құралдары мен 

құрылғыларының түйіспелері ККҚ -мен кернеуді алып тастау кезінде жүк 

электр магнитінен кернеу алынбайтындай етіп орындалуы тиіс. 

Бұрылмайтын мұнарасы бар мұнаралы ККҚ -да және порталды ККҚ -

да кабина ККҚ -ның бұрылыс бӛлігінде орналасқан кезде, бұрылыс 

кабинасы бар металлургиялық ККҚ -да кабинаға отырғызу кезінде ККҚ -

ның бұрылыс және бұрылыс емес бӛліктері арасындағы адамдардың 

қысылуын болдырмау үшін бұрылыс механизмінің электрқозғалтқышын 
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бұрылыс бӛлігі мен кабинаға ауысқанға дейін автоматты түрде 

ажырататын құрылғы болуы тиіс. 

Кӛпір түріндегі ККҚ, егер оларды ӛндіру технологиясы бойынша 

артық тиеу мүмкін болса, жүк кӛтергіштігін шектегіштермен (әрбір жүк 

шығыры үшін) жабдықталуы тиіс. Кӛпір ұзындығы бойынша ауыспалы 

жүк кӛтергіштігі бар ККҚ осындай шектегіштермен жабдықталуы тиіс. 

Козлалық ККҚ және кӛпірлі қайта тиегіштер қозғалу кезінде 

туындайтын ең жоғары мүмкін болатын қисаю күшіне есептелуі тиіс 

немесе автоматты әсер ету ауытқуын шектегішпен жабдықталуы тиіс. 

Электр жетегі бар ККҚ -да қоректендіруші электр желісінің кез 

келген үш фазасы үзілген кезде жүк пен жебенің құлауынан қорғау 

кӛзделуі тиіс. 

Жүкті немесе жебені кӛтеру электр қозғалтқышын ажыратқан кезде 

тежегіш электр магнитінің катушкаларынан немесе гидротолкатель 

қозғалтқышының орамдарынан кернеу алынуы тиіс. 

Электр ККҚ -да соңғы ажыратқыштардың түйіспелері, люкті 

бұғаттау, кабинаның, авариялық ажыратқыштың есіктері электр тізбегінің 

үзілуіне жұмыс істеуі тиіс. 

Жүк кӛтергіштігі аралықтың ӛзгеруімен ӛзгеретін ККҚ -да 

(гидравликалықтан басқа) белгіленген ұшуға сәйкес келетін жүк 

кӛтергіштік кӛрсеткіші кӛзделуі тиіс. 

Кабинада және бұрыс емес рамада ӛздігінен жүретін жебелік ККҚ 

кӛлбеу бұрышының кӛрсеткіштері (креномерлер, сигнализаторлар) 

орнатылуы тиіс. 

Биіктігі басы 15 м-ден асатын мұнаралы ККҚ, 16 м-ден асатын 

аралықтағы ККҚ, порталды және кабельдік ККҚ, кӛпірлі қайта тиегіштер 

ККҚ паспортында кӛрсетілген жел жылдамдығына жеткен кезде 

сиренаны автоматты түрде қосатын аспаптармен (анемометрмен) 

жабдықталуы тиіс. 

Дайындау кезінде жүк кӛтерімділігі 16 т дейін қоса алғанда 

(шынжыр табанды) жебелік ӛздігінен жүретін ККҚ электр беру желісіне 

жақын жұмыс істеген кезде қауіпті кернеуден қорғаныспен жабдықталуы 

тиіс. 

ККҚ электр қозғалтқыштарын басқарудың электр схемасы: 

1) желідегі кернеуді қалпына келтіргеннен кейін электр 

қозғалтқыштарын ӛздігінен іске қосу; 

2) жылдамдаудың берілген схемасы бойынша емес электр 

қозғалтқыштарын іске қосу; 

3) Электр қозғалтқыштарын сақтандырғыш құрылғылардың 

түйіспелерімен іске қосу (соңғы ажыратқыштардың және бұғаттау 

құрылғыларының түйіспелерімен). 
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Сыртқы желіден ККҚ -ға кернеу беру кернеуді алу үшін қолмен 

немесе дистанциялық жетегі бар енгізу құрылғысы арқылы жүзеге 

асырылуы тиіс. 

Мұнаралы ККҚ -да орнатылған шамдар порталда орнатылған дербес 

ажыратқышпен қосылуы тиіс. 

Кабинадан немесе басқару пультінен (қашықтықтан басқару кезінде) 

басқарылатын ККҚ дыбыс сигналдық аспабымен жабдықталуы тиіс, оның 

дыбысы орын ауыстыратын жерлерде жақсы естілуі және автомобиль 

сигналынан үнділігі бойынша ерекшеленуі тиіс. 

ККҚ басқару кабинасы мен машина үй-жайында электр жарығы 

болуы тиіс. 

Электр жетегі бар ККҚ -тағы жарықтандыру ККҚ электр жабдығын 

ажыратқан кезде қосылған күйінде қалуы тиіс. 

Енгізу құрылғысына дейін қосылған жарықтандыру мен сигналдық 

аспаптың тізбектерінде жеке ажыратқыш болуы тиіс. 

ККҚ кернеуі 42 В аспайтын тӛмен вольтты жӛндеу жарығымен 

жабдықталуы тиіс. 

Жӛндеу жарықтандыру желісінің қоректенуі бӛлгіш 

трансформатордан немесе ККҚ орнатылған аккумулятордан жүзеге 

асырылуы тиіс. 

Жарықтандыру, басқару тізбектерін немесе кернеуі 42 В артық басқа 

да тізбектерді қоректендіру үшін жұмыс ток ӛткізгіші ретінде ККҚ 

металл конструкцияларын пайдалануға жол берілмейді. 

ККҚ кабинасында орнатылатын электрлік жылыту аспаптары ӛрт 

жағынан қауіпсіз болуы тиіс, ал олардың ток ӛткізгіш бӛліктері қоршалуы 

тиіс. Электрлік жылыту аспаптары электр желісіне енгізу құрылғысынан 

кейін қосылуы тиіс. Жылыту аспабының корпусы жерге қосылуы тиіс. 

ККҚ басқару кабинасында электр қозғалтқыштардың іске қосу 

кедергілерін орнатуға жол берілмейді. 

Электр жетегі бар ККҚ -да сыртқы желіден олардың металл 

құрылымдары, электр жабдықтарының барлық металл бӛліктері (электр 

қозғалтқыштардың корпустары, аппараттардың қаптамалары, сымдар мен 

кабельдердің металл қабықтары, қорғаныс құбырлары) жерге қосылуы 

тиіс. 

Еденнен басқарылатын электр ККҚ басқарудың кнопкалы 

аппаратының корпусы оқшаулау материалынан орындалуы немесе 

кемінде екі ӛткізгішпен жерге қосылуы тиіс. Жерге тұйықтау 

ӛткізгіштерінің бірі ретінде кнопкалы аппарат ілінген тростик 

пайдаланылуы мүмкін. 

Кернеу астындағы технологиялық процестің шарттары бойынша 

тұрған штырық ККҚ жүк қармаушы органы мен электр жабдығының 
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корпустары жерге тұйықталмауы тиіс. Бұл жағдайда ККҚ -ның жерге 

қосылған бӛліктерінен олар оқшаулаудың кемінде үш сатысымен 

оқшаулануы тиіс. Электр жабдығы мен электр сымдарының оқшаулануы 

қорғаныш оқшаулау сатыларының зақымдануы немесе жабылуы кезінде 

жүктен кернеуді қоса алғанда есептелуі тиіс. 

Гидравликалық жетегі бар ККҚ -да әрбір сорғының арын желісінде 

жұмыс қысымынан 10% - дан аспайтын жоғары болатын қысымға 

реттелетін сақтандырғыш клапандар орнатылуы тиіс. Сұйықтықты беру 

және ағызуға арналған коммуникациялар жұмыс кезінде немесе 

механизмнің әрекетсіздігі кезінде сұйықтықтың ағып кетуін 

болдырмайтындай етіп орнатылуы тиіс. 

Гидрожетекте қолданылатын иілгіш шлангілер мүмкін болатын 

механикалық зақымданулардан қорғалуы тиіс. 

Жұмыс сұйықтығын беру жүйесі жӛндеу кезінде оны толық жою 

үшін, магистральдарды айдау және жұмыс сұйықтығын ластанудан 

тазарту мүмкіндігін қарастыруы тиіс. 

 

8. Кабель типті ККҚ-ға қойылатын талаптар. Консервациялау 

және жою кезіндегі талаптар. Сәйкестікті растау 

 

Барлық негізгі және қосымша жүктемелерді (инерция күштерін, жел 

жүктемелерін, қардың салмағын, тіректердің бірінің жүгіруінен түсетін 

күштерді) есепке ала отырып, олардың неғұрлым қолайсыз комбинациясы 

кезінде кез келген бағытта ККҚ (кӛтеру арқандары бар) жылжымалы 

тербелмейтін тіректерінің орнықтылық коэффициенті кемінде 1,3 құрауы 

тиіс. 

Тірек арқандарға перпендикуляр жазықтықтағы тербелмелі 

тіректердің тұрақтылық коэффициенті кемінде 1,3 болуы тиіс. 

ККҚ олардың біреуі басқасына қатысты жобалау құжаттамасында 

белгіленгеннен асатын шамаға жүгірген жағдайда тіректердің қозғалу 

механизмдерін автоматты түрде тоқтататын құрылғымен жабдықталуы 

тиіс. 

ККҚ жүк кӛтергіштігі 25% - дан артық болмаған кезде іске 

қосылатын жүк кӛтергіштігін шектегішпен жабдықталуы тиіс. Жүк 

кӛтергіштікті шектегіштің әрекетінен кейін тек жүкті түсіру керек. 

Жылжымалы тіректері бар ККҚ паспортта кӛрсетілгеннен асатын 

желдің жылдамдығы кезінде дыбыстық сигнал беретін анемометрмен 

жабдықталуы тиіс. 

ККҚ бір жерде жұмыс істеген кезде қолмен басып алу арқылы 

бекітілуі тиіс. Жұмыс кезінде олардың жиі қозғалуы талап етілетін ККҚ 
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жұмыс кезінде қармауға орнатылмауы мүмкін, бірақ олар жұмысты 

тоқтатқан кезде қармаумен бекітілуі тиіс. 

Оператордың кабинасында жүк қармаушы органның биіктігі 

бойынша және аралықтың бойымен орналасуының кӛрсеткіштері, 

грейфердің ашық және жабық орналасуының кӛрсеткіші орнатылуы тиіс. 

Бұл кӛрсеткіштер жинақталатын қателіктерді шешу үшін шкаланы 

реттеу мүмкіндігіне жол беруі тиіс. 

Кӛтеру механизмі, грейферлік ККҚ грейферінің тұйықталу 

механизмі оларды автоматты түрде тоқтататын құрылғылар (соңғы 

ажыратқыштар) болуы тиіс: 

1) Жүк қармаушы органның буферлері мен жүк арбасының 

арасындағы қашықтық 1 м жеткенде; 

2) түсіру кезінде, барабанда арқанның үш орамынан кем емес орама 

қалғанда. 

Жүк арбасының қозғалу тетігі тірек немесе полиспасты арба 

алаңынан кемінде 5 м қашықтықта оны автоматты түрде тоқтататын 

құрылғымен (соңғы ажыратқышпен) жабдықталуы тиіс. Жүк арбасының 

тірек алаңдарына немесе полиспасты арбаға тӛменгі жылдамдықпен 

қозғалуына жол беріледі. 

Жүк арбасы кӛтергіш арқаннан (арқаннан) жүріс дӛңгелектері 

сынған немесе түскен кезде оның құлауын болдырмайтындай етіп 

орнатылуы тиіс. 

Жүк арбасының қозғалыс тетігі арқандарды қарау және майлау үшін 

0,5 м/с аспайтын тексеру жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс. 

Жүк арбасының қозғалыс механизмінің тежегіші тежеу қорының 

1,25-тен кем емес коэффициентін ескере отырып, тежеу сәтімен 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Арқанды жүргізу шкиві бар жүк арбасы үшін оның қозғалу 

механизмінің шкиві арқанның 60 диаметрінен кем болмауы тиіс. 

Статикалық жүктемеге есептеу кезінде арқанды жүргізу шкиві бар 

арқанның ілінісу коэффициенті 1,25 кем емес динамикалық жүктемені 

ескере отырып, кемінде 1,5 болуы тиіс. 

Машиналық үй-жай, оператордың кабинасы және ККҚ 

мұнараларының бастары барлық пункттер арасында бір мезгілде әңгіме 

жүргізуге мүмкіндік беретін телефон байланысымен жабдықталуы тиіс. 

ККҚ машиналық үй-жайында, басқару кабинасында және тіректерде 

ККҚ жүк кӛтергіштігі, тіркеу нӛмірі және келесі сынақ күні кӛрсетілген 

тақтайшалар ілінуі тиіс. 

Кӛтергіш арқандарды және ККҚ аралығындағы ұстап тұруларды 

қарау үшін жүк арбалары алаңдармен жабдықталуы тиіс. 
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ККҚ тіректерінде кӛтергіш арқандарды тарту, жабдықтарға қызмет 

кӛрсету және жүк арбасына кіру үшін алаңдар болуы тиіс. 

Тербелмелі тіректері бар ККҚ алаңдармен және тербелмелі 

мұнараның қарсы салмағын отырғызуға арналған монтаждық блоктармен 

жабдықталуы тиіс. Алаңдар кӛтергіш арқандар алынған кезде тіректің 

салмағынан түсетін жүктемеге есептелуі тиіс. 

Кӛтергіш арқандар жабық конструкция болуы және бір кесектен 

орындалуы тиіс. 

Тіректердегі кӛтергіш арқанды бекітуге арналған құрылғы арқанның 

керілуін реттеуге мүмкіндік беретін топсалы болуы тиіс. Бірнеше 

кӛтергіш арқандарды қолдану кезінде арқандардың біркелкі керілуі 

қамтамасыз етілуі тиіс. 

ККҚ статикалық сынау жүк кӛтергіштігінен 25% асатын жүктемемен 

жүргізіледі. Бұл ретте жүк арбасы аралықтың ортасында орнатылады, жүк 

200 - 300 мм биіктікке кӛтеріледі және мұндай күйде 30 минут бойы 

ұсталады. Осыдан кейін муфталардағы кӛтергіш арқандардың бітелу жай-

күйін және ККҚ жалпы жай-күйін тексеру жүргізіледі. 

Динамикалық сынау кезінде: 

1) әртүрлі биіктіктерде аялдау арқылы жүкті қайта кӛтеру және 

түсіру; 

2) әр түрлі ұшу нүктелерінде тоқтай отырып, жүгі бар жүк 

арбашасын қайта жылжыту; 

3) әр түрлі бағыттардағы ККҚ -ның әртүрлі шамаға қайта қозғалуы; 

4) жүк арбасын бір мезгілде ауыстыра отырып, жүкті қайта кӛтеру 

немесе түсіру. 

Салмақ түсіретін арқанның ілінуі аралықтың ортасында ең үлкен 

жұмыс жүгі бар арба орналасқан кезде ӛлшенеді. Салымның нақты 

шамасы жобалықтан белгіленген рұқсатнамадан асатын шамаға 

ерекшеленбеуі тиіс. Тербелмелі тіректің жобалық жағдайына сәйкестігін 

тексеру бос арбаның тербелмейтін тіректе орналасуы кезінде жүргізіледі. 

ККҚ жолдарын тексеру кезінде кӛлбеу жолдар үшін кӛлбеу 

бұрышын, жолдардың тік сызықты және кӛлденеңдігін, бір тіректің 

жолдары арасындағы және қарама-қарсы тіректердің жолдары 

арасындағы қашықтықты ӛлшейді. 

ККҚ жолдарының жай-күйін, муфталардағы арқандардың 

анкерленуін тексеру және тіректердің тартқыштарындағы керілуін ӛлшеу, 

кӛтергіш арқандардың ілу жобасына сәйкестігін және пайдалану 

процесінде тербелмелі тіректің жағдайын тексеру кәбілдік ККҚ -ның 

әрбір техникалық куәландыруы кезінде жүргізілуі тиіс. 

Кӛтергіш-кӛлік құралдарын консервациялау және жою жӛніндегі 

жұмыстар ӛнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 
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жӛніндегі шешімді қамтамасыз ететін жобалау құжаттамасы негізінде 

жүргізіледі. 

Осы техникалық регламенттің және қолдану саласына ККҚ жататын 

ӛзге де техникалық регламенттердің талаптарына ККҚ сәйкестігін растау 

міндетті сертификаттау нысанында жүзеге асырылады. 

Сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу 

саласындағы заңнамасына сәйкес және "Сәйкестікті растау рәсімдері 

техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы № 90 қаулысының талаптарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1) Монтаждауға, қайта жаңартуға және жӛндеуге қойылатын 

талаптар. 

2) Барабандар мен блоктарға қойылатын талаптар. 

3) Тірек бӛлшектеріне қойылатын талаптар. 

4) Кәбілдік үлгідегі ККҚ -ға қойылатын талаптар. 

5) ККҚ жүкқарушы органдарына қойылатын талаптар. 

 

 

Дәріс 11. Қысыммен жҧмыс істейтін ыдыстардың қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар 

 

Жоспары: 

1) Қолдану саласы. Ӛнімнің Қазақстан Республикасының 

нарығында айналым шарттары 

2) Ыдыстарды ӛндіру кезінде қолданылатын материалдарға; 

дайындауға, қайта жаңартуға, монтаждауға, баптауға және жӛндеуге; 

арматураға, бақылау-ӛлшеу аспаптарына, сақтандыру 

қҧрылғыларына қойылатын қауіпсіздік талаптары  

3) Сҧйытылған газдарды тасымалдауға арналған цистерналар 

мен бӛшкелерге қойылатын талаптар. Баллондарға қойылатын 

талаптар 

4) Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары. Сәйкестікті растау 

 

1. Қолдану саласы. Ӛнімнің Қазақстан Республикасының 

нарығында айналым шарттары 

 

Осы "Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптар" техникалық регламенті қысыммен жұмыс істейтін жабдыққа 
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және оның ӛмірлік циклінің процестеріне қойылатын талаптарды 

белгілейді. 

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды сәйкестендіру 1 - 

қосымшада келтірілген Қазақстан Республикасының сыртқы 

экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының таңбалау және ілеспе 

құжаттар бойынша, жиынтығында тану үшін жеткілікті белгілері, 

параметрлері, кӛрсеткіштері және талаптары бойынша кодтарын 

пайдалану жолымен жүргізіледі. 

Техникалық регламент: 

1) температурасы 115
о
С жоғары су қысымымен немесе басқа да улы 

емес, жарылу-ӛрт қаупі жоқ сұйықтықтармен 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) қысым 

кезінде қайнау температурасынан асатын температурада жұмыс істейтін 

ыдыстарға; 

2) бу, газ немесе улы жарылу-ӛрт қаупі бар сұйықтықтардың 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см
2
) астам қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға; 

3) 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) жоғары қысыммен сығылған, сұйытылған 

және ерітілген газдарды тасымалдауға және сақтауға, пайдалануға 

арналған баллондарға; 

4) бу қысымы 50
о
С-қа дейінгі температурада 0,07 МПа (0,7 кгс/см

2
) 

қысымнан асатын сығылған және сұйытылған газдарды тасымалдауға және 

сақтауға арналған цистерналар мен бӛшкелерге; 

5) қысымы 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) жоғары сығылған, сұйытылған 

газдарды, сұйықтықтарды және сусымалы денелерді тасымалдауға немесе 

сақтауға арналған цистерналар мен ыдыстар оларды босату үшін кезең-

кезеңмен құрылады; 

6) барокамераларға қатысты қолданылады. 

Аулақ болу керек негізгі қауіпті факторлар (тәуекелдер): 

1) қорғалмаған жылжымалы элементтер; 

2) шу мен дірілдің жоғары деңгейі; 

3) қысымның артуы (жұмыс қысымы ең жоғары рұқсат етілген жұмыс 

қысымынан аспаған); 

4) ӛрт қауіпті және жарылыс қауіпті элементтер. 

 

Ӛнімнің Қазақстан Республикасының нарығында айналым 

шарттары. Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар, егер олар осы 

техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келмесе және адамның 

ӛміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін болса, 

нарықта сатуға жатпайды. 

Тұтынушыларға ілеспе құжаттамада келтірілген толық және шынайы 

ақпарат ұсынылады. 

Ілеспе құжаттама мыналарды қамтуы тиіс: 
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1) жобалық құжаттар және ӛнімнің паспорты; 

2) монтаждау жӛніндегі нұсқаулық; 

3) пайдалану жӛніндегі нұсқаулық. 

Әрбір ыдысты дайындаушы тапсырыс берушіге паспортпен бірге 

жеткізеді.  

Паспортқа пайдалану жӛніндегі нұсқаулық қоса беріледі. 

Әрбір ыдыста тақтайша бекітіледі. Сыртқы диаметрі 325 мм кем 

ыдыстар үшін тақтайшаны орнатпауға жол беріледі. Бұл ретте барлық 

қажетті деректер ыдыстың корпусына жазылады. 

Тақтайшаға: 

1) тауар таңбасы немесе дайындаушының атауы; 

2) ыдыстың атауы немесе белгіленуі; 

3) дайындаушының нӛмірлеу жүйесі бойынша ыдыстың реттік нӛмірі; 

4) дайындалған жылы; 

5) жұмыс қысымы, МПа; 

6) есептік қысым, МПа; 

7) сынама қысым, МПа; 

8) қабырғаның рұқсат етілген ең жоғары және ең аз жұмыс 

температурасы, 
0
С; 

9) ыдыстың салмағы, кг. 

Әр түрлі есептік және сынама қысымы, қабырға температурасы бар 

дербес қуыстары бар ыдыстар үшін осы деректерді әрбір қуыс үшін 

кӛрсетеді. 

Таңбалау "Буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды 

дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту 

туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы № 

277 қаулысының талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың, ал қажет болған жағдайда 

жекелеген құрастыру бірліктерінің мемлекеттік және орыс тілдерінде 

орындалған нақты және ӛшірілмейтін таңбасы болуы тиіс. 

 

2. Ыдыстарды ӛндіру кезінде қолданылатын материалдарға; 

дайындауға, қайта жаңартуға, монтаждауға, баптауға және жӛндеуге; 

арматураға, бақылау-ӛлшеу аспаптарына, сақтандыру 

қҧрылғыларына қойылатын қауіпсіздік талаптары 

 

Қауіпсіздік талаптары. Әрбір ыдыс үшін пайдалану шарттарын 

ескере отырып, есептік қызмет мерзімі белгіленеді және паспортта 

кӛрсетіледі. 
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Ыдыстардың сыртқы және ішкі тексерулеріне кедергі келтіретін 

құрылғылар (араластырғыштар, жыланшалар, жейделер, тарелкалар, 

қалқалар) алмалы-салмалы болып кӛзделеді. 

Дәнекерленген құрылғыларды қолдану кезінде сыртқы және ішкі 

тексерулерді жүргізу және кейін орынға орнату үшін оларды жою 

мүмкіндігі кӛзделеді. Бұл құрылғыларды алу және орнату тәртібі ыдысты 

пайдалану жӛніндегі нұсқаулықта кӛрсетіледі. 

Ыдыстардың суды толтыру және ағызу, гидравликалық сынау кезінде 

ауаны шығару үшін штуцері болады. 

Әрбір ыдыста оны ашар алдында ыдыстағы қысымның болмауын 

бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін вентиль, кран немесе басқа 

құрылғы кӛзделеді; бұл ретте ортаны бұру қауіпсіз жерге жіберіледі. 

Циклдық және белгісіздік жүктемелер жағдайында жұмыс істеуге 

арналған ыдыстар осы жүктемелерді ескере отырып, беріктікке есептеледі. 

Ыстық газдармен жылытылатын ыдыстардың конструкциясы 

қысымдағы қабырғаларды есептік температураға дейін сенімді 

салқындатуды қамтамасыз етеді. 

Ыдыстар ыдыстарды қарауды, тазартуды және жӛндеуді, 

бӛлшектенетін ішкі құрылғыларды монтаждау мен демонтаждауды 

қамтамасыз ететін люктер мен қарау люктерінің қажетті санымен 

жабдықталады. 

Цилиндрлік корпустан және оларға бекітілген түтіктері бар торлардан 

тұратын ыдыстар (жылу алмастырғыштар) және криогендік 

сұйықтықтарды тасымалдауға және сақтауға арналған ыдыстар, 

қауіптіліктің 1-ші және 2-ші сыныптағы заттармен жұмыс істеуге арналған, 

бірақ коррозия мен қақ тудырмайтын ыдыстар ыдыстардың диаметріне 

қарамастан люктер мен люктерсіз дайындауға рұқсат етіледі. 

Ішкі диаметрі 800 мм астам ыдыстарда люктер, ал ішкі диаметрі 800 

мм және одан кем ыдыстарда люктер болады. 

Люктердің қақпақтары алмалы-салмалы. Вакуум негізінде 

оқшауланған ыдыстарда дәнекерленген қақпақтар рұқсат етіледі. 

Салмағы 20 кг артық қақпақтар кӛтеру-бұрылыс немесе оларды ашуға 

және жабуға арналған басқа құрылғылармен жабдықталады. 

Топсалы-қайырмалы немесе салмалы болттардың, қамыттардың, 

люктердің, қақпақтардың және олардың фланецтерінің қысқыш 

айлабұйымдарының конструкциясы олардың ӛздігінен жылжуын 

болдырмауы тиіс. 

Ыдыстарда ішкі диаметрі ішкі тексеру жүргізу мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін штуцерлер, фланец ажыратқыштары, алмалы-салмалы 

түптер немесе қақпақтар болған кезде люктер кӛзделмеуге рұқсат етіледі. 
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Люктерге, люктерге және штуцерлерге арналған тесіктер 

дәнекерленген тігістерден тыс орналастырылады. 

Тесіктерді орналастыруға жол беріледі: 

1) егер саңылаудың номиналды диаметрі 150 мм-ден аспайтын болса, 

ыдыстардың цилиндрлік және коникалық ернеушелерінің бойлық 

тігістерінде; 

2) ыдыстардың цилиндрлік және конустық ернеушелерінің сақина 

тігістерінде тесік диаметріне шек қойылмаған; 

3) түбінің дәнекерленген жіктерін радиография немесе 

ультрадыбыстық дефектоскопия әдісімен 100% тексеру шартымен тесік 

диаметрін шектемей дӛңес түптердің тігістерінде. 

Торосфералық (қорапты) түптерде орталық сфералық сегменттің 

шегінде тесіктердің орналасуына жол беріледі. Бұл ретте түбінің 

ортасынан хорд бойынша ӛлшенетін тесіктің сыртқы жиегіне дейінгі 

арақашықтық 0,4 D - ден аспайтын, мұнда D-түптің сыртқы диаметрі 

таңдалады. 

Ыдыстарды ӛндіру кезінде қолданылатын материалдарға қойылатын 

талаптар. Ыдыстарды дайындау үшін қолданылатын материалдар 

пайдаланудың берілген шарттарын (есептік қысым, ең тӛменгі, теріс және 

ең жоғары есептік температура), ортаның құрамы мен сипатын 

(коррозиялық белсенділік, жарылыс қауіптілігі, уыттылық) және қоршаған 

ауа температурасының әсерін ескере отырып, олардың есепті қызмет ету 

мерзімі ішінде сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. 

Ыдыстар мен олардың элементтерін дайындау, монтаждау және 

жӛндеу үшін негізгі материалдар қолданылады: табақ болат, болат 

құбырлар, шыңдау, сұрыптық болат, болат құймалар, бекіту бұйымдары, 

түсті металдар мен қорытпалар, шойыннан жасалған құймалар. 

Техникалық регламентте белгіленген шектерден шығатын 

параметрлермен жұмыс істеуге арналған материалдарды қолдануға 

материалдардың сапасы мен қасиеттері техникалық регламентте 

белгіленгеннен тӛмен болмайтын жағдайда жол беріледі. 

Ашық алаңда немесе жылытылмайтын үй-жайларда орнатуға 

арналған ыдыстар үшін материалдарды таңдау кезінде осы аудан үшін 

сыртқы ауаның абсолюттік ең аз температурасы есепке алынады. 

Нақты маркалардың, флюстердің және қорғау газдарының 

присадкалық материалдарын пайдалану конструкторлық құжаттамаға 

сәйкес жүргізіледі. 

Дайындаушы ыдысты дәнекерлеу, талап етілетін қасиеттердің барлық 

кешенін, дәнекерленген қосылыстарды (тігіс металының қасиеттерін қоса 

алғанда) тексеру кезінде олардың технологиялылығы расталғаннан кейін 
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жаңа жапсырма материалдарды, флюстерді және қорғау газдарын 

қолдануға жол береді. 

Ұзына бойы немесе спиральді тігісі бар электр дәнекерленген 

құбырларды қолдануға радиографияның барлық ұзындығы бойынша 

тігісті, ультрадыбысты немесе оларға тең бағалы басқа дефектоскопияны 

бақылау шартымен жол беріледі. 

Әрбір жіксіз немесе дәнекерленген құбыр гидравликалық сынақтан 

ӛтеді. Гидросынақ кезінде сынама қысымның шамасы жобалау 

құжаттамасында кӛрсетіледі. Жіксіз құбырларды гидравликалық сынау, 

егер олар барлық беті бойынша физикалық әдістермен (радиография, 

ультрадыбыстық немесе оларға тең) бақылауға ұшыраса жүргізілмейді. 

Жалатылған және балқытылған табақтар мен балқытылатын шыңдар 

ультрадыбыстық бақылауға немесе металдың негізгі қабатынан 

жалатылған (балқытылған) қабаттың қатпарлануын, шыңдау металының 

қатпарлығы мен қатпарлануын анықтауды қамтамасыз ететін басқа 

әдістермен бақылауға жатады. 4 МПа (40 кгс/см
2
) жоғары қысыммен 

жұмыс істейтін ыдыстарды дайындауға арналған қалыңдығы 25 мм-ден 

асатын биметалл табақтар ультрадыбыстық дефектоскопиямен немесе тең 

бағадағы әдістермен толық бақылауға жатады. 

10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды 

дайындауға арналған қалыңдығы 60 мм-ден асатын кӛміртекті және тӛмен 

қоспаланған табақты болат дефектоскопияның ультрадыбыстық немесе тең 

бағалы әдісімен парақтап бақылауға жатады. 

6,3 МПа (63 кгс/см
2
) жоғары қысыммен жұмыс істеуге арналған және 

габариттік ӛлшемдердің бірі 200 мм-ден астам және қалыңдығы 50 мм-ден 

астам кӛміртекті, тӛмен қоспаланған және қоспаланған болаттан жасалған 

соғмалар ультрадыбыстық немесе тең әдіспен даналап бақылауға жатады. 

Шпилькалардың (болттардың) материалы фланец материалының 

сызықтық кеңейту коэффициентінің мәндері бойынша жақын сызықтық 

кеңейту коэффициентімен таңдалады. Сызықтық кеңейту коэффициентінің 

мәндеріндегі айырмашылық 10% - дан аспайды. Сызықтық кеңейтудің 

әртүрлі коэффициенттері бар болаттарды (10% - дан астам) беріктікке 

негізделген жағдайларда қолдануға жол беріледі. 

Аустенитті болаттан жасалған шпилькаларда (болттарда) перлитті 

класты болаттан жасалған гайкаларды қолдануға жол беріледі. 

Бекіту бӛлшектерін суық деформациялаумен жасаған жағдайда олар 

термиялық ӛңдеуден ӛтеді. 

Болат құймалар термоӛңделген күйде қолданылады. Құймалардың 

механикалық қасиеттерін тексеру термоӛңдеуден кейін жүргізіледі. 

Ыдыстарды дайындау үшін қолданылатын металл емес материалдар 

үшін олардың жұмыс ортасымен коррозиялық тӛзімділігі және 
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температураның жұмыс диапазонында ерімеуі (қасиеттерінің ӛзгеруі) 

бӛлігінде үйлесімділігі тексеріледі.  

Металлопластикалық ыдыстар үшін герметикалайтын қабаттың 

материалы ыдысты сынамалы қысыммен сынау кезінде материалда 

пластикалық деформациялар болмайтындай етіп таңдалады. 

Ыдысты дайындау үшін қолданылатын толтырғыш пен 

байланыстырғыш материалдарында осы материалдарға арналған 

сертификатта кӛрсетілетін пайдаланудың кепілді мерзімі болады. 

Беріктігі жоғары шойыннан жасалған шойын құймалар термиялық 

ӛңделеді. 

Домалату әдісімен дайындалған бұранданы термиялық ӛңдеу 

қажеттілігі конструкторлық құжаттамамен реттеледі. 

Ыдыстарды немесе олардың жекелеген элементтерін дайындау, қайта 

құру, монтаждау, баптау және жӛндеу технологиялық құжаттама бойынша 

жүргізіледі. 

Қабырғаларының қалыңдығы 6 мм-ден асатын қысыммен жұмыс 

істейтін элементтердің дәнекерленген қосылыстары таңбаланады 

(таңбаланады). Таңбалау жүйесі конструкторлық құжаттамада кӛрсетіледі. 

Қабырғасының қалыңдығы 6 мм кем дәнекерленген қосылыстарды 

таңбалау қажеттілігі мен тәсілі конструкторлық құжаттамамен белгіленеді. 

Таңбалау тәсілі жапсырманы, шыңдалуын немесе металл қалыңдығының 

жол берілмейтін батып кетуін болдырмайды және бұйымды пайдаланудың 

барлық кезеңі ішінде таңбалаудың сақталуын қамтамасыз етеді. 

Ыдыстар термиялық ӛңделеді, олардың қабырғаларында 

дайындағаннан кейін (жаншу, штамптау, дәнекерлеу кезінде) рұқсат 

етілмеген қалдық кернеулер, беріктігіне термоӛңдеумен қол жеткізілетін 

ыдыстар пайда болады. 

Аустениттік сыныптың болаттан жасалған негізгі қабаты кӛміртекті 

және тӛмен қоспаланған марганецті және марганецті-кремнийлі типті 

болаттан жасалған ыдыстар мен олардың элементтерін термоӛңдеу 

қажеттілігі конструкторлық құжаттамада белгіленеді. 

Аустениттік болаттан жасалған ыдыстардың түбі суық қалыптаумен 

немесе фланжирлеумен термоӛңдеуге жатады. 

850
0
С тӛмен емес температурада штампыланатын (жаншылатын) 

аустенитті хромоникельді болаттан жасалған түптер мен бӛлшектер үшін 

термиялық ӛңдеу талап етілмейді. 

Егер олар тоттану жарығын тудыратын ортада жұмыс істеуге 

арналмаса, ішкі диаметрінің қабырға қалыңдығына қатынасы 28-ден 

асатын аустенитті болаттан жасалған ыстық деформацияланған түптерді 

термиялық ӛңдеуге ұшырамайды. 
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Термиялық ӛңдеу түрі (кейіннен жіберумен босату, нормалау немесе 

шыңдау, аустенизация) және оның режимдері (қыздыру жылдамдығы, 

температура мен ұстау уақыты, салқындату шарттары) конструкторлық 

құжаттамада кӛрсетіледі. 

Термиялық ӛңдеу бұйым металының біркелкі қызуы, олардың еркін 

жылу кеңеюі және пластикалық деформациялардың болмауы қамтамасыз 

етілетіндей етіп жүргізіледі. Бұйымдарды термоӛңдеу кезінде қыздыру, 

ұстау және салқындату режимдері ӛздігінен жазатын аспаптармен 

тіркеледі. 

Арматураға қойылатын қауіпсіздік талаптары, бақылау-өлшеу 

аспаптары, сақтандыру құрылғылары. Жұмысты басқару және 

пайдаланудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету үшін ыдыстар 

мақсатына қарай жабдықталады: 

1) бекіту немесе бекіту-реттеу арматурасымен; 

2) қысымды ӛлшеуге арналған аспаптар; 

3) температураны ӛлшеуге арналған аспаптар; 

4) сақтандыру құрылғыларымен; 

5) сұйықтық деңгейін кӛрсеткіштермен. 

Тез алмалы-салмалы қақпақтармен жабдықталған ыдыстарда 

қақпақты толық жаппаған және ыдыста қысым болған кезде оны ашқан 

кезде ыдысты қысымға қосу мүмкіндігін болдырмайтын сақтандыру 

құрылғылары болуы тиіс. Мұндай ыдыстар кілт белгісі бар құлыптармен 

жабдықталған. 

Бекіту және бекіту-реттеу арматурасы ыдыстарға тікелей қосылған 

штуцерлерде немесе ыдыстарға әкелетін және одан жұмыс ортасын 

шығаратын құбыржолдарда орнатылады. Бірнеше ыдысты жүйелі жалғаған 

жағдайда, олардың арасында осындай арматураны орнатуды жобаны 

әзірлеуші анықтайды. 

Арматураға мәліметтер жазылады: 

1) дайындаушының атауы немесе тауар белгісі; 

2) шартты ӛту, мм; 

3) шартты қысым, МПа (жұмыс қысымы мен рұқсат етілген 

температураны кӛрсетуге рұқсат етіледі); 

4) орта ағынының бағыты; 

5) корпус материалының маркасы. 

Бекіту арматурасының маховигінде оның арматураны ашу немесе 

жабу кезіндегі айналу бағыты кӛрсетіледі. 

Жарылыс қаупі бар, ӛрт қаупі бар заттарға арналған ыдыстар, от 

немесе газды жылытатын буландырғыштар сорғыдан немесе 

компрессордан келетін желіде ыдыстан автоматты түрде жабылатын кері 
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клапанмен жабдықталады. Кері клапан сорғы (компрессор) мен ыдыстың 

бекіткіш арматурасы арасында орнатылады. 

Әр түрлі қысымдағы әрбір ыдыс пен дербес қуыстар тікелей әсер 

ететін манометрлермен жабдықталады. 

Манометр ыдыс штуцерінде немесе ыдыс пен бекіту арматурасы 

арасындағы құбырда орнатылады. 

Манометрлерде дәлдік сыныбы: 2,5 - ыдыстың жұмыс қысымы 2,5 

МПа (25 кгс/см
2
) дейін болғанда, 1,5 - ыдыстың жұмыс қысымы 2,5 МПа 

(25 кгс/см
2
) жоғары болғанда кӛрсетеді. 

Манометр жұмыс қысымын ӛлшеу шегі шкаланың екінші үштен 

бірінде болатындай шкаламен таңдалады. 

Манометр шкаласында ыдыстың иесі ыдыстағы жұмыс қысымын 

кӛрсететін қызыл сызық салады. Қызыл сызықтың орнына манометр 

корпусына қызыл түске боялған және манометрдің шынысына тығыз 

жанасатын металл пластина бекітіледі. 

Манометр оның кӛрсеткіштері қызмет кӛрсетуші персоналға анық 

кӛрінетіндей орнатылады.  

Манометр мен ыдыс арасында үш жүрісті кран немесе оны 

ауыстыратын құрылғы орнатылады, ол бақылау кӛмегімен манометрді 

кезеңдік тексеруді жүргізуге мүмкіндік береді. 

Пайдаланылатын ӛлшем құралдары Қазақстан Республикасының 

ӛлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасында белгіленген 

тәртіппен тексерілуге тиіс. 

Қажет болған жағдайларда манометр жұмыс жағдайына және 

ыдыстағы ортаның қасиеттеріне байланысты сифон түтігімен немесе май 

буферімен немесе оны ортаның тікелей әсерінен және температурадан 

сақтайтын және оның сенімді жұмысын қамтамасыз ететін басқа 

құрылғылармен жабдықталады. 

Манометрлер және оларды ыдыспен қосатын құбырлар қатып қалудан 

қорғалады. 

Қабырғалардың ӛзгеретін температурасы кезінде жұмыс істейтін 

ыдыстар ыдыстың ұзындығы мен биіктігі бойынша жылудың жылдамдығы 

мен біркелкілігін бақылауға арналған аспаптармен және жылу орнын 

ауыстыруды бақылауға арналған реперлермен жабдықталады. 

Ыдыстарды кӛрсетілген аспаптармен және реперлермен жабдықтау 

қажеттілігін, ыдыстарды қыздыру мен салқындатудың рұқсат етілген 

жылдамдығын жобаны әзірлеуші айқындайды және ыдыстың паспортында 

немесе пайдалану жӛніндегі нұсқаулықта кӛрсетіледі. 

Әрбір ыдыс (аралас ыдыстың қуысы) қысымның рұқсат етілген 

мәннен жоғары кӛтерілуінен сақтандыру құрылғыларымен жабдықталады. 

Сақтандыру құрылғылары ретінде қолданылады: 
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1) серіппелі сақтандыру клапандары; 

2) иінтіректі-жүк сақтандырғыш клапандар; 

3) басты сақтандырғыш клапаннан  және тікелей әсер ететін 

импульстік басқарушы клапаннан тұратын импульстік сақтандыру 

құрылғылары; 

4) бұзылған мембраналары бар сақтандыру құрылғылары 

(мембраналық сақтандыру құрылғылары). 

Жылжымалы ыдыстарға рычагты-жүк клапандарын орнатуға жол 

берілмейді. 

Оның қоректендіруші кӛзінің қысымынан аз қысымға есептелген 

ыдыстың жеткізуші құбырда редуциялаушы құрылғыдан кейін аз қысым 

жағында орнатылған манометр мен сақтандырғыш құрылғысы бар 

автоматты редуциялаушы құрылғысы болады. 

Айналма желі (байпас) орнатылған жағдайда ол редукциялаушы 

құрылғымен жабдықталады. 

Сақтандырғыш құрылғылар ыдыстарға тікелей қосылған келте 

құбырларда немесе құбырларда орнатылады. 

Сақтандыру құрылғылары оларға қызмет кӛрсету үшін қолжетімді 

орындарда орналастырылады.  

Ыдыс пен сақтандырғыш құрылғы арасында бекіту арматурасын 

орнатуға жол берілмейді. 

Арматура сақтандырғыш құрылғысының алдында (артында) екі 

сақтандырғыш құрылғыларды монтаждау және оларды бір мезгілде 

ажырату мүмкіндігін болдырмайтын бұғаттау шартымен орнатылады. Бұл 

жағдайда олардың әрқайсысының осы Техникалық регламентте кӛзделген 

ӛткізу қабілеті болады. 

Сақтандырғыш құрылғылар мен арматуралар тобын орнату кезінде 

олардың алдында (артында) бұғаттау клапандарды ажыратудың жобада 

кӛзделген кез келген нұсқасында іске қосылған сақтандырғыш 

құрылғылардың жиынтық ӛткізу қабілеті болатындай етіп орындалады. 

Сақтандырғыш құрылғылардың бұрғыш құбырлары мен 

конденсаттың жиналуы мүмкін жерлерде ИСҚ импульстік желілері 

конденсатты кетіруге арналған дренаждық құрылғылармен жабдықталады. 

Дренаждық құбырларда бекіту органдарын немесе басқа арматураны 

орнатуға жол берілмейді. 

Мембраналық сақтандыру құрылғылары орнатылады: 

1) рычагты-жүк және серіппелі сақтандыру клапандарының орнына, 

бұл клапандарды нақты ортаның жұмыс жағдайларында олардың 

инерциондылығы салдарынан қолдану орынды болмаған жағдайда; 

2) сақтандыру клапандары жұмыс ортасының зиянды әсерінің 

(коррозия, эрозия, полимерлеу, кристалдану, тұтану, қатып қалу) немесе 
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жарылыс және ӛрт қауіпті, уытты, экологиялық зиянды және сол сияқты 

заттардың жабық қақпақша арқылы болуы мүмкін ағулардың салдарынан 

сенімді жұмыс істемейтін жағдайларда сақтандыру клапандарының 

алдында. Бұл жағдайда мембрананың жарамдылығын бақылауға мүмкіндік 

беретін құрылғы кӛзделеді; 

3) қысымды түсіру жүйелерінің ӛткізу қабілетін арттыру үшін 

сақтандырғыш клапандармен қатар; 

Мембраналық сақтандыру құрылғыларын орнату қажеттілігі мен 

орнын және олардың құрылымын жобалау ұйымы айқындайды. 

Сақтандырғыш мембраналар оларға арналған бекіту тораптарына 

орнатылады. 

Мембраналық сақтандыру құрылғылары қарау және монтаждау 

(демонтаждау) үшін ашық және қолжетімді орындарда орналастырылады; 

қосу құбырлары оларда жұмыс ортасының қатып қалуынан қорғалады, ал 

құрылғылар ыдысқа тікелей қосылған келте құбырларда немесе 

құбырларда орнатылады. 

Мембраналық сақтандыру құрылғысын сақтандырғыш клапаны бар 

ретімен орнатқан кезде (клапанның алдында немесе одан кейін) 

мембрананың және клапанның арасындағы қуыс сигналдық манометрі бар 

бұру түтігімен (мембраналардың жарамдылығын бақылау үшін) 

хабарланады. 

Мембраналық сақтандырғыш құрылғылардың алдында мембраналық 

құрылғылардың қосарлы саны болған кезде ауыстырып қосқыш 

құрылғыны орнатуға рұқсат етіледі, бұл ретте ауыстырып қосқыш 

құрылғының кез келген жағдайы кезінде қысымның артуынан ыдысты 

қорғауды қамтамасыз етеді. 

Ортаны бӛлу шекарасы бар ыдыстардағы сұйықтық деңгейін бақылау 

қажет болған жағдайда деңгей кӛрсеткіштері қолданылады. 

Деңгей кӛрсеткіштерінен басқа ыдыстарда дыбыс, жарық және басқа 

сигнализаторлар мен деңгей бойынша бұғаттаулар орнатылады. 

Сұйықтық деңгейінің кӛрсеткіштері дайындаушының басшылығына 

сәйкес орнатылады,бұл ретте осы деңгейдің жақсы кӛрінуі қамтамасыз 

етіледі. 

Сұйықтықтың деңгейі рұқсат етілгеннен тӛмен тӛмендеуі мүмкін 

жалынмен немесе ыстық газдармен жылытылатын ыдыстарда тікелей әсер 

ету деңгейінің кемінде екі кӛрсеткіші орнатылады.  

Сұйықтық деңгейінің әрбір кӛрсеткішінде рұқсат етілген жоғарғы 

және тӛменгі деңгейлер белгіленеді. 

Биіктігі бойынша бірнеше кӛрсеткіштерді орнату қажет болған 

жағдайда оларды сұйықтық деңгейі кӛрсеткіштерінің үздіксіздігін 

қамтамасыз ететіндей етіп орналастырады. 
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Деңгей кӛрсеткіштері оларды ыдыстан ажырату және жұмыс ортасын 

қауіпсіз жерге бұрумен үрлеу үшін арматурамен (крандармен және 

вентилдермен) жабдықталады. 

Деңгей кӛрсеткіштерінде шынының немесе слюданың мӛлдір 

элементі ретінде қолданған кезде персоналды жарақаттанудан сақтау үшін 

оларды жару кезінде қорғаныш құрылғысы кӛзделеді. 

 

3. Сҧйытылған газдарды тасымалдауға арналған цистерналар 

мен бӛшкелерге қойылатын талаптар. Баллондарға қойылатын 

талаптар 

 

Криогендік сұйықтықтарды қоспағанда, сұйылтылған газдарға 

арналған цистерналар мен бӛшкелер 50
о
С температурада пайда болатын 

қысымға есептеледі. 

Сұйылтылған оттегі мен басқа криогендік сұйықтықтарға арналған 

цистерналар оларды босату жүргізілетін қысымға есептеледі. 

Цистерналарды есептеу оларды тасымалдау кезінде динамикалық 

жүктемеден туындаған кернеуді есепке ала отырып орындалады. 

Толтыру аяқталған сәтте минус 25
0
С аспайтын температурамен сұйық 

аммиакпен толтырылатын цистерналарда термооқшаулағыш немесе 

кӛлеңкелі қорғаныс болуы тиіс. 

Криогендік сұйықтықтарға арналған цистерналардың 

термоизоляциялық қаптамасы жарылатын мембранамен жабдықталады. 

Темір жол цистернасында оның жоғарғы бӛлігінде диаметрі 450 мм 

кем емес люк және цистернаның екі жағы бойынша тұтқалармен 

жабдықталған металл баспалдақтары бар люктің жанындағы тұғыры 

орнатылады. 

Сұйылтылған оттегі, азот және басқа криогендік сұйықтықтарға 

арналған темір жол цистерналарында люк жанындағы тұғырық құрылғысы 

міндетті емес. 

Цистерналар мен бӛшкелерді бояу, оларға жолақтар мен жазуларды 

салу конструкторлық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. 

Цистерналар жабдықталады: 

1) ортаны ағызуға және құюға арналған сифонды түтіктері бар 

вентильдермен; 

2) цистернаның жоғарғы бӛлігінен бу шығаруға арналған вентильмен; 

3) серіппелі сақтандырғыш клапанмен; 

4) манометрді қосу үшін штуцер; 

5) сұйықтық деңгейін кӛрсеткішпен. 

Цистернада орнатылған сақтандыру клапаны цистернаның газ 

фазасымен хабарланады және клапанды ашқан жағдайда газ шығаруға 
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арналған саңылаулары бар қалпағы болады. Қалпақтағы саңылаулардың 

ауданы-сақтандыру клапанының жұмыс қимасының бір жарым ауданынан 

кем болмайды. 

Цистерналардың әрбір құю және түсіру шұрасы мен сұйылтылған 

газға арналған бӛшкелер бітеуішпен жабдықталады. 

Хлор мен фосген үшін бӛшкеден басқа әрбір бӛшкеде ортаны толтыру 

және ағызуға арналған вентиль түбінің бірінде орнатылады. Шұраны 

бӛшкенің иілген түбіне орнатқан кезде ол қалпақпен жабылады, ал дӛңес 

түбіне орнату кезінде қалпақтан басқа, міндетті түрде қақпақты орнату 

қажет. 

Хлор және фосген бӛшкелерінде сифондармен жабдықталған құю 

және тӛгу вентильдері орнатылады. 

Жанатын газдарды құю және құюға арналған вентильдердің бүйірлік 

штуцерінде сол бұранда болады. 

Жарылыс қаупі бар жанғыш заттарды, зиянды заттарды тасымалдауға 

арналған цистерналарда сифонды құбырларда құбыр жарылған кезде 

газдың шығуын болдырмайтын жылдамдық клапаны болады. 

Сұйылтылған оттегі, азот және басқа криогендік сұйықтықтар үшін 

цистерналарда орнатылатын сақтандыру клапандарының ӛткізу қабілеті 

сұйықтықтардың есептік булану қосындысы және цистернада босаған 

кезде қысым жасау үшін құрылғының ең жоғары ӛнімділігі бойынша 

анықталады. 

Баллондарда мойны жоқ арнайы баллондарда мойын тесігіне немесе 

шығыс-толтырғыш штуцерге тығыз оралған вентильдер болады. 

Сыйымдылығы 100 л астам сығылған, сұйытылған және ерітілген 

газдарға арналған баллондар осы техникалық регламенттің 2-

қосымшасында кӛрсетілген нысан бойынша паспортпен жабдықталады. 

Сутегімен және жанғыш газдармен толтырылатын баллондарға 

арналған вентильдердің бүйірлік штуцерінде сол бұранда, ал оттегімен 

және жанбайтын газдармен толтырылатын баллондар үшін оң бұранда 

болуы тиіс. 

Жарылыс қаупі бар жанғыш заттарға, зиянды заттарға арналған 

баллондардың әрбір шұрасы бүйірлік штуцерге бұралатын тығынмен 

жабдықталуы тиіс. 

Оттегіге арналған баллондардағы шұралар оттегіде жануы мүмкін 

болатын тығыздаушы материалдарды қолдана отырып бұралады. 

Ерітілген ацетиленге арналған баллондар кеуекті масса мен еріткіштің 

тиісті санымен толтырылады. 

Баллондарды кеуекті массамен және еріткішпен толтырғанға дейін 

оның аузында ыдыстың массасы (баллонның массасы қалпақсыз, бірақ 
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кеуекті массамен және еріткішпен, башмакпен, сақинамен және 

вентильмен) шығарылады. 

Баллондардың сыртқы беті осы техникалық регламенттің 3-

қосымшасына сәйкес боялады. 

Баллондарды бояу және ондағы жазбалар майлы, эмаль немесе 

нитрокраскалармен жүргізіледі. 

Баллондардағы жазулар шеңбері бойынша шеңбердің 1/3 кем емес 

ұзындығына, ал жолақтар - барлық шеңбері бойынша жазылады, бұл ретте 

сыйымдылығы 12 л астам баллондардағы әріптердің биіктігі 60 мм, ал 

жолақтың ені 25 мм тең. 

 

4. Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары. Сәйкестікті растау 

 

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдаланудан шығару кезінде 

кәдеге жарату жобалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. 

Пайдаланудан шығарылған пайдаланушы осы жабдықты пайдалануға 

жол берілмейтін шараларды қолданады. 

Сәйкестікті растау 

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың осы техникалық регламенттің 

және қолдану саласына қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар жататын 

ӛзге де техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін растау 

міндетті сертификаттау нысанында жүзеге асырылады. 

Сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу 

саласындағы заңнамасына сәйкес және "Сәйкестікті растау рәсімдері 

техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы № 90 қаулысының талаптарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1) Ыдыстарды ӛндіру кезінде қолданылатын материалдарға 

қойылатын қауіпсіздік талаптары. 

2) Бақылау-ӛлшеу аспаптарына қойылатын талаптар. 

3) Баллондарға қойылатын талаптар. 

4) Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары. 

5) Сәйкестікті растау. 
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Дәріс 12-13. Су жылытатын және бу қазандықтарының 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

 

Жоспары: 

1) Қолдану саласы. Ӛнімнің Қазақстан Республикасының 

нарығында айналым шарттары 

2) Су жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздік 

талаптары 

3)Жобалау кезіндегі, пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары 

4) Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары. Сәйкестікті растау 

 

1. Қолдану саласы. Ӛнімнің Қазақстан Республикасының 

нарығында айналым шарттары 
 

Осы "Су жылыту және бу қазандықтарының қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар" техникалық регламенті 0,07 МПа астам артық 

қысыммен жұмыс істейтін су жылыту және бу қазандықтарының және 

қыздыру температурасы 115
о
С жоғары су жылыту қазандықтарының 

қауіпсіздігіне, сондай-ақ олардың ӛмірлік циклінің процестеріне 

қойылатын талаптарды белгілейді. 

Су жылытатын және бу қазандықтарының құрамдас бӛліктерін 

сәйкестендіру қосымшада келтірілген таңбалау және ілеспе құжаттар 

бойынша, жиынтығында тану үшін жеткілікті белгілері, параметрлері, 

кӛрсеткіштері және талаптары бойынша Қазақстан Республикасының 

сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының  кодтарын 

пайдалану жолымен жүргізіледі. 

Стационарлық қазандар әрекет ету принципі бойынша жіктеледі: 

- табиғи циркуляциямен; 

- мәжбүрлеп циркуляциямен; 

- аралас циркуляциямен; 

- рециркуляциямен тура ағынды-тура ағынды; 

- табиғи тартумен; 

- үрлеумен; 

- жоғары арынды. 

Аулақ болу керек негізгі қауіпті факторлар (тәуекелдер): 

- қорғалмаған жылжымалы элементтер; 

- Шу мен дірілдің жоғары деңгейі; 

- электр тізбегіндегі кернеудің қауіпті деңгейі және оның 

қызметкерге әсер ету мүмкіндігі; 
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- ӛрт қауіпті және жарылыс қауіпті элементтер; 

- жобалау кезіндегі ықтимал қателер. 

Осы Техникалық регламенттің күші келесі объектілерге таралмайды: 

- теңіз және ӛзен кемелерінде және басқа да жүзу құралдары мен су 

астында қолданылатын объектілерде орнатылатын қазандар, автономды 

бу қыздырғыштар мен экономайзерлер; 

- электр жылыту қазандары; 

- бу және су кеңістігінің кӛлемі 0,01 м
3
 (10 л) және одан аз, жұмыс 

қысымының МПа (кгс/см
2
) кӛлемі м

3
 0,02 (200) аспайтын қазандықтар; 

- атом электр станциялары үшін дайындалған жылуэнергетикалық 

жабдық. 

Су жылыту және бу қазандары, егер олар осы техникалық 

регламенттің талаптарына сәйкес келсе және адамның ӛміріне, 

денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірмейтін болса, нарықта 

сатуға жіберіледі. 

Су жылытатын және бу қазандықтарының тұтынушыларына ілеспе 

құжаттамада келтірілген толық және дұрыс ақпарат беріледі. 

Ілеспе құжаттама мыналарды қамтуы тиіс: 

1) жобалық құжаттар және ӛнімнің паспорты; 

2) су жылытатын және бу қазандықтарын монтаждау жӛніндегі 

нұсқаулық; 

3) су жылытатын және бу қазандықтарын пайдалану жӛніндегі 

нұсқаулық. 

Су жылытатын және бу қазандықтарын жеткізу кезінде оларға 

пайдалану жӛніндегі дайындаушының нұсқаулығы қоса беріледі. 

Пайдалану жӛніндегі дайындаушының нұсқаулығы қауіпсіздікке 

қатысты ақпаратты, оның ішінде: 

 - су жылытатын және бу қазандықтарының құрамдас бӛліктерін 

құрастыруды қоса алғанда, монтаждау; 

- пайдалануға енгізу; 

- пайдалану; 

- пайдаланушы тарапынан бақылауды қоса алғанда, техникалық 

қызмет кӛрсету. 

Дайындаушының пайдалану жӛніндегі нұсқаулығына техникалық 

құжаттама қоса беріледі. 

Пайдалану жӛніндегі дайындаушының нұсқаулығында су 

жылытатын және бу қазандықтарын тиісінше пайдаланбау нәтижесінде 

туындауы мүмкін қауіптер туралы ақпарат келтіріледі. 

Пайдалану жӛніндегі дайындаушының нұсқаулығында оларды 

пайдалану мерзімін анықтайтын су жылытатын және бу 

қазандықтарының нақты параметрлері кӛрсетіледі: 
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 жүгірткі кезінде-берілген температура кезіндегі есептік 

жұмыс сағаты; 

 айнымалы жүктеме кезінде-кернеудің берілген деңгейлерінде 

циклдардың есептік саны; 

 тоттану ортасы үшін-тоттану жылдамдығы және тоттануға 

есептік үстеме. 

Таңбалау "Буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды 

дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту 

туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы 

№ 277 қаулысының талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Су жылытатын және бу қазандары, ал қажет болған жағдайда 

жекелеген жинау бірліктерінің анық және ӛшірілмейтін таңбасы болуы 

тиіс. 

 

2. Су жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздік 

талаптары 

 

Су жылытатын және бу қазандықтарының конструкциясы: 

 іске қосу, тоқтату немесе жүктемені түсіру кезінде оның 

жекелеген элементтерінің қабырғаларының қызып кетуі; 

 бу қаптары мен тығындар пайда болуы; 

 газдардың жарылыс қаупі бар жиналуы.  

Қазандықтың конструкциясы жұмыс істеп тұрған қосалқы 

жабдықтың құрамын ӛзгертпей, оның реттеу диапазонында жұмыс істеу 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Қазандықтың конструкциясы ішкі ластанулардан тазарту үшін іске 

қосу алдындағы және пайдалану шаюын қарастырады, су мен шламнан 

толық босатуды, сондай-ақ толтыру және іске қосу кезінде ауа 

тығындары пайда болуы мүмкін барлық элементтерден ауаны жоюды 

қамтамасыз етеді. 

Элементтердің жиынтықтаушы қазандарының учаскелері қызмет 

кӛрсетуші персонал үшін қолжетімді. Қажет болған жағдайда қазанның 

ішіне кіру үшін қарау терезелері, лаздар қарастырылған. 

 

3. Жобалау кезіндегі, пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары 

 

Су жылытатын және бу қазандықтары барлық қызмет ету мерзімі 

ішінде жабдықтың қауіпсіз болуын қамтамасыз ету үшін барлық 

қатерлерді назарға ала отырып, тиісті түрде жобалануы тиіс. 

Су жылыту және бу қазандары оларды пайдалану, тасымалдау, 

монтаждау кезінде туындайтын жүктемелерді және олардан болжанатын 



98 
 

ауытқуларды ескере отырып есептеледі. Бұл ретте мынадай факторлар 

ескеріледі: 

- ішкі / сыртқы қысым; 

- қоршаған ортаның температурасы және жұмыс ортасының 

температурасы; 

- жабдықтағы ішіндегінің салмағынан жұмыс жағдайындағы және 

сынау шарттарындағы статикалық қысым; 

- қозғалыс кезіндегі инерциялық жүктеме, жел және сейсмикалық 

әсер; 

- тіректерден, бекітулерден, құбырлардан берілетін реактивті күш 

(қарсы әрекет); 

- ауыспалы жүктеме кезінде шаршау, коррозия, эрозия; 

- қайта ӛңделетін орта мен технологиялық процестің 

тұрақсыздығынан химиялық реакциялар; 

- пайдалану процесінде материалдардың механикалық қасиеттерінің 

ӛзгеруі. 

Беріктікке есептеу кезінде орын алуы мүмкін барлық жүктемелер 

мен факторларды және олардың бір мезгілде пайда болу ықтималдығын 

ескереді. 

Есептеу әдістері қысымның тұрақтылығын және қазандықтарға 

жүктеменің басқа да аспектілерін және су жылыту және бу 

қазандықтарының беріктілік қорын қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. 

Жобалау кезінде сондай-ақ су жылытатын және бу қазандықтарының 

мақсатына және оларды пайдалану режимдеріне сәйкес қираудың 

ықтимал механизмдерін (тұтқыр қирау, коррозиялық жарылу, саңылау, 

шаршау және т.б.) ескереді. 

Сыртқы қысыммен жұмыс істейтін немесе басқа жүктемелерден 

қысу кернеулерін сынайтын қазандық элементтері форманың 

орнықтылығына тексеріледі. 

Су жылытатын және бу қазандықтарының немесе олардың 

элементтерінің беріктігіне эксперименталды сынақтар жабдықты немесе 

оның элементтерін ұсынатын үлгіде толық немесе ішінара сыналады. 

Сынау процесінде деформациялар мен кернеуді дұрыс тіркеуге 

қабілетті бақылау-ӛлшеу құралдарының кӛмегімен су жылытатын және 

бу қазандықтарының сыни аймақтарын бақылау мүмкіндігі қамтамасыз 

етіледі. 

Эксперименттік сынақтар бағдарламасы: 

1) жұмыс ортасының кемуін немесе рұқсат етілген мәндерден асатын 

қалдық деформациялардың болмауын растау үшін қысыммен беріктікке 

және герметикалыққа сынау; 
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2) қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану шарттарын ескере 

отырып жүргізілетін материалдардың тозуын және ұшуын сынау 

(берілген температура кезінде ұстау, жүктеудің берілген деңгейі кезіндегі 

циклдардың саны және тағы сол сияқтылар); 

3) қажет болған жағдайда жүргізілетін басқа факторлардың 

(коррозия, жұмыс ортасының агрессивті әсері және т.б.) әрекеттерін 

ескеретін қосымша сынақтар. 

Жобалау (құрастыру) сатысында су жылытатын және бу 

қазандықтары үшін кез келген нақты болжанатын тәуекелдердің туындау 

мүмкіндігін болдырмау үшін пайдалану шарттары белгіленеді. 

Ерекше кӛңіл бӛлінеді: 

- ұшыру және аялдамаларына; 

- қысым түсірумен байланысты қауіптерге; 

- су жылытатын және бу қазандықтарының ішінде артық қысым 

немесе вакуум пайда болған сәтте физикалық қолжетімділікті 

болдырмайтын (шектейтін) құрылғыларға; 

- сыртқы бетінің температурасы; 

- тұрақсыз жұмыс ортасының ыдырауы. 

Су жылытатын және бу қазандықтарын дайындау үшін 

қолданылатын материалдар олар үшін таңдалады: 

1) су жылытатын және бу қазандықтарын пайдалану және сынау 

жағдайында пайдалануға мүмкіндік беретін қасиеттерге ие. Материалды 

таңдағанда оның сынғыштығын (жарықшаққа тӛзімділігін) ескереді. 

Нәзік материалды пайдалану кезінде нәзік бұзылуды болдырмау үшін 

шаралар қабылданады; 

2) су жылытатын және бу қазандықтарына арналған жұмыс ортасына 

химиялық тӛзімділігі бар материалдардың химиялық және физикалық 

қасиеттері қазандықтар қызметінің барлық белгіленген мерзімі ішінде 

айтарлықтай ӛзгерген жоқ; 

3) Ескірудің елеулі әсеріне ұшырамаған; 

4) кӛзделген ӛңдеу түрлері үшін жарамды болған; 

5) әртүрлі материалдарды бір-бірімен жалғаған кезде қысыммен 

жұмыс істейтін жабдықтың беріктігі қамтамасыз етілетіндей таңдалады. 

Су жылыту және бу қазандары қауіпсіздік талаптарын орындау үшін 

қажетті тексеру жүргізу мүмкіндігі қамтамасыз етілетіндей жобаланады. 

Су жылытатын және бу қазандықтары ағызу және желдету 

құрылғыларымен жабдықталады, және: 

- гидравликалық соққы, вакуумдық бұзылуды, коррозияны немесе 

бақыланбайтын химиялық реакциялардың туындауын болдырмау. Бұл 

ретте пайдалану және сынау шарттары ескеріледі; 
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- қауіпсіз тазартуды қамтамасыз ету, бақылау және техникалық 

қызмет кӛрсету. 

Су жылытатын және бу қазандықтарының жобалау құжаттамасында 

тоттанудан немесе басқа химиялық әсерден алдын алу және қорғау 

жӛніндегі шаралар кӛзделеді. 

Су жылытатын және бу қазандықтарының конструкциясы оларды 

толтыру немесе тӛгу процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бұл ретте 

осындай қауіптердің туындау мүмкіндігі ескеріледі.: 

1) толтыру кезінде: 

- артық толтыру немесе қысымның асып кетуі; 

- су жылыту және бу қазандары жұмысының қажеттілігі; 

2) құю кезінде - қысымдағы жұмыс ортасын бақыланбайтын ағызу; 

3) толтыру немесе ағызу кезінде - қосылумен және ажыратумен 

байланысты қауіп. 

Жұмысты басқару, қауіпсіз жағдайларды және пайдаланудың есептік 

режимдерін қамтамасыз ету үшін су жылытатын және бу қазандықтары 

жабдықталады.: 

- қысымның жоғарылауынан қорғайтын құрылғылармен 

(сақтандырғыш құрылғылармен)); 

- су деңгейінің кӛрсеткіштерімен; 

- манометрлермен; 

- орта температурасын ӛлшеуге арналған аспаптар; 

- бекіту және реттеу арматурасымен; 

- қауіпсіздік құралдарымен; 

- қоректік құрылғылар. 

Су жылытатын және бу қазандықтарының жобалық құжаттамасында 

режимдерді реттеуді, параметрлерді бақылауды, қазандықтарды 

ажыратуды, сенімді пайдалануды, қауіпсіз қызмет кӛрсетуді, жӛндеуді 

қамтамасыз ететін арматураның, ӛлшеу құралдарының, автоматика мен 

қорғаныштың осындай саны кӛзделеді. 

Пайдалану кезінде: 

Пайдаланушы су жылыту және бу қазандықтарын жарамды күйде 

ұстауды және олардың қауіпсіз жұмыс жағдайын қамтамасыз етеді. 

Технологиялық процестің шарттарына байланысты сақтандырғыш 

құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін тексеру тәртібі мен мерзімдері 

технологиялық регламентте кӛрсетіледі. Сақтандырғыш құрылғылардың 

жарамдылығын тексеру нәтижелері, оларды баптау туралы мәліметтер 

қазан жұмысының ауысым журналына жазылады. 
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Манометрлердің, су деңгейі кӛрсеткіштерінің және қоректік 

сорғылардың жарамдылығын тексеру мынадай мерзімдерде жүргізіледі: 

 1,4 МПа (14 кгс/см
2
) дейінгі қазан үшін - ауысымда кемінде бір 

рет; 

 1,4 МПа (14 кгс/см
2
) жоғары 4 МПа (40 кгс/см

2
) дейінгі қазан 

үшін - тәулігіне кемінде бір рет; 

 4 МПа (40 кгс/см
2
) жоғары қазандық үшін-пайдаланушы 

бекіткен кестеге сәйкес. 

Тексеру нәтижелері туралы ауысым журналына жазба жасалады. 

Манометрдің жарамдылығын тексеру: 

- үш жүрісті кранның немесе оны ауыстыратын бекіткіш 

вентильдердің кӛмегімен манометрдің бағыттамасын нӛлге орнату 

мүмкіндігін тексеру; 

- Қазақстан Республикасының ӛлшем бірлігін қамтамасыз ету 

саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен салыстырып тексеруді 

жүргізу. 

Егер деңгей кӛрсеткіштері ӛлшем құралдары болып табылса, 

салыстырып тексеру қажеттілігі туралы талаптармен толықтыру қажет. 

Сақтандыру клапандарының жарамдылығы оларды қысқа мерзімді 

еріксіз ашумен тексеріледі. 

Резервтік қоректік сорғылардың жарамдылығын тексеру оларды 

жұмысқа қысқа мерзімді қосу жолымен жүзеге асырылады. 

Келесі жағдайларда қазандық дереу тоқтатылады және қорғану 

әрекетімен немесе персоналмен ажыратылады: 

- қысымның жоғарылауынан сақтандыру құрылғыларының ақаулығы 

анықталғанда; 

- егер қазандықтағы қысым рұқсат етілгеннен жоғары кӛтерілсе және 

персонал қабылдаған шараларға қарамастан тӛмендемесе; 

- жабдықта сұйықтық деңгейінің рұқсат етілмеген жоғарылауы немесе 

тӛмендеуі кезінде; 

- тікелей әсер ететін сұйықтық деңгейінің барлық кӛрсеткіштерінің 

әрекеті тоқтатылған кезде; 

- қазандықта және оның элементтерінде жарықтар, шығыңқылар, 

олардың дәнекерленген тігістерінде ӛткізгіштер, тӛсемдердің үзілуі 

анықталған кезде; 

- манометрлердің ақаулығы және басқа аспаптар бойынша қысымды 

анықтау мүмкін болмаған жағдайда; 

- қауіпсіздік автоматикасының, авариялық сигнал берудің, 

сақтандырғыш бұғаттау құрылғыларының ақаулығы кезінде; 
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- қызмет кӛрсетуші персоналға немесе қазандыққа қауіп тӛндіретін 

ӛрт туындаған кезде; 

-қашықтықтан және автоматты басқару құрылғыларында, сондай-ақ 

барлық бақылау-ӛлшеу аспаптарында кернеу жоғалғанда; 

- қазандықта бӛгде шу, соққы, діріл пайда болған кезде; 

- тікелей ағатын қазан трактісінде қысымның рұқсат етілмеген 

жоғарылауы немесе тӛмендеуі кезінде орнатылған ысырмаларға дейін; 

- отынды камералық жағу кезінде қазандық оттығындағы алау 

сӛнгенде; 

- су жылыту қазандығы арқылы су шығыны ең тӛменгі рұқсат етілген 

мәннен тӛмен тӛмендеген кезде, сондай-ақ су шығынын бақылайтын 

аспаптар істен шыққан кезде; 

- қазандықтың барлық қоректік немесе циркуляциялық сорғыларының 

жұмысы тоқтатылған кезде; 

- су жылыту қазандығының трактісіндегі су қысымы рұқсат 

етілгеннен тӛмен болғанда; 

- су жылыту қазандығынан шығудағы су температурасы 20
о
С-қа дейін 

кӛтерілген кезде қазандықтың шығу коллекторындағы судың жұмыс 

қысымына сәйкес келетін қанығу температурасынан тӛмен болғанда. 

 

4. Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары. Сәйкестікті растау 

Пайдаланудан шыққан кезде қазандық толық тоқтатылады, жұмыс 

істеп тұрған жабдықтар мен құбырлардан ажыратылады, оны толтыратын 

ортадан босатылады. 

Қазандықты кәдеге жарату жобалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. 

Пайдаланудан шығарылған қазандықты пайдаланушы осы жабдықты 

пайдалануға жол берілмейтін шараларды қолданады. 

Сәйкестікті растау 

Су жылытатын және бу қазандықтарының осы техникалық 

регламенттің және қолдану саласына су жылытатын және бу 

қазандықтары жататын ӛзге де техникалық регламенттердің талаптарына 

сәйкестігін растау міндетті сертификаттау нысанында жүзеге асырылады. 

Сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу 

саласындағы заңнамасына сәйкес және "Сәйкестікті растау рәсімдері 

"техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы № 90 қаулысының талаптарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 
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Бақылау сҧрақтары: 

1) Су жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздік талаптары. 

2) Жобалау кезіндегі, пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 

3) Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары. 

4) Су жылыту және бу қазандарын дайындау үшін қолданылатын 

материалдар 

5) Су жылытатын және бу қазандықтарының конструкциясы кезінде 

не рұқсат етілмейді? 

 

 

Дәріс 14-15. Технологиялық қҧбырларды пайдалану кезіндегі 

ӛнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 

  

Жоспары: 

1) Жалпы ережелер 

2) 10 МПа (100 кгс/см дейінгі шартты қысымы бар 

технологиялық қҧбырлар )  

3) Жоғары қысымды 10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары 320 МПа (3200 

кгс/см
2
) дейінгі технологиялық қҧбырлар  

4) Қҧбыржолдардың қҧрылымына қойылатын талаптар 

5) Қҧбырларды монтаждауға қойылатын талаптар  

6) Монтаждалған қҧбырларды сынауға және қабылдауға 

қойылатын талаптар  

7) Қҧбырды пайдалануға қойылатын талаптар 

8) Жер асты қҧбырлары. Жӛндеу және монтаждау жҧмыстарын 

орындау. 

 

1. Жалпы ережелер 

 

Осы талаптар қалдық қысымнан (вакуумнан) 0,001 МПа (0,01 кгс/см ) 

шартты қысымға дейін 320 МПа (3200 кгс/см ) және жұмыс 

температурасынан - 196
о
С-тан 700

о
с-қа дейінгі және қауіпті ӛндірістік 

объектілерде пайдаланылатын газ тәрізді, бу тәрізді және сұйық орталарды 

тасымалдауға арналған жобаланатын, жаңадан дайындалатын және 

жаңғыртылатын болат технологиялық құбырларға қолданылады. 

Құбырлар қабырғаларының және құбыр бӛлшектері қалыңдығы 

құбырлардың қолданыстағы сұрыптарына қатысты нормативтік-

техникалық құжаттар бойынша ортаның есептік параметрлеріне, 

коррозиялық және эрозиялық қасиеттеріне байланысты беріктікке 

есептеумен анықталады. Құбыр қабырғаларының және құбыр 
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бӛлшектерінің қалыңдығын таңдау кезінде оларды дайындау 

технологиясының ерекшеліктері ескеріледі (ию, құрастыру, дәнекерлеу). 

Құбырдағы есептік қысым үшін: 

1) құбыр қосылған аппарат үшін есептік қысым; 

2) арынды құбырлар үшін (сорғылардан, компрессорлардан, газ 

үрлегіштерден кейін) - айдау жағынан ысырмасы жабық болған кезде 

Орталықтан тепкіш машинамен дамытылатын ең жоғары қысым; ал 

поршеньді машиналар үшін-қысым кӛзінде орнатылған сақтандырғыш 

клапанның іске қосылу қысымы; 

3) оларға орнатылған сақтандыру клапандары бар құбырлар үшін-

сақтандыру клапанын баптау қысымы. 

Аппаратпен бірге беріктікке және тығыздыққа сыналатын құбырлар 

аппаратты сынау қысымын ескере отырып беріктікке есептелген. 

Құбыржолдар қабырғаларының қалыңдығын есептеу кезінде 

қабырғаның есептік қалыңдығына тоттану тозуын ӛтеуге қосу құбырдың 

қажетті есептік қызмет ету мерзімін және тоттану жылдамдығын 

қамтамасыз ету шарттарын негізге ала отырып таңдалады. 

Орта болатының коррозия жылдамдығына байланысты: 

1) агрессивті емес және азагрессивті - коррозиялық жылдамдығы 

жылына 0,1 мм дейін (тұрақты болат); 

2) орташа агрессивті - коррозия жылдамдығымен 0,1-0,5 мм / жыл; 

3) жоғары агрессивті - коррозия жылдамдығы 0,5 мм/жыл. 

Коррозия жылдамдығы 0,1-0,5 мм / жыл және 0,5 мм/жыл жоғары 

болған кезде болат тӛмен тӛзімді болып саналады. 

Құбырлар үшін материалдар мен бұйымдарды таңдау кезінде: 

1) Тасымалданатын ортаның есептік қысымы мен есептік 

температурасы; 

2) тасымалданатын ортаның қасиеттері (агрессивтілік, жарылыс және 

ӛрт қауіптілігі, зияндылық және т. б.); 

3) материалдар мен бұйымдардың қасиеттері (беріктігі, салқынға 

тӛзімділігі, коррозияға қарсы тӛзімділігі, дәнекерленуі және т. б.); 

4) ашық ауада немесе жылытылмайтын үй-жайларда орналасқан 

құбыржолдарға арналған қоршаған ауаның теріс температурасын қамтиды. 

Құбырлар үшін материалдар мен бұйымдарды таңдау кезінде ауаның 

есептік, теріс температурасына: 

қысымдағы немесе вакуумдағы құбыр қабырғасының жұмыс 

температурасы оң болса, 0,92 қамтамасыз етілген ауданның ең суық бес 

күндік орташа температурасы; 

егер қысым немесе вакуумдағы құбыр қабырғасының жұмыс 

температурасы қоршаған ауаның әсерінен теріс болуы мүмкін болса, осы 

ауданның абсолютті ең тӛменгі температурасы. 
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Құбырлар мен арматура үшін жобалау ұйымы жобалау 

құжаттамасында пайдалану мерзімін белгілейді. 

 

2. 10 МПа (100 кгс/см) дейінгі шартты қысымы бар 

технологиялық қҧбырлар  

 

Құбырларды жіктеу. Қысымы 10 МПа (100 кгс/см ) дейінгі құбырлар 

тасымалданатын заттың қауіптілік сыныбына (жарылыс- ӛрт қауіптілігі 

мен зияндылығы) байланысты А, Б, В топтарына және ортаның жұмыс 

параметрлеріне (қысым мен температураға) байланысты - бес санатқа (I, II, 

III, IV, V) бӛлінеді. 

Құбырлардың жіктелуі осы талаптардың 1-қосымшасында 

келтірілген. 

Құбырлардың санаттары құбырлардың конструкциясына, монтажына 

және бақылау кӛлеміне қойылатын техникалық талаптардың жиынтығын 

анықтайды. 

Технологиялық ортаның қауіптілік сыныбын технологиялық ортада 

болатын заттардың қауіптілік сыныбы және олардың арақатынасы 

негізінде жобаны әзірлеуші айқындайды. 

Құбырлардың санаттарын жобаны әзірлеуші әрбір құбыр үшін 

белгілейді және жобалау құжаттамасында кӛрсетіледі. 

Пайдалану жағдайларына байланысты құбырлардың неғұрлым 

жоғары (жұмыс параметрлерімен анықталатын ортадан) санатын 

қабылдауға жол беріледі. 

Белгілі бір тасымалданатын орта тобын белгілеу орта тобын (А, Б, В) 

белгілеуді және заттың қауіптілік сыныбын кӛрсететін кіші топты (а, б, в) 

белгілеуді қамтиды. 

Құбыржолдар тобының жалпы түрдегі белгіленуі тасымалданатын 

орта тобының белгісіне сәйкес келеді. "А(б) тобының құбыржолы" белгісі 

а(б) тобының ортасы тасымалданатын құбыржолды білдіреді. 

Әртүрлі құрамдас бӛліктерден тұратын, тасымалдайтын орта құбыр 

тобы құбырды неғұрлым жауапты топқа жатқызуды талап ететін 

компонент бойынша белгіленеді. Қоспада қауіптілігі 1, 2 және 3-

сыныптағы қауіпті заттар болған кезде және егер олардың біреуінің 

концентрациясы неғұрлым қауіпті болса, қоспа тобын осы зат бойынша 

анықтайды. 

Егер физикалық-химиялық қасиеттері бойынша неғұрлым қауіпті 

компонент аз мӛлшерде қоспаның құрамына кірген жағдайда, құбырды 

жауапты аз топқа немесе санатқа жатқызу туралы мәселені жобалау ұйымы 

шешеді. 
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Құбырдың санатын оны неғұрлым жауапты санатқа жатқызуды талап 

ететін параметр бойынша белгілеу керек. 

Вакуумдық құбырлар үшін шартты қысым емес, абсолютті жұмыс 

қысымын ескеру қажет. 

Жұмыс температурасы олардың ӛздігінен тұтану температурасына тең 

немесе одан асатын немесе жұмыс температурасы - 40°С тӛмен заттарды 

тасымалдайтын, сондай-ақ қалыпты жағдайларда сумен немесе ауа 

оттегімен үйлеспейтін құбырлар I санатқа жатқызылады. 

 

Құбырларға қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар. 

Құбырлар үшін қолданылатын құбырлар, фасонды қосқыш бӛлшектер, 

фланецтер, тӛсемдер және бекіту бұйымдары сапасы, техникалық 

сипаттамалары мен материалдары бойынша тиісті нормативтік-техникалық 

құжаттамаға жауап беруі тиіс. 

Құбыржолдарды дайындау үшін қолданылатын материалдар мен 

дайын бұйымдардың сапасы мен техникалық сипаттамасы 

дайындаушының сертификаттарымен расталады. Сертификаттары жоқ 

материалдар мен бұйымдарды ІІ және одан тӛмен санаттағы құбырлар 

үшін және оларды нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес 

тексергеннен және сынағаннан кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі. 

Құбырлар бӛлшектерінің материалы жалғанатын құбырлардың 

материалына сәйкес келеді. Әр текті құбырларды қолдану және оларды 

дәнекерлеу кезінде тиісті нормативтік-техникалық құжаттардың 

нұсқауларын басшылыққа алу қажет. 

Құбыржолдардың құбырлары мен фасонды бӛлшектері 

технологиялық дәнекерленуі бар, ағымдылық шегінің беріктілік шегіне 

қатынасы 0,75-тен аспайтын, бес есе үлгілерде үзілу кезінде металдың 

салыстырмалы ұзаруы 16% - дан кем емес және соққы тұтқырлығы 30 

Дж/см-ден (3,0 кгс*м/см ) тӛмен емес құбыржол элементі қабырғасының 

ең аз есептік температурасы кезінде болаттан жасалған. 

Құбырларды тасымалдау ортасының параметрлеріне байланысты 

нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес таңдау. 

Құймадан жасалған жіксіз құбырларды, осы құбырларға арналған 

фасонды бӛлшектерді А және Б топтарындағы бірінші және екінші 

санаттағы құбырлар үшін олардың барлық беті бойынша 100% кӛлемінде 

ультрадыбыстық дефектоскопия (бұдан әрі - УДД) әдісімен бақылау 

жүргізген жағдайда қолдануға рұқсат етіледі. 

Сұйытылған кӛмірсутек газдарын (бұдан әрі - СКГ), сондай - ақ А (А) 

тобына жататын заттарды тасымалдайтын құбырлар үшін жіксіз ыстық 

және суық деформацияланған құбырларды қолдану қажет. Қысым астында 

жұмыс істейтін ыдыстарды қауіпсіз пайдалану және орнату талаптарына 
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сәйкес шартты қысымға 2,5 МПа (25 кгс/см) дейін табақ болаттан жасалған 

ернеушелерді құбыр ретінде қолдануға рұқсат етіледі. 

Құбырлар үшін нормаланған химиялық құрамы және металдың 

механикалық қасиеттері (В тобы) бар құбырлар қолданылады. 

Құбырлар дайындаушымен құбырларға арналған нормативтік-

техникалық құжаттамада кӛрсетілген сынама гидравликалық қысыммен 

сыналған немесе сынақ қысымының кепілдік берілген шамасы туралы 

сертификатта нұсқауы болуы тиіс. 

Егер жіксіз құбырлардың барлық беті бойынша бұзбайтын әдістермен 

бақылауға ұшыраса, оларды гидросынауды жүргізбеуге жол беріледі. 

Спиральді тігісі бар электр дәнекерленген құбырларды тек 

құбырлардың тікелей учаскелері үшін қолдануға рұқсат етіледі. 

Қысымы 1,6 МПа(16 кгс/см) жоғары және Б(в) топтары және қысымы 

2,5 МПа(25 кгс/см) жоғары, жұмыс температурасы 300°С жоғары 

термиялық ӛңделген күйдегі сұйытылған газдарды қоспағанда, а (б), Б (а), 

Б(б) (1-қосымша) топтарының заттарын тасымалдау үшін қолданылатын 

электрмен дәнекерленген құбырлар, ал олардың дәнекерленген жіктері 

бұзбайтын жүз пайыз бақылауға (УЗД немесе радиография әдісімен) және 

иіске немесе соққы тұтқырлығына сынауға ұшырайды. 

Металдың коррозиялық жарылуын туындатпайтын орталарды 

тасымалдау үшін құбырдың сыртқы диаметрінің қабырға қалыңдығына 

қатынасы 50-ге тең немесе одан жоғары термиялық ӛңделмеген 

құбырларды қолдануға рұқсат етіледі. 

Термоӛңделген күйдегі қабырғаның қысымы мен қалыңдығына 

қарамастан, металдың коррозиялық жарылуын тудыратын ортамен 

жанасатын электрмен дәнекерленген құбырлар, ал олардың дәнекерленген 

жіктері негізгі металға тең берік және бұзбайтын әдістермен (УДҚ немесе 

радиография) жүз пайыз бақылауға алынады. 

Кӛміртекті жартылай тынысты болаттан жасалған құбырларды В 

тобының ортасы үшін қабырғаларының қалыңдығы 12 мм - ден аспайтын 

сыртқы ауаның есепті температурасы - 30°С тӛмен емес аудандарда 

пайдалану процесінде құбыр қабырғасының температурасы-20°С тӛмен 

емес қамтамасыз ету кезінде қолдануға рұқсат етіледі. 

Кӛміртекті қайнайтын болаттан жасалған құбырларды В тобының 

ортасы үшін қабырға қалыңдығы 8 мм - ден аспайтын және ауаның есептік 

температурасы-10°С тӛмен емес аудандарда 1,6 МПа (16 кгс/см ) аспайтын 

қысымда қолдануға рұқсат етіледі. 

Фланецтердің және оларға арналған материалдардың конструкциясын 

нормативтік-техникалық құжаттама бойынша жұмыс ортасының 

параметрлерін ескере отырып таңдау. 



108 
 

1 МПа (10 кгс/см ) дейінгі шартты қысымы бар А және Б топтарының 

құбыржолдары үшін шартты қысымға 1,6 МПа (16 кгс/см) кӛзделген 

фланецтер қолданылады. 

Температураға қарамастан 2,5 МПа (25 кгс/см) астам шартты қысым 

кезінде жұмыс істейтін құбыржолдар үшін, сондай-ақ жұмыс 

температурасы 300
о
С жоғары құбыржолдар үшін қысымға қарамастан 

дәнекерленген фланецтер қолданылады. 

Дәнекерленген фланецтер соғылмалардан немесе бандаж 

дайындамаларынан жасалады. 

2,5 МПа (25 кгс/см) аспайтын шартты қысымда жұмыс істейтін 

құбыржолдарға арналған табақтың жазықтығы бойынша дайындамаларды 

жаншу немесе 6,3 МПа (63 кгс/см) аспайтын шартты қысымда жұмыс 

істейтін құбыржолдарға арналған соғылған жолақтардың иілуі жолымен 

дәнекерленген жіктерді радиографиялық немесе ультрадыбыстық әдіспен 

жүз пайыз бақылау шартымен фланецтерді дайындауға жол беріледі. 

Фланецтердің тығыздағыш бетінің түрін таңдау кезінде осы 

Талаптардың 2-қосымшасын басшылыққа алу қажет. 

Жарылыс қауіптілігі 1-санаттағы технологиялық объектілердің А 

және Б топтарының заттарын тасымалдайтын құбыржолдары үшін, 

шектеулі сақинасы бар спиральді оралған тӛсемдерді қолдану 

жағдайларын қоспағанда, тегіс тығыздағыш беті бар фланецті 

қосылыстарды қолдануға жол берілмейді. 

Фланецті қосылыстарға арналған бекіту бӛлшектері және оларға 

арналған материалдар жұмыс жағдайына және фланец болатының 

маркасына байланысты таңдау. 

300°С - тан жоғары және 40°С-тан тӛмен температурада фланецтерді 

қосу үшін қысымға қарамастан шпилькаларды қолдану керек. 

Шпилькаларды, болттарды және гайкаларды дайындау кезінде 

шпилькалардың немесе болттардың қаттылығы гайкалардың 

қаттылығынан кемінде 10-15 НВ жоғары. 

Бекітпе бӛлшектерін қайнайтын, жартылай тыныш, бессемерлік және 

автоматты болаттан жасауға жол берілмейді. 

Дайындамалардың материалы немесе сапалы кӛміртекті, жылуға 

тӛзімді және ыстыққа тӛзімді қоспалы болаттан жасалған дайын бекіту 

бұйымдары термоӛңделген. 

1,6 МПа (16 кгс/см ) дейінгі қысымда және 200°С дейінгі жұмыс 

температурасында қолданылатын бекіту бӛлшектері үшін, диаметрі 48 мм 

дейінгі бұрандалы кӛміртекті болаттан жасалған бекіту бӛлшектері үшін 

термоӛңдеуді жүргізбеуге жол беріледі. 
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Аустениттік сыныптың болаттан жасалған бекіту бӛлшектерін 

ортаның жұмыс температурасы 500
о
С жоғары болған кезде қолданған 

жағдайда бұранданы домалату әдісімен дайындауға жол берілмейді. 

Бекіту бӛлшектерінің материалдары материалдардың сызықтық кеңею 

коэффициенттерінің мәндерінде 10% - дан аспайтын айырмашылық 

кезінде фланец материалының сызықтық кеңею коэффициентінің мәні 

бойынша жақын сызықтық кеңею коэффициентімен таңдау. 

Беріктікке есептеумен немесе эксперименталдық зерттеулермен 

негізделген жағдайларда, ортаның жұмыс температурасы 100°С-тан 

аспайтын фланецті қосылыстар үшін мәні 10% - дан асатын сызықтық 

кеңейту коэффициенттері бар бекіту бӛлшектері мен фланецтердің 

материалдарын қолдануға рұқсат етіледі. 

Фланецті қосылыстарды тығыздауға арналған тӛсемдер мен тӛсеме 

материалдар жобаға, нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес 

тасымалданатын ортаға және оның жұмыс параметрлеріне байланысты 

таңдалады. 

Құбырлардың үлгілік бӛлшектері тасымалданатын ортаның 

параметрлеріне және пайдалану шарттарына байланысты нормативтік-

техникалық құжаттама бойынша таңдау. 

Құбырлардың фасондық бӛлшектері тігіссіз болат және тік жікті 

дәнекерленген құбырлардан немесе металдары жоба, нормативтік-

техникалық құжаттама талаптарына, қосылатын құбырлардың 

материалымен дәнекерлеу шарттарына жауап беретін табақты илектен 

дайындалады. 

Конструкциясына, болат маркасына және дайындау технологиясына 

қарамастан, металдың коррозиялық жарылуын тудыратын орталарға 

арналған құбыржолдардың бӛлшектері термоӛңдеуге жатады. 

Егер оларды дайындау үшін термоӛңделген құбырлар қолданылса, 

секциялық бұрмалар мен құбырлардан жасалған дәнекерленген 

үштіктердің дәнекерленген қосылыстарын жергілікті термоӛңдеу рұқсат 

етіледі. 

Ортаның агрессивтілігіне, температураға және қысымға байланысты 

Құбырлардың дәнекерленген бӛлшектерін таңдау кезінде нормативтік-

техникалық құжаттаманы басшылыққа алу қажет. 

Фитингтерді дәнекерлеу және дәнекерленген жіктердің сапасын 

бақылау нормативтік-техникалық және жобалық құжаттаманың 

талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Құбырдан тармақтау осы талаптардың 3-қосымшасында баяндалған 

тәсілдердің бірімен орындалады. Үштік қосылыстарды қаттылық 

қабырғаларының кӛмегімен күшейтуге жол берілмейді. 
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"А" тәсілі бойынша тармақтарды қосу (3-қосымша) негізгі құбырдың 

әлсіреуі қосылыстың қолда бар беріктік қорымен ӛтелетін жағдайларда 

қолданылады. 

Тармақтарды негізгі құбырға қосу тәсілін таңдау кезінде "б", "в", "е" 

тәсілдеріне артықшылық беру керек (3-қосымша). 

Тармақталатын құбыржолға жапсырма (3-қосымшада "е" тәсілі 

бойынша қосу) тармақталатын және негізгі құбыржолдардың 

диаметрлеріне қатысты кемінде 0,5 орнатылады. 

Дәнекерленген үштіктер Ру - 10 МПа (100 кгс/см) дейінгі қысымда 

қолданылады. 

Dу=150÷400 мм шартты ӛту жолы бар дәнекерленген бұруларды 6,3 

МПа (63 кгс/см) артық емес қысым кезінде технологиялық құбырлар үшін 

қолдану керек. 

Шартты ӛту жолы Dу=500÷1400 мм дәнекерленген бұруларды 2,5 

МПа (25 кгс/см2) артық емес қысым кезінде технологиялық құбырлар үшін 

қолдануға рұқсат етіледі. 

Dу=250÷400 мм шартты ӛту жолы бар дәнекерлеу концентрикалық 

және эксцентрикалық ӛтпелерді 4 МПа (40 кгс/см) дейін ТҚ қысымында 

технологиялық құбырлар үшін, ал Dу 500÷1400 мм - 2,5 МПа (25 кгс/см) 

дейін ТҚ кезінде қолдануға рұқсат етіледі. 

Ортаның температурасы мен агрессивтілігіне байланысты Болат 

ӛткелдерін қолдану шектері Болаттың ұқсас маркалары үшін қосылатын 

құбырларды қолдану шегіне сәйкес келеді. 

Ӛтпелердің дәнекерленген тігістері ультрадыбыстық немесе 

радиографиялық әдіспен жүз пайыз бақылауға жатады. 

1,6 МПа (16 кгс/см) аспайтын шартты қысымы және Dу=100÷500 мм 

шартты диаметрі бар технологиялық құбырлар үшін жапырақшалы 

ӛтпелерді қолдануға рұқсат етіледі. 

Сұйытылған газдар мен А(А) тобының заттарын тасымалдауға 

арналған құбырларда жапырақты ӛткелдерін орнатуға жол берілмейді (1-

қосымша). 

Жапырақты ӛтпелерді кейіннен ультрадыбыстық немесе 

радиографиялық әдіспен дәнекерленген жіктерді жүз пайыз бақылай 

отырып пісіру керек. 

Жапырақты дайындағаннан кейін жоғары температуралы босатуға 

ұшырайды. 

Дәнекерленген айқастырғыштарды кӛміртекті болаттан жасалған 

құбырларда жұмыс температурасы 250°С-тан аспайтын кезде қолдануға 

болады. 

Технологиялық құбырлар үшін тігіссіз және дәнекерленген тік жікті 

құбырлардан ыстық қалыптау немесе созу әдісімен дайындалған тік иілген 
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бұрауларды, иілген және штамптаумен дәнекерленген бұруларды қолдану 

қажет. 

Жіксіз құбырлардан жасалатын иілген бұраулар, құбырдың 

гидравликалық кедергісін барынша азайту талап етілетін жағдайларда, 

ортаның пульсациялайтын ағысы бар құбыржолдарда (дірілді тӛмендету 

мақсатында), Dу шартты ӛту кезінде құбыржолдарда 25 мм кем тік иілген 

және дәнекерленген бұрулардың орнына қолданылады. 

Қолданыстағы сортамент құбырларынан R≥2dн  иілу радиусы бар 

тегіс майысқан бұруларды қолдану шектері олар дайындалған құбырларды 

қолдану шегіне сәйкес келеді. 

Тегіс майысқан бұрулардың иілу радиусын таңдаған кезде жобалық 

және нормативтік-техникалық құжаттаманы басшылыққа алу қажет. 

Құбырдың шетінен дӛңгелектеу басталғанға дейінгі тік учаскенің ең 

аз ұзындығын құбырдың dн диаметріне тең, бірақ 100 мм кем емес 

қабылдау қажет. 

Бітеуіштерді ортадағы жұмыс параметрлеріне және нақты пайдалану 

шарттарына байланысты таңдау ұсынылады. 

Фланецтердің арасында орнатылатын фланец бітеуіштерінің немесе 

бітеуіштердің материалдарын қолданудың температуралық шектері фланец 

материалдарын қолданудың температуралық шектерін ескере отырып 

қабылдануы тиіс. 

Тез алмалы-салмалы бітеуіштерді жобаға сәйкес шығарады және 

орнатады. 

Дәнекерленген, жазық және қабырғалы бітеуіштерді р 2,5 МПа (25 

кгс/см
2
) дейінгі қысым кезінде А және Б тобындағы заттарды 

тасымалдайтын технологиялық құбырлар үшін қолдануға рұқсат етіледі. 

Фланецтер арасында орнатылатын бітеуіштерді тез алмалы-салмалы 

бітеуіштерді араластыруға жол берілмейтін әртүрлі ортамен екі 

құбыржолды бӛлу үшін қолдануға болмайды. 

Бітеуіштердің сапасы мен материалы сертификатпен расталады. 

Әрбір алмалы - салмалы тығында  бітеуіш нӛмірін, болат маркасын, 

шартты қысымын және Dу шартты ӛту жолын белгілеу қажет. 

Бітеуіштерді орнату және алу журналда белгіленеді. 

 

3. 10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары қысымды 320 МПа (3200 кгс/см

2
) 

дейінгі технологиялық қҧбырлар  

 

Жалпы ережелер. Құбырдың конструкциясы пайдалану кезінде 

қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және оны толық босату, тазалау, жуу, үрлеу, 

сыртқы және ішкі тексеру, бақылау және жӛндеу, гидравликалық сынау 
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кезінде және оны жүргізгеннен кейін суды одан шығару мүмкіндігін 

кӛздейді. 

Егер құбырдың конструкциясы сыртқы және ішкі тексерулерді, 

бақылауды немесе сынақтарды жүргізуге мүмкіндік бермесе, жобада 

ақауларды уақтылы анықтау мен жоюды қамтамасыз ететін бақылау мен 

жӛндеудің әдістемесі, кезеңділігі мен кӛлемі кӛрсетіледі. 

35 МПа (350 кгс/см
2
) дейінгі қысыммен жұмыс істейтін құбыржолдар 

элементтерін қосу түйіспелі, астарлы сақинасыз, дәнекерленген 

қосындылармен дәнекерлеумен жүргізіледі. Фланецті қосылыстар 

құбырларды аппараттарға, арматураға және жауапты фланецтері бар басқа 

жабдыққа қосатын жерлерде, пайдалану процесінде кезеңдік бӛлшектеуді 

немесе ауыстыруды талап ететін құбырлардың учаскелерінде кӛздеуге 

рұқсат етіледі. 35 МПа (350 кгс/см
2
) жоғары қысымды құбыржолдарды 

қосу осы шарттар үшін нормативтік-техникалық құжаттар бойынша 

орындалады. 

35 МПа (350 кгс/см
2
) дейінгі қысыммен жұмыс істеуге арналған 

құбырларда штуцерлерді түзу учаскелерде пісіруге, құбырлардан 

дәнекерленген үштіктерді, бұзбайтын әдістермен дәнекерленген 

қосылыстарға жүз пайыз бақылау жүргізу шартымен екі бойлық жігі бар 

штамподәнекер иінді қолдануға жол беріледі. 

Штуцерлерді дәнекерленген тігістерге, құбырлардың майысқан 

элементтеріне (иілу орындарында) пісіруге жол берілмейді. 

35 МПа (350 кгс/см
2
) дейінгі қысыммен жұмыс істейтін құбырлардың 

иістерінде ішкі диаметрі 25 мм аспайтын ӛлшеу құрылғысына арналған бір 

штуцерді (құбырларды) дәнекерлеуге жол беріледі. 

Ажыратуға 650 МПа (6500 кгс/см
2
) және одан да кӛп уақытша 

кедергісі бар беріктігі жоғары болаттан жасалған құбыржолдар 

элементтерін қосу үшін бұрандада муфталық немесе фланецтік 

қосылыстарды пайдалану қажет. 

Неғұрлым кернеулі дәнекерленген қосылыстар мен металдың сырғуы 

кезінде жинақталатын қалдық деформацияны ӛлшеу нүктелері орналасқан 

жерлерде оқшаулаудың алмалы-салмалы бӛліктерін қарастыру қажет. 

 

Құбырдың конструкциясына қойылатын талаптар. Жоғары 

қысымды құбыржолдардың бӛлшектерін соғудан, кӛлемді қалыптардан 

және құбырлардан дайындау. Дайындамалардың басқа түрлерін қолдануға, 

егер олар пайдаланудың берілген шарттарын ескере отырып, есепті қызмет 

ету мерзімі ішінде қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ететін болса, рұқсат 

етіледі. 

Тармақтаудың ішкі диаметрінің негізгі құбырдың ішкі диаметріне 

жалғанған үштіктер-ендірмелердегі қатынасы кемінде 0,25 қабылданады. 
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Егер штуцер диаметрінің және негізгі құбыр диаметрінің қатынасы 0,25 

кем болса, үштіктер немесе штуцер қолданылады. 

Құбырлардан, штамподәнекерлі сақиналардан, иілген бұраулар мен 

штуцерлерден дәнекерленген үштіктердің конструкциясы мен 

геометриялық ӛлшемдері жоба талаптарына сәйкес келеді. 

Құбырлардан дәнекерленген үштіктер, штамподәнекерлі бұрмалар, 

үштіктер және электр қожды технология бойынша құйылған 

дайындамалардан бұрамалар 35 МПа (350 кгс/см
2
) дейінгі қысымға 

қолдануға рұқсат етіледі. Бұл ретте құйма дайындамалардың барлық 

дәнекерленген жіктері мен металдары 100% кӛлемінде бұзылмайтын 

бақылауға жатады. 

Штуцердің ішкі диаметрінің дәнекерленген үштіктердегі негізгі 

құбырдың ішкі диаметріне қатынасы 0,7 мәннен аспауы тиіс. 

Секторлардан дәнекерленген бұруларды қолдану ұсынылмайды. 

Иілген бұрамалар игеннен кейін термиялық ӛңдеуден ӛтеді. 

20, 15ГС, 14ХГС маркалы болаттан жасалған майыстырылған бұрулар 

суық игеннен кейін құбырларды салқын июге дейін жіберумен немесе 

қалыпқа келтірумен шыңдауға ұшыраған жағдайда босатылуы тиіс. 

Алмалы-салмалы жалғаулар үшін осы талаптардың 62-тармағының 

талаптарын ескере отырып дәнекерленген бұрандалы фланецтер мен 

фланецтер қолданылады. 

Фланецті қосылыстардың тығыздаушы элементтері ретінде жалпақ, 

сегізкӛмірлі, сопақ және басқа қималардың металл тӛсемдері 

қолданылады. 

Құбырлардың бӛлшектерінде, бұрандалы фланецтерде, муфталарда 

және бекіту бұйымдарында стандартты бұрандалар орындалады. Сыртқы 

резьб ойпатының пішіні дӛңгелектелген. Бұранданың сапасы бұрандалы 

калибрлі еркін ӛту арқылы тексеріледі. 

Бекіту бӛлшектерін суық деформациялаумен дайындаған жағдайда 

олар термиялық ӛңдеуге - босатуға жатады. Аустенитті болаттан жасалған 

шпилькалардағы бұранданы 500°С жоғары температурада пайдалану үшін 

домалатуға жол берілмейді. 

Дәнекерлеу қосылыстарының конструкциясы мен орналасуы оларды 

дайындау, монтаждау, пайдалану және жӛндеу процесінде барлық 

кӛзделген әдістермен сапалы орындауды және бақылауды қамтамасыз 

етеді. 

Кӛршілес сақиналы түйіскен дәнекерленген қосылыстар арасындағы 

қашықтық дәнекерленетін элементтердің номиналды қалыңдығының үш 

еселік мәнінен кем емес, бірақ қабырға қалыңдығы 8 мм-ге дейін 50 мм-

ден кем емес және қабырға қалыңдығы 8 мм-ден жоғары кезінде 100 мм-

ден кем емес. 
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Кез келген жағдайда кӛрсетілген қашықтық жергілікті термоӛңдеу 

және жікті бұзбайтын әдістермен бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Құбырлардың дәнекерленген қосылыстарын тіректің шетінен 

диаметрі 50 мм кем емес құбырлар үшін кемінде 50 мм және диаметрі 50 

мм артық құбырлар үшін кемінде 200 мм қашықтықта орналастыру қажет. 

Сыртқы диаметрі 100 мм-ге дейінгі құбырлар үшін құбыр июінің 

басынан сақиналы дәнекерлеу тігісінің осіне дейінгі қашықтық құбырдың 

сыртқы диаметрінен кем емес, бірақ 50 мм-ден кем емес. 

Сыртқы диаметрі 100 мм және одан жоғары құбырлар үшін бұл 

қашықтық кемінде 100 мм.  

 

Жоғары қысымды құбырлар үшін қолданылатын материалдарға 

қойылатын талаптар. Қысымы 10 МПа (100 кгс/см
2
) астам 320 МПа 

(3200 кгс/см
2
) дейінгі және температурасы 50-ден 540°С дейінгі 

құбырларды дайындау, монтаждау және жӛндеу үшін стандартты 

материалдар мен жартылай фабрикаттарды қолдану қажет. 

Құрамында сутегі, кӛміртек тотығы, аммиак бар коррозиялық ортаға 

арналған материалдарды қолдану шарттары осы талаптардың 4-

қосымшасына сәйкес анықталады. 

Осы талаптардың 4-қосымшасының 1-кестесінде кӛрсетілген болатты 

қолдану параметрлері, сондай-ақ жік металындағы қоспалаушы 

элементтердің құрамы негізгі металдан тӛмен болмайтын жағдайда 

дәнекерлеу қосылыстарына жатады. 15Х5М және 15Х5М-III маркалы 

болатты осы талаптардың 4-қосымшасының 1-кестесі бойынша 6,7 МПа 

(67 кгс/см
2
) аспайтын сутегі бу қысымы кезінде 540°С дейін қолдануға 

рұқсат етіледі. 

Осы талаптардың 4-қосымшасының 2-кестесінде қолдану шарттары 

карбонильді коррозия жылдамдығы жылына 0,5 мм-ден аспауы тиіс. 

Осы талаптардың 4-қосымшасының 3-кестесінде қолдану шарттары 

жылына 0,5 мм аспайтын азоттау жылдамдығы үшін белгіленген. 

Жартылай фабрикаттардың сапасы мен қасиеттері сертификаттармен 

және тиісті таңбалаумен расталады. Сертификат немесе таңбалау болмаған 

немесе толық болмаған жағдайда, олардың нәтижелерін сертификатты 

толықтыратын немесе ауыстыратын хаттамамен ресімдей отырып, барлық 

қажетті сынақтарды жүргізуге міндетті. 

Жартылай фабрикаттарды дайындаушы материалдың химиялық 

құрамын бақылауды жүзеге асырады. Сертификатқа тікелей жартылай 

фабрикат үшін алынған химиялық талдау нәтижелерін немесе оны 

дайындау үшін пайдаланылған дайындамаға арналған сертификат 

бойынша деректерді енгізуге міндетті. 
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Жартылай фабрикаттар металының механикалық қасиеттерін бақылау 

20°С кезінде созылуға сынау жолымен, үзілуге уақытша кедергіні, шартты 

немесе физикалық ағымдылық шегін, салыстырмалы ұзаруды, 

салыстырмалы тарылуды, соққыдан иілуге анықтау арқылы орындалады. 

Соққы иісіне сынауға ӛнім осы жағдайларда пайдаланылған жағдайда 

теріс температура кезінде 20°С температурада U (КСU) типті және V 

(КСV) типті концентраторлары бар үлгілерде жартылай фабрикаттар 

жатады. 

Сынаудың барлық температуралары кезінде соққы тұтқырлығының 

мәні КСU үшін кемінде 30 Дж/см
2
 (3,0 кгс*м/см ), КСV үшін кемінде 25 

Дж/см
2
 (2,5 кгс*м/см

2
). 

Жоғары температура кезінде механикалық қасиеттердің нормаланған 

мәндері және сынау температурасы жоғары температура кезінде жұмыс 

істеуге арналған жартылай фабрикаттарға арналған техникалық 

құжаттамада кӛрсетіледі. 

400°С-тан жоғары температурада жұмыс істеуге арналған жартылай 

фабрикаттардың материалы үшін металдың сырғымалығы кедергісінің 

шамасы анықталады, бұл техникалық құжаттамада кӛрсетіледі. 

Құбыр материалдарын қолдану шектері, сынау және бақылау түрлері 

нормативтік-техникалық құжаттамамен белгіленеді және техникалық 

құжаттамада кӛрсетіледі. 

Жіксіз құбырлар катанамен немесе қақталған дайындамадан 

жасалады. 

Әрбір құбыр үшін гидравликалық сынақтар кӛзделеді. Сынама 

қысымның шамасы құбырларға арналған нормативтік-техникалық 

құжаттамада кӛрсетіледі. 

Құбырлар механикалық қасиеттер мен қалдық кернеулердің берілген 

деңгейін қамтамасыз ететін термоӛңделген күйде жеткізіледі. 

Әрбір құбырдың соңында мынадай мәліметтері бар таңбалар 

қойылады: балқыту нӛмірі, болат маркасы, дайындаушы және партия 

нӛмірі. 

Ішкі диаметрі 14 мм және одан жоғары құбырлар бұзылмайтын 

әдістермен бақыланады. Диаметрі 14 мм кем құбырлар магнит ұнтақты 

немесе капиллярлы (түсті) әдіспен бақыланады. 

Коррозияға тӛзімді болаттан жасалған құбырлар, егер бұл жобада 

кӛзделсе, кристалларалық коррозияға (бұдан әрі-МКК) бейімділікке 

сыналады. 

Шыңдау жасау үшін сапалы кӛміртекті, аз қоспаланған, легирленген 

және коррозияға тӛзімді болаттарды қолдану қажет. 

Құбырлардың бӛлшектеріне арналған соғулар IV және IV К топтарына 

жатқызылады. 
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Соғылмалардың ӛлшемдері механикалық ӛңдеуге әдіптерді, 

ӛлшемдерге рұқсатнамаларды, технологиялық жіберу мен сынамалар үшін 

түсірулерді есепке ала отырып қабылданады. 

Габариттік ӛлшемдердің бірі 200 мм-ден астам және қалыңдығы 50 

мм-ден астам кӛміртекті, тӛмен қоспаланған және қоспаланған болаттан 

жасалған соғмалар ультрадыбыстық немесе басқа да бірдей әдіспен 

даналап бақылауға жатады. 

Дефектоскопия бақыланатын соғу кӛлемінің кемінде 50% - ы 

ұшырайды. Бақылау ауданы барлық бақыланатын бет бойынша біркелкі 

бӛлінеді. 

Шпилькаларды, гайкаларды, фланецтер мен линзаларды сорттық 

илектен дайындауға жол беріледі. 

Сорттық илектен жасалған шпилек, гайкалар, фланецтер және 

линзалар материалы осы бұйымдарға арналған нормативтік-техникалық 

құжаттамада кӛрсетілген техникалық талаптарды қанағаттандырады. 

Фланецтерге және бекіту бӛлшектеріне арналған әртүрлі маркалы 

болаттарды қолдану шектері, бұлжытпай сынау және бақылау түрлері 

нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес келеді. 

Бекіту бӛлшектерінің материалдары осы талаптардың 34-тармағына 

сәйкес таңдалады. 

Гайкалар мен түйреуіштер әртүрлі маркадағы болаттан, ал бір 

маркадағы болаттан жасалған кезде - қаттылығы әртүрлі болаттан 

дайындалады. Бұл ретте гайканың қаттылығы шпилька қаттылығынан кем 

дегенде 10-15 НВ. 

 

Құбырларды дайындауға қойылатын талаптар. Құрастыру 

бірліктерін дәнекерлеу құбырларды дәнекерлеу технологиясы, қосымша 

материалдарды қолдану, бақылау түрлері мен кӛлемі, алдын ала және 

ілеспе қыздыру және термиялық ӛңдеу бойынша нұсқауларды қамтитын 

техникалық құжаттама талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Құрастыру бірліктерін дайындауды осы талаптарға толық сәйкес 

құрастыру бірліктерін дайындау сапасын қамтамасыз ететін техникалық 

мүмкіндіктері бар ұйымдар мен мамандар жүргізуге рұқсат етіледі. 

Дайындау, монтаждау, жӛндеу кезінде құбырлардың, соғылмалардың, 

дәнекерлеу қосылыстарының бӛлшектері мен дәнекерлеу 

материалдарының нормативтік-техникалық құжаттаманың осы 

талаптарына сәйкестігіне кіріс бақылауын жүзеге асыру. 

Құбырлар, соғулар, бӛлшектер және дәнекерлеу материалдары 

сертификаттармен жинақталады және таңбаланады. 



117 
 

Құрастыру бірліктері металының және құбыр элементтерінің кіріс 

бақылауының кӛлемі мен әдістері осы талаптардың 5-қосымшасына сәйкес 

келеді. 

Сертификаттар немесе оларда қажетті деректер болмаған жағдайда, 

қаптамадағы жапсырмалар (биркалар) сертификаттардың деректеріне 

сәйкес келмеген жағдайда сынақтар мен бақылау тексерулері жүргізіледі. 

Құбырлар, соғулар, бӛлшектер және дәнекерлеу материалдары 

бақылауға партиялармен ұсынылады. Бақылау әдістері жеткізуге арналған 

техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келеді. 

Құбырлардың, бӛлшектердің және соғылмалардың сыртқы бетін 

тексеруді ұлғайтқыш аспаптарды қолданбай жүргізуге жол беріледі. 

Құбырлардың ішкі бетін аспаптар арқылы қарайды. 

Тереңдігі техникалық талаптарда белгіленген рұқсатнамалардан тыс 

ақаулар табылған кезде құбырлар жарамсыз болады.  

Соғылудың ӛңделетін беттерінен сырттай қарап табылған ақаулар, 

олардың тереңдігі технологиялық ӛңдеуге нақты, бір жақты әдіптен 75% 

аспаған жағдайда рұқсат етіледі. 

Механикалық сынақтар үшін ең үлкен және ең аз қаттылығы бар 

құбырлар мен соғылғыштарды іріктеп алады. 

Әрбір іріктелген құбырдың бір шетінен кесіледі: 

1) 20°С кезінде созылуға сынау үшін 2 үлгі; 

2) 20°С кезінде соққы иісіне сынауға арналған 2 үлгі; 

3) жұмыс температурасы кезінде созылуға сынау үшін 2 үлгі; 

4) теріс температурада соққы иілуіне сынауға арналған 2 үлгі; 

5) микроқұрылымды зерттеуге арналған 1 үлгі; 

6) жапсыруға сынауға арналған 1 үлгі; 

7) статикалық иілуге сынау үшін 1 үлгі. 

Әрбір таңдап алынған бумадан кесіледі: 

1) 20°С кезінде созылуға сынау үшін 1 үлгі; 

2) 20°С кезінде соққы иісіне сынауға арналған 2 үлгі; 

3) жұмыс температурасы кезінде созылуға сынау үшін 1 үлгі; 

4) теріс температурада соққы иіліміне сынауға арналған 2 үлгі. 

Кристалл аралық коррозияға тӛзімділігін тексеру үшін үлгілерді 

іріктеу нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес орындалады. 

Құбырлардың, соғылмалардың, балқытылған металдың немесе 

дәнекерленген қосылыс металының кристаллитаралық коррозиясына 

қарсы тӛзімділікке сынау, феррит фазасының құрамын анықтау қажеттілігі 

жобамен белгіленеді. 

Құбыр металын макрозерттеу үшін соққыдан майысу анықталған 

үлгілерді пайдалануға жол беріледі. 
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114-116-тармақтардың талаптарына сәйкес жүргізілген сынақтардың 

қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде кӛрсеткіштердің ең болмағанда біреуі 

бойынша сол партияның басқа құбырларынан (соғылмаларынан) алынған 

үлгілердің екі еселенген санына қайта сынау жүргізіледі. 

Қайта сынақтардың қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде әрбір 

құбырға (соғуға) қайта сынау жүргізіледі. Қанағаттанарлықсыз нәтиже 

кӛрсеткен құбырлар (соғулар) жарамсыз болады. 

Құбыр, шыңдау, бӛлшектер металының химиялық құрамы дайындау 

сертификатында кӛрсетіледі. 

03Х17Н14М3 маркалы болаттан жасалған құбырлар мен 

соғылмалардың металын феррит фазасының құрамына бақылау жасау 

керек. Феррит фазасының құрамы 0,5 балдан (1-2%) аспайды. 

Құрастыру бірліктерінің габариттік ӛлшемдерінің ауытқуы 16 

квалитетке сәйкес келеді. Құрастыру бірлігінің габариттік ӛлшемдерінің 

жиынтық ауытқуы ± 10 мм аспайды. 

Құрастыру бірліктерінің, оның ішінде орамдағы габариттік ӛлшемдері 

мен салмағы кӛлік құралдарымен тасымалдау үшін белгіленген габариттер 

мен жүктемелерден аспайды. 

Құбырлар мен құбыр бӛлшектерінің түйіскен тігістеріндегі ішкі 

диаметр бойынша жиектердің жылжуына қабырға қалыңдығынан 10% 

шегінде, бірақ 1 мм-ден артық емес рұқсат етіледі.  

Құбырлар мен құбыр бӛлшектерінің түйіскен тігістеріндегі сыртқы 

диаметрі бойынша жиектердің ығысуы жұқа құбыр немесе бӛлшектен 

артық қалыңдығының 30% - нан аспайды, бірақ құбырда немесе құбыр 

бӛлшектерінде кӛрсетілген мәндер сыртқы жағынан асып кеткен жағдайда 

12-15°бұрышпен шабу орындалған. Соруға жол берілмейтін құбырлардың 

бӛлшектері бар құбырларды құрастыру кезінде рұқсат етілетін ығысуды 

қамтамасыз ететін ӛтпелерді қолдану керек. 

 

4. Қҧбырлардың қҧрылымына қойылатын талаптар 

 

Құбырларды орналастыру. Технологиялық құбырларды тӛсеу жоба 

бойынша жүзеге асырылады. 

Құбырларды тӛсеу: 

1) жобада кӛзделген кӛтергіш-кӛлік құралдарын пайдалану және 

техникалық жай-күйін тікелей бақылау мүмкіндігі; 

2) механикаландыру құралдарын қолдана отырып, монтаждау және 

жӛндеу жұмыстарын жүргізуді ескере отырып, технологиялық тораптар 

мен блоктарға бӛлу; 

3) дәнекерлеу жіктерін бақылау, термиялық ӛңдеу, сынау және 

диагностикалау бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау мүмкіндігі; 
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4) құбырларды коррозиядан, атмосфералық және статикалық 

электрден оқшаулау және қорғау; 

5) құбыржолда мұз және басқа да тығындардың пайда болуын 

болдырмау; 

6) құбырлардың ең аз ұзындығы; 

7) алып тастау салбырап бұзылуына және іркілген аймақтардың 

түзілуі; 

8) құбырлардың температуралық деформациясын ӛздігінен 

компенсациялау мүмкіндігі және зақымданудан қорғау; 

9) кӛтергіш механизмдердің, ӛрт сӛндіру жабдықтары мен 

құралдарының кедергісіз қозғалу мүмкіндігі. 

Құбыр трассасын таңдау кезінде трассалардың бұрылуы есебінен 

температуралық деформациялардан ӛзін-ӛзі компенсациялау мүмкіндігін 

қарастыру қажет. 

Құбырлар трассасы, әдетте, тротуарлар мен жаяу жүргіншілер 

жолдарын орналастыруға қарама-қарсы жағынан бӛлінеді. 

Құбырлар тоқтаған кезде олардың босатылуын қамтамасыз ететін 

еңістермен жобаланады. 

Құбыржолдардың еңістерін кем дегенде қабылдау: 

1) жеңіл жылжымалы сұйық заттар үшін-0,002; 

2) орта жүрісі бойынша газ тәрізді заттар үшін-0,002; 

3) газ тәрізді заттар үшін орта барысына қарсы-0,003; 

4) қышқылдар мен сілтілер үшін-0,005. 

Жоғары тұтқыр және қатып қалған заттары бар құбыржолдар үшін 

еңістің шамасы заттардың нақты қасиеттері мен ерекшеліктеріне, 

құбыржолдардың ұзындығына және оларды тӛсеу жағдайларына (0,02-ге 

дейінгі шектерде) сүйене отырып қабылданады. 

Негізделген жағдайларда еңісі аз немесе еңіссіз құбырларды тӛсеуге 

жол беріледі, бірақ бұл ретте олардың босатылуын қамтамасыз ететін іс-

шаралар кӛзделеді. 

А, Б топтағы құбырлар үшін жанбайтын конструкцияларда, 

эстакадаларда, этажеркаларда, тіреулерде, тіреулерде жер үсті тӛсемі. 

Бұл құбырларды сорғыларға және компрессорларға жалғау 

учаскелерінде ӛтпейтін арналарда тӛсеуге жол беріледі. 

Ӛтпейтін арналарда Б(В) (мазут, май және тағы сол сияқтылар) 

тобының тұтқыр, жеңіл тұндырғыш және жанғыш сұйықтықтарын 

тасымалдайтын құбырларды, жабдықты мезгіл-мезгіл босатқан жағдайда А 

және Б топтарының дренаждық құбырларын тӛсеу кезінде негізделген 

жағдайларда тӛсеуге жол беріледі. 

В тобының құбырлары үшін жер үсті тӛсемдерінен басқа каналдарда 

(жабық немесе құммен кӛміп), тоннельдерде немесе жерде тӛсеуге жол 
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беріледі. Тӛмен тірек конструкцияларын қолдануға бұл кӛлік пен ӛрт 

сӛндіру құралдарының қозғалысына кедергі келтірмейтін жағдайларда жол 

беріледі. 

А және Б топтарының құбырларына арналған арналарды құрама 

жанбайтын құрылымдардан орындау, жанбайтын темір-бетон 

құрылымдармен (темір-бетон плиталармен) жабу, құм себу және қажет 

болған жағдайда оларға жер асты суларының енуінен қорғауды кӛздеу. 

Жартылай ӛтетін каналдарда құбыржолдарды тӛсеуге, негізінен Б(в) 

топтарының құбыржолдарымен қиылысқан кезде, ұзақтығы 100 м 

аспайтын трассаның жекелеген учаскелерінде және зауытішілік темір 

жолдар мен тӛсемі жетілдірілген автожолдарда ғана жол беріледі. 

Бұл ретте жартылай ӛту арналарында шығыңқы конструкцияларға 

дейін ені кемінде 0,6 м және биіктігі кемінде 1,5 м ӛту жолын қарастыру 

қажет. Каналдың ұшында шығулар мен люктер кӛзделеді. 

А, Б топтарының құбырларын цехқа (цехтан) арналар немесе 

тоннельдер бойынша енгізу (шығару) орындарында цехтан каналға және 

кері қарай зиянды және жанғыш заттардың түсуін болдырмау жӛніндегі 

құралдарды қарастыру (жанбайтын материалдардан жасалған 

диафрагмаларды орнату немесе су және газ ӛткізбейтін бӛгеттерді орнату 

әрбір нақты жағдайда жобамен анықталады). 

Аралас құбыржолдардың осьтері мен құбыржолдардан құрылыс 

конструкцияларына дейінгі арақашықтықты кӛлденең және тігінен 

құрастыру, жӛндеу, қарау, оқшаулауды жағу мүмкіндігін, температуралық 

деформациялар кезінде құбыржолдың ығысу шамасын ескере отырып 

қабылдау қажет. Осы Талаптардың 6-қосымшасында шектес құбырлардың 

осьтері мен арналар қабырғаларынан және ғимараттар қабырғаларынан 

ұсынылатын қашықтықтар кӛрсетілген. 

Осы талаптардың 6-қосымшасы бойынша қабылданған құбырларда 

жылыту серіктері үшін арматуралар болған кезде А және Б 

арақашықтықтары жарықтағы қашықтықты қамтамасыз ету шарттарына 

сүйене отырып тексеру: 

1) 600 мм дейін Dу кезінде оқшауланбаған құбырлар үшін-50 мм кем 

емес; 

2) 600 мм астам Dу кезінде оқшауланбаған құбыржолдар және жылу 

оқшаулағышы бар барлық құбыржолдар үшін - 100 мм кем емес. 

Тӛменгі түзуші немесе жылу оқшаулағыш конструкция мен еден 

немесе арна түбінің арасындағы қашықтық 100 мм кем болмауы тиіс. 

Б арақашықтығы (құбырлар осьтерінің арасында) BI кестелік 

ӛлшемдерін қосумен анықталады, мұнда BI = b1, b2,..., b8. 
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Фланецтердің әр түрлі жазықтықта орналасуы кезінде оқшауланбаған 

құбырлардың осьтерінің арасындағы қашықтық үлкен диаметрлі b4 және 

кіші диаметрлі b5-b8 қосындылаумен анықталады. 

Трассаның бұрылу орындарында құбырларды жобалау кезінде құбыр 

қабырғалары температурасының, ішкі қысымның және басқа да 

жүктемелердің ӛзгеруінен туындайтын орын ауыстыру мүмкіндігін ескеру 

қажет. 

Құбырлар мен электрокабельдерді бірлесіп тӛсеу кезінде олардың 

арасындағы қашықтықты анықтау үшін нормативтік-техникалық 

құжаттаманы басшылыққа алу қажет. 

Әкімшілік, тұрмыстық, шаруашылық үй-жайларының ішінде және 

электр тарату құрылғыларының, электр қондырғыларының, 

автоматтандыру қалқандарының үй-жайларында, трансформаторлардың, 

желдеткіш камераларының, жылу пункттерінің үй-жайларында, 

персоналды эвакуациялау жолдарында (баспалдақ торлары, дәліздер және 

тағы басқа), сондай-ақ кез келген мақсаттағы үй-жайлар арқылы 

транзитпен технологиялық құбырларды тӛсеуге жол берілмейді. 

Қауіпті ӛндірістік объектіден тыс тӛселетін А және Б топтарының 

құбыржолдарын адамдар болуы мүмкін ғимараттардан (асхана, клуб, 

медпункт, тұрмыстық және әкімшілік ғимараттар және т.б.) жер үсті тӛсемі 

кезінде кемінде 50 м және жер асты тӛсемі кезінде кемінде 25 м 

қашықтықта орналастыру қажет. 

Құбыр жолдарын жобалау кезінде қайта құру мүмкіндігін ескеру 

ұсынылады, бұл үшін конструкциялардың ӛлшемдерін анықтау кезінде 

габариттері бойынша да, осы конструкцияларға жүктемелер бойынша да 

резервті қарастыру ұсынылады. Әрбір нақты жағдайда резерв жобамен 

анықталады. 

Арматураны, компенсаторларды, дренаждық құрылғыларды, алмалы-

салмалы қосылыстарды темір және автомобиль жолдарының жер үсті 

құбыржолдары, жаяу жүргіншілер ӛтпелері қиылысатын жерлерде, есік 

ойықтарының үстінде, терезелер мен балкондардың астында және үстінде 

орналастыруға жол берілмейді. Алмалы-салмалы жалғауларды қолдану 

қажет болған жағдайда (мысалы, ішкі қорғаныс жабыны бар құбырлар 

үшін) қорғаныш табандықтары мен күнқағарлар кӛзделеді. 

А, Б тобындағы заттарды және В тобындағы газды (шартты ӛту жолы 

100 мм-ге дейін) тасымалдайтын цехішілік құбыржолдар, В тобындағы 

сұйық заттарды (құбырдың диаметріне қарамастан) : 

1) қосалқы үй-жайлардың тұйық қабырғаларының сыртқы беті, 

оларды қорғауды қамтамасыз етеді; 

2) Ӛндірістік ғимараттардың кӛтергіш қабырғаларының жанбайтын 

беті бойынша шартты ӛту жолы 200 мм-ге дейінгі цехішілік 
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құбыржолдарды осы қабырғаларға рұқсат етілген жүктемелерден шыға 

отырып тӛсеуге жол беріледі. Мұндай құбырлар терезе және есік 

ойықтарынан 0,5 м тӛмен немесе жоғары орналастырылады. Бұл ретте 

жеңіл газдары бар құбырлар жоғары, ал ауыр құбырлар - терезе және есік 

ойықтарынан тӛмен орналастырылады. Тұтас шынысы бар ғимараттардың 

қабырғаларына, жеңіл ашылатын конструкцияларға құбыржолдарды 

тӛсеуге жол берілмейді. 

Тӛмен және жоғары жеке тұрған тіректерде немесе эстакадаларда 

құбыржолдарды тӛсеуді тасымалданатын заттардың қасиеттері мен 

параметрлеріне қарамастан құбыржолдардың кез келген үйлесімі кезінде 

қолдануға рұқсат етіледі. 

Бұл ретте бір-бірімен сыйыспайтын заттары бар құбыржолдарды бір-

бірінен ең жоғары қашықтықта орналастыру керек. 

Құбырларды екі және үш ярусты тӛсеу кезінде оларды мыналарды 

ескере отырып орналастыру қажет: 

1) қышқылдардың, сілтілердің және басқа агрессивті заттардың 

құбырлары - ең тӛменгі қабаттарда; 

2) Б(а), Б(б) топтары заттарының құбырлары - жоғарғы қабатта және 

мүмкіндігінше эстакаданың шетінде; 

3) араласуы ӛрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін заттары бар 

құбыржолдар - бір-бірінен барынша алшақ жерде. 

П-тәрізді компенсаторларды ӛтпелер мен жолдардың үстінен 

орнатуға, әдетте, жол берілмейді. Кӛрсетілген компенсаторларды орнатуға 

оларды басқа жерлерге орналастыру мүмкін емес немесе орынсыздығы 

негіздемесі болған кезде жол беріледі. 

Эстакадаларда тұрақты қызмет кӛрсетуді (ауысымда кемінде бір рет) 

талап ететін құбырларды тӛсеу кезінде зауыт эстакадаларында ені кемінде 

0,6 м және биіктігі кемінде 0,9 м таяныштары бар жанбайтын 

материалдардан жасалған ӛтпелі кӛпіршелер, ал әрбір 200 м сайын және 

эстакаданың бүйірінде кемінде 200 м қашықтықта шатырлы қоршауы бар 

тік баспалдақтар болуы тиіс. 

Тӛмен тіректерде құбырларды тӛсеу кезінде жер бетінен құбырдың 

тӛменгі жағына және жылу оқшаулағышқа дейінгі арақашықтықты 

ӛнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес қабылдау қажет. Құбырлар 

арқылы ӛту үшін жаяу жүргіншілер кӛпірлері жабдықталған. 

Диаметрі 300 мм-ге дейін қоса алғанда екі және одан да кӛп қабатқа 

құбырларды тӛсеуді кӛздеуге рұқсат етіледі, бұл ретте алаңның бетінен 

құбырлардың үстіңгі жағына дейінгі немесе жоғарғы қабаттың жылу 

оқшаулағышына дейінгі қашықтық, әдетте, 1,5 м-ден аспауы тиіс. 

Тиісті негіздемелер кезінде, егер құбырлардың кӛтергіш қабілетіне 

мүмкіндік берсе, оларға диаметрі аз басқа құбырларды бекітуге жол 
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беріледі. Тасымалданатын құбырларға бекітудің мұндай тәсіліне жол 

берілмейді. : 

1) А, Б топтарының ортасы; 

2) температурасы 300°С жоғары және одан тӛмен - 40° С немесе 

температурасы 10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары қысыммен технологиялық 

орта температураға қарамастан; 

3) бекітілетін құбыржолдағы ӛздігінен тұтану температурасы 

елемейтін құбыржолдағы заттардың температурасынан 0,8-ден тӛмен 

заттар. 

Құбырларды бекіту мүмкіндігі есеппен расталуы және жобада 

негізделуі тиіс. 

Бу құбырларын басқа құбыржолдармен бірлесіп тӛсеу кезінде бу және 

ыстық су құбырларын орнату және қауіпсіз пайдалану жӛніндегі 

қолданыстағы талаптарды басшылыққа алу қажет. 

Ғимараттың қабырғалары немесе жабындары арқылы ӛтетін құбырлар 

гильзаларға немесе футлярларға салынады. Қаптаманың немесе 

гильзалардың ішіндегі құбыржолдардың дәнекерленген және бұрандалы 

қосылыстарына жол берілмейді. 

Гильзаның ішкі диаметрі құбырдың сыртқы диаметрінен (оқшаулау 

болмаған жағдайда) немесе оқшаулаудың сыртқы диаметрінен 

(оқшауланған құбырлар үшін) 10-12 мм артық қабылданады. 

Гильзалар құрылыс конструкцияларына қатты бітелген, құбыр мен 

гильзаның арасындағы саңылау (екі ұшынан да) құбырдың ұзына бойлық 

осінің бойымен жылжуына жол беретін жанбайтын материалмен 

толтырылады. 

Құрамында жарылыс және ӛрт қауіпті заттар бар технологиялық 

аппараттардан атмосфераға шығарынды құбырларда от бӛгегіштер 

орнатылады. Азотты тыныс алатын аппараттардан шығарындыда және 

сақтандыру клапандарынан шығарындыда от бӛгегіштер жобада 

негізделген кезде орнатылмауы мүмкін. 

Газ технологиялық ортасын шығаруға арналған құбыржолдар (алаулы 

құбыржолдар) алау жүйелерін құрылғыға және қауіпсіз пайдалануға 

қойылатын қолданыстағы ӛнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына жауап 

береді. 

Компрессорлардың А және Б топтарының ортасы бар сорғыш және 

айдағыш коллекторларын, әдетте, машина залдарынан тыс орналастыру 

керек. Әрбір машинада А және Б топтарының ортасы бар сору 

құбырындағы коллектордан ажыратқыш (бекіткіш) арматура, апаттық 

жағдайлар кезінде үй-жайға түсуі мүмкін зиянды және жарылыс-ӛрт 

қауіпті заттардың мӛлшерін шектеу мақсатында ғимараттан тыс 

коллекторда орнатылған. Жалпы коллекторға жұмыс істейтін газ 
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компрессорларының айдау желілерінде компрессор мен бекіту арматурасы 

арасында кері клапандар орнату кӛзделеді. 

Каналдарда технологиялық құбырларды тӛсеуге жобада тиісті 

негіздемеде (158 және 160-тармақтарды ескере отырып) жол беріледі. 

А және Б тобындағы цех аралық құбыржолдарды ғимараттардың 

астына және үстіне тӛсеуге жол берілмейді. 

А, Б(а), Б(б) топтарының құбыржолдарын жалпы арналарда бу 

ӛткізгіштері, жылу ӛткізгіштері, күштік және әлсіз ток кабельдері бар 

тӛсеуге жол берілмейді. 

Тікелей топырақта тӛселетін жер асты құбырлары автомобиль 

жолдары мен темір жолдар қиылысатын жерлерде ұштары рельс 

бастиегінен немесе жол жиегінен кемінде 2 м қашық болатын қорғаныш 

металл және бетон құбырларында тӛселген; жоғарғы пайда болатын 

қорғаныш құбырынан бастап темір жол шпалының табанына дейінгі 

қашықтық кемінде 1 м; автожол тӛсеміне дейін кемінде 0,5 м. 

Ӛтпелер мен ӛткелдердің үстіндегі құбырларға арналған 

эстакадалардың еркін биіктігі кемінде: 

1) темір жолдар үшін (рельс басының үстінде) - 5,55 м; 

2) автомобиль жолдары үшін-5 м (4,5 тиісті негіздемеде); 

3) жаяу жүргіншілер жолдары үшін-2,2 м. 

Жоғары эстакадалармен темір жолдар мен автожолдарды қиылысқан 

кезде эстакаданың ең жақын тірегінің қырынан кӛлденең қашықтық 

кемінде: 

1) қалыпты жолтабанды темір жол осіне дейін-2,45 м; 

2) автожол жиегіне дейін - 1,0 м. 

Эстакадалардың электр берудің әуе желілерімен қиылысуы электр 

қондырғыларының қауіпсіз құрылғысының талаптарына сәйкес 

орындалады. 

Эстакадалармен қиылыстардағы электр берілісінің әуе желілері тек 

құбыржолдардың үстінен ӛтеді. Эстакаданың жоғарғы технологиялық 

құбыржолдарынан электр беру желілеріне (тӛменгі сымдардың олардың 

салбырауын ескере отырып) дейінгі тігінен ең аз арақашықтықты кернеуге 

байланысты қабылдау: 

  

Кернеуі, кВ 1дейін 
1 ден 

20дейін 

35 тен 

110дейін 
150 220 

Құбырдың 

үстіндегі 

қашықтық, м 

1,0 3,0 4,0 4,5 5,0 
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Аспалы жолдың жоғарғы технологиялық құбыржолдарынан 

вагоншалардың тӛменгі бӛлігіне дейінгі тігінен арақашықтық 3 м кем 

болмауы тиіс. 

Электр берілісінің әуе желілері мен әртүрлі технологиялық 

құбыржолдар арасындағы тік және кӛлденең қашықтықты анықтау кезінде 

олардың үстіне торлар, галереялар, алаңдар түрінде Орнатылатын 

қорғаныс қоршаулары құбырдың бӛліктері ретінде қарастырылады. 

Бір траншеяда екі және одан да кӛп құбыржолдар бір уақытта 

орналасқан жағдайда құбырларды жер астында тӛсеу кезінде олар бір 

қатарға (бір кӛлденең жазықтықта) орналастырылады. Олардың 

арасындағы қашықтық құбыржолдардың мынадай шартты диаметрлерінде 

қабылданады: 

1) 300 мм-ге дейін - кемінде 0,4 м; 

2) 300 мм астам - 0,5 м кем емес. 

Жер асты құбыржолдары қатты коррозияға қарсы қорғаныспен 

(оқшаулаумен) қорғалған. 

Жер асты құбырларын салу тереңдігі жер бетінен құбырдың немесе 

жылу оқшаулағыштың жоғарғы бӛлігіне дейін кемінде 0,6 м, кӛлік 

қозғалысы кӛзделмеген жерлерде, ал қалған учаскелерде салу тереңдігі 

барлық қолданыстағы жүктемелерді ескере отырып, құбырдың беріктігін 

сақтау шарттарына сүйене отырып қабылданады. 

Қатып қалған, ылғалданған және конденсацияланатын заттарды 

тасымалдайтын құбыржолдар конденсат жинағыштарға, басқа 

сыйымдылықтарға немесе аппараттарға еңісі бар топырақтың қатып қалу 

тереңдігінен 0,1 м тӛмен орналастырылады.  

Мүмкіндігінше электрлендірілген жолдардың рельстік жолдарымен 

(тұрақты токпен) және басқа да кезбе токтардың кӛздерімен 

құбыржолдардың 11 м кем қашықтыққа қиылысуын және жақындауын 

болдырмау керек. 

Негізделген жағдайларда жобада негіздемелері бар кезбе токтардан 

тиісті қорғауды қолдану шартымен кӛрсетілген қашықтықты азайтуға жол 

беріледі. 

Жер асты құбырларының электрлендірілген темір жол жолдарымен 

қиылысу орындарында диэлектрлік тӛсемдер қолданылады. 

 

Құбырларды дренаждау және үрлеуге арналған құрылғылар. 

 Технологиялық құбыржолдарда тасымалданатын ӛнімге қарамастан 

гидравликалық сынаудан кейін суды ағызуға арналған дренаждар және 

газды кетіруге арналған құбыржолдардың жоғарғы нүктелерінде ауа 

ӛткізгіштер болады. 
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Дренаж және үрлеуге арналған арнайы құрылғылардың қажеттілігі 

құбырдың мақсаты мен жұмыс жағдайына байланысты жобамен 

анықталады. 

Құбырларды босату, әдетте, сұйықтықты мерзімді немесе үздіксіз 

бұруға арналған құрылғылары бар технологиялық жабдыққа жүргізілуі 

тиіс. Құбырлардың тӛменгі нүктелерінде толық босатылуын қамтамасыз 

ету мүмкін болмаған жағдайда үздіксіз немесе кезеңдік әсер ететін 

дренаждық құрылғыларды қарастыру қажет. 

Ӛнімнің конденсациясы мүмкін құбырларда сұйықтықты үздіксіз 

жоюға арналған дренаждық құрылғылар болады. 

Үздіксіз әрекет ететін дренаждық құрылғылар ретінде ортаның 

қасиеттері мен параметрлеріне байланысты конденсат бұрғыштарды, 

гидравликалық бекітпелерді, сепараторларды және сұйықтықты жабық 

жүйелер мен жинақтарға бұратын басқа да құрылғыларды қолдануға 

рұқсат етіледі. 

Құбырдан дренирленетін сұйықтықты үздіксіз бұру дренирленетін 

құбырға дәнекерленетін штуцер-қалтадан кӛзделеді. 

Штуцер-қалтаның диаметрін дренирленетін құбырдың диаметріне 

байланысты осы талаптардың 7-қосымшасының 1-кестесіне сәйкес 

қабылдау керек. 

Шартты диаметрі 100 мм кем құбыржолдарда штуцер-қалталар 

кӛзделмейді. 

Штуцер-қалтаға қосылатын бұру құбырының диаметрі гидравликалық 

есеппен анықталады. 

Кезеңді әсер ететін дренаждық құрылғылар ретінде стационарлық 

немесе алмалы-салмалы құбырларды қосу үшін бекіткіш арматурасы бар 

ағызу штуцерін, ӛнімді дренаждық сыйымдылықтарға немесе 

технологиялық жабдыққа бұру үшін иілгіш шлангілерді кӛздеу қажет. 

Бекіту арматурасына бітеуіш орнатылады. Авариялық босату үшін 

дренаждық құрылғыларды стационарлы жобалау керек. 

Қауіптілігі 1 және 2-сыныпты ӛнімдер мен сұйытылған газдар үшін 

иілгіш шлангілердің кӛмегімен босатуға арналған құрылғыға жол 

берілмейді. 

Дренаждық құбырдың диаметрі дренаждың регламенттелген 

уақытының шарттарына сүйене отырып, гидравликалық есепке сәйкес, 

бірақ 25 мм-ден кем емес қабылданады. 

Ӛнім конденсациясы мүмкін құбырларды қыздыру және үрлеу үшін, 

ӛндірістік цехтарға енгізуде, технологиялық тораптар мен бекіткіш 

арматураның алдындағы қондырғылар, бекіткіш органдар ажырататын 

құбырлардың барлық учаскелерінде вентильі бар дренаждық штуцер (және 

тығыны - улы ӛнімдер үшін) соңғы нүктелерде кӛзделген. 
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Дренаждық штуцерлердің және бу құбырынан оны үрлеу кезінде 

конденсатты алып тастау үшін бекіту арматурасының диаметрлері басқа 

мақсаттағы құбырлардан оларды бумен үрлеу қажет болған жағдайда осы 

талаптардың 7-қосымшасының 2-кестесіне сәйкес құбырдың диаметріне 

байланысты қабылданады. 

Гидравликалық сынақтан кейін құбырларды судан босату үшін 

бірінші кезекте құбырлардың технологиялық дренажына арналған 

құрылғылар пайдаланылады. Технологиялық дренаж болмаған кезде 

дренаждалатын құбырға тікелей дәнекерленетін штуцер кӛзделеді. 

Дренаждық штуцерлердің диаметрлерін осы талаптардың 7-

қосымшасының 3-кестесінде кӛрсетілгеннен кем емес қабылдау 

ұсынылады. 

Сұйытылған газдарды, ӛрт-жарылыс қаупі бар ӛнімдер мен қауіптілігі 

1 және 2-сыныптағы заттарды тасымалдауға арналған құбырлар үшін 

штуцер құбырының бастапқы және соңғы нүктелерінде арматурасы және 

оларды инертті газбен немесе су буымен үрлеуге және (немесе) сумен 

немесе арнайы ерітінділермен жууға арналған тығыны бар штуцер 

құбыржолында кӛзделген. 

Құбырларға инертті газды, буды, суды немесе жуу сұйықтығын 

жеткізу (бұру) құбырлардың алмалы-салмалы учаскелерінің немесе иілгіш 

шлангілердің кӛмегімен жүргізіледі. Үрлеу (жуу) аяқталғаннан кейін 

алмалы-салмалы учаскелер немесе шлангілер алынып тасталды, ал бекіту 

арматурасына бітеуіштер орнатылады. 

Үрлеуге және жууға арналған штуцерлердің диаметрлері құбырдың 

диаметріне байланысты, бірақ осы талаптардың 7-қосымшасының 3-

кестесінде кӛрсетілгеннен кем емес қабылданады. 

Сұйытылған газдарды стационарлық жабдықтардан шығару үшін 

икемді шлангтарды қолдануға жол берілмейді. 

Стационарлық емес жабдықтарды толтыру және босату үшін (темір 

жол цистерналарын, контейнерлерді, бӛшкелер мен баллондарды ағызу 

және құю) тиісті қысымға есептелген икемді шлангтерді қолдануға рұқсат 

етіледі. 

Қауіптіліктің 1, 2 және 3-сыныптарындағы технологиялық ортасы бар 

құбыржолдарды кейіннен үрлеу газдары мен буындарын пайдалана 

отырып немесе залалсыздандыра отырып, ағызу құбыржолдарына үрлеу 

керек. Қалған құбырларды үрлеуді атмосфераға үрлеу білтелері арқылы 

жүзеге асыруға жол беріледі. 

Құбырды үрлеу схемасы және үрлеу шамдарының орналасуы 

нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарын сақтай отырып, әрбір 

нақты жағдайда жобалау кезінде анықталады. 
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Үрлеу шамдарының арматурасы бар сынама алуға арналған 

құрылғылары, ал жанғыш және жарылыс қаупі бар ӛнімдерге арналған 

үрлеу шамдары - от бӛгегіштері болады. 

Үрлеу білтелері мен сақтандыру клапандарынан шығарынды 

құбырларында тӛменгі нүктелерде дренаждық тесіктер және арматурасы 

бар штуцер немесе конденсация нәтижесінде сұйықтықтың жиналу 

мүмкіндігін болдырмайтын басқа да құрылғылар болады. 

Конденсат бӛлу құрылғыларының барлық түрлері және үй-жайлардан 

тыс орналасқан барлық дренаждық құбырлар қатып қалудан жылу 

оқшаулағышпен және жылытумен қорғалады. 

 
5. Қҧбырларды монтаждауға қойылатын талаптар  

 

Құбырларды монтаждауға қойылатын жалпы талаптар. 

Құбырлар мен коммуникация блоктарын монтаждау осы талаптарға, 

жұмыстарды ұйымдастырудың әзірленген жоспары (бұдан әрі - ЖҰЖ) мен 

жобаға сәйкес жүргізіледі. 

Жарылыс қаупі бар I санаттағы блоктары бар жарылыс-ӛрт қауіпті 

ӛндірістердің құбыржолдарын монтаждау, әдетте, тораптық немесе 

монтаждау-блоктық әдіс негізінде жүзеге асырылады. 

Белгіленген тәртіппен келісусіз жобадан және ЖҰЖ-дан ауытқуға 

жол берілмейді. 

Құбыржолдарды монтаждау кезінде материалдардың, құбыржолдар 

мен арматура бӛлшектерінің сапасына олардың сертификаттарына, 

нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкестігіне кіріс бақылау, 

орындалған жұмыстардың сапасын операциялық бақылау жүзеге 

асырылады. Кіріс бақылауының нәтижелері бұйымдардың сапасын 

растайтын барлық құжаттарды қоса бере отырып, актімен ресімделеді. 

Құбыржолдардың құрастыру бірліктерінің сызықтық ӛлшемдерінің 

ауытқуы 1 м-ге ± 3 мм-ден аспайды, бірақ барлық ұзындығына ± 10 мм-ден 

аспайды. 

Құжаттамада кӛрсетілген есептік мерзім ӛткен бұйымдар мен 

материалдар ревизия, ақауларды жою, сынау, сараптама және олардың 

сапасы мен қолдану қауіпсіздігін қамтамасыз ететін басқа да жұмыстар 

жүргізілгеннен кейін ғана монтаждауға берілуі мүмкін. 

Құбырларды монтаждауға арналған бұйымдар мен материалдарды 

сақтау шарттары нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес 

келеді. 

Егер құбыр монтаждау процесінде бірнеше бӛлікке кесілсе, онда 

барлық жаңадан пайда болған бӛліктерге бастапқы құбырдың таңбасына 

сәйкес келетін таңба салынады. 
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Құбырларды монтаждау. Монтажға құбырға кіретін құрастыру 

бірліктерін, құбырларды, элементтерді және басқа да бұйымдарды 

қабылдау кезінде кӛзбен шолып қарау арқылы (бӛлшектемей) олардың 

нормативтік-техникалық құжаттама мен жинақтылық талаптарына 

сәйкестігі тексеріледі. 

Жинау бірліктерін, құбырларды, бӛлшектерді және басқа да, 

ластанған, коррозиямен зақымданған, деформацияланған, қорғаныш 

жабындары зақымдалған бұйымдарды монтаждауға жол берілмейді. 

Құбырлардың ішкі беттерін тазартудың арнайы түрлері 

(майсыздандыру, ӛңдеу), егер құжаттамада басқа нұсқаулар болмаса, 

монтаждаудан кейін іске қосу-реттеу жұмыстары кезеңінде орындауға жол 

беріледі. 

Құбыржолдарды жобалық жағдайда бекітілген жабдыққа ғана қосуға 

рұқсат етіледі. Құбырларды қисық және қосымша тартусыз жабдықпен 

қосу. Қозғалмайтын тіректер құбыржолдарды жабдықпен біріктіргеннен 

кейін тірек конструкцияларына бекітіледі. 

Құбырларды дәнекерлеуге жинау кезінде дәнекерленген түйіспеге 

дәнекерлеуден және термоӛңдеуден кейін (қажет болған жағдайда) оны 

толық суытқанға дейін жүктемеге жол берілмейді. 

Кӛлденең дәнекерлеу қосылысынан тірек немесе аспаның шетіне 

дейінгі қашықтық (қажет болған жағдайда) оны термоӛңдеу және бақылау 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Бұрыштық (таңбалық) тігісі бар штуцерден немесе басқа элементтен 

майысқан учаске немесе құбырдың кӛлденең дәнекерленген тігісі 

басталғанға дейінгі қашықтық құбырдың сыртқы диаметрінен кем емес, 

бірақ сыртқы диаметрі 100 мм-ге дейінгі құбырлар үшін кемінде 50 мм. 

сыртқы диаметрі 100 мм және одан жоғары құбырлар үшін бұл қашықтық 

100 мм-ден кем емес. 

Екі кӛрші иістің дәнекерленген жіктері арасындағы тік учаскенің 

ұзындығы шартты диаметрі 150 мм-ден кем болғанда 100 мм-ден және 

шартты диаметрі 150 мм-ден және одан жоғары болғанда 200 мм-ден кем 

болмайды. Тік иілген бұруларды қолдану кезінде иілген учаскенің басында 

дәнекерлеу қосылыстарын орналастыруға және тікелей учаскелерсіз 

бұруларды ӛзара дәнекерлеуге жол беріледі. 

Кӛрші дәнекерленген қосылыстар арасындағы қашықтық және 

құбырға дәнекерленген кезде сақиналы ендірмелердің ұзындығы 100 мм-

ден кем болмауы тиіс. 

Дәнекерленген тігістер орналасқан жерлерде штуцерлерді, 

бобышкаларды, муфталарды және басқа да бӛлшектерді құбырлардың 

иілген және штампталған бӛлшектеріне пісіруге жол берілмейді. 
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Негізделген жағдайларда құбырлардың майысқан және штампталған 

бӛлшектеріне ішкі диаметрі 25 мм аспайтын бір штуцерді пісіруге рұқсат 

етіледі. 

Кӛлденең дәнекерленген түйіспелерді құрастыру кезінде қосылатын 

элементтердің бойлық дәнекерленген тігістері элементтердің бойлық 

осінің айналасында бір-біріне қатысты бұрылыспен ығыстырылған. 

Фланецті қосылыстар болттарында (шпилькаларында) гайкалардың 

жобалық жағдайына құбырлардың құрастыру бірліктерін орнату алдында 

созылған, дәнекерленген жіктер дәнекерленген (қажет болған жағдайда 

термоӛңделген) және нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына 

сәйкес бақыланған. 

Фланецтің тығыздағыш бетінің құбыр немесе бӛлшектер осіне 

перпендикулярлығынан ауытқу тӛменде келтірілген шамалардан аспайды: 

  

Құбыр диаметрі 

(бӛлшектер), мм  

Ауытқу, мм  

25-60  

60-160  

160-400  

400-750  

750 жоғары 

0,15  

0,25  

0,35  

0,5  

0,6  

  

Жанасатын фланецтердің тығыздағыш беттерінің сәйкессіздігі 297-

тармақта кӛрсетілген екі еселенген ауытқудан аспайды, бұл ретте 

саңылаудың барлық шеңбері бойынша бірдей және тӛсемнің қалыңдығына 

сәйкес келеді. 

Фланецті қосылыстарды құрастыру кезінде мынадай талаптарды 

орындау: 

1) болттардың гайкалары фланецті қосылыстың бір жағында 

орналасқан; 

2) бұрандамалар мен шпилек ұштарының гайкаларының үстіндегі 

шығыңқы биіктігі 1 және 3 бұранда қадамынан кем емес; 

3) жұмсақ тӛсемдері бар қосылыстардың гайкаларын крест тәрізді 

айналым тәсілімен, ал металл тӛсемдері бар гайкаларды айналма айналым 

тәсілімен тартады; 

4) құбыржолдар қосылыстарының болттары мен шпилькалары 

нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес жағылады, ал 

300°С-тан жоғары температурада жұмыс істейтін құбыржолдар алдын ала 

графитті майлаумен жабылған. Жұмсақ тӛсемдер екі жағынан құрғақ 

графитпен сүртіледі; 
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5) тӛсемнің тесігінің диаметрі құбырдың ішкі диаметрінен кем емес 

және фланецтің тығыздағыш бетінің ішкі диаметріне сәйкес келеді; 

6) фланецті қосылыстардың қисаюын болттарды (шпилькаларды) 

тартумен, сыналы тӛсемдерді қолданумен тегістеуге жол берілмейді. 

Құбыржолдарды монтаждауға жоба талаптарына сәйкес тірек 

конструкциялары мен аспаларды орнатқаннан және бекіткеннен кейін жол 

беріледі. Құбыржолдардың құрастыру бірліктері мен тораптары оларды 

аударудан немесе кері бұрылудан қорғау арқылы кемінде екі тірекке 

(немесе екі аспаға бекітілген) тӛселген. 

Арматураның фланецінен немесе компенсатордың фланецінен 

тірекке, аспаға, қабырғаға, қалқаға немесе жабынға дейінгі арақашықтық 

кемінде 400 мм. 

Ӛлшеу диафрагмалары орналасқан жерлерде монтаждау кезінде 

олардың орнына нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес монтаждау 

сақиналарын уақытша орнатуға жол беріледі. 

Механикалық немесе электрлік жетегі бар арматура оны монтаждауға 

бергенге дейін жетектің жұмысқа қабілеттілігін тексеруден ӛтеді. 

Арматура корпусының орта ағынының бағытына қатысты орналасуы 

және штурвал осьтерін орнату жобамен анықталады. 

Құбыр арматурасын жабық күйде монтаждау. Арматураның фланецті 

және дәнекерленген қосылыстары құбырдың тартылуынсыз орындалған. 

Дәнекерленген арматураны дәнекерлеу кезінде оның қақпағы немесе 

клапаны корпусты қыздыру кезінде оның бітелуін болдырмау үшін толық 

ашу. Егер дәнекерлеу астарлы сақинасыз жүргізілсе, арматураны 

дәнекерлеу аяқталғаннан кейін оны ішкі тазартқаннан кейін ғана жабуға 

болады. 

Құбырлардың суықтай тартылуын барлық дәнекерлеу қосылыстарын 

(тұйықталушыны қоспағанда) орындағаннан кейін, суық тартылуға 

жататын учаскенің шеттерінде қозғалмайтын тіректерді түпкілікті 

бекіткеннен кейін, термиялық ӛңдеуден (қажет болған жағдайда оны 

жүргізу) және суық тартқыш жүргізілетін учаскенің барлық ұзындығына 

орналасқан дәнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылағаннан кейін 

жүргізуге рұқсат етіледі. 

Кӛлденең жазықтықта орналасқан П-тәрізді компенсаторларды 

жобалау құжаттамасында кӛрсетілген құбырдың жалпы еңісін сақтай 

отырып орнату қажет. 

Осьтік компенсаторларды құбырлармен сәйкестендіріп орнату. 

Компенсаторлардың қосылатын келтеқұбырларының жобалық 

қалпынан оларды орнату және дәнекерлеу кезінде рұқсат етілген 

ауытқулары компенсаторларға арналған құжаттамаға сәйкес келеді. 
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Компенсаторларды орнату кезінде олардың корпусындағы 

бағыттаманың бағыты құбырдағы заттың қозғалыс бағытына сәйкес келеді. 

Компенсаторларды монтаждау кезінде бойлық оське қатысты 

бұралатын жүктемелер және олардың меншікті массасының және 

жанасатын құбыржолдар массасының әсерімен салбырауы алынып 

тасталады, иілгіш элементті механикалық зақымданулардан және 

дәнекерлеу кезінде ұшқындардың түсуінен қорғау қамтамасыз етіледі. 

Сильфонды, линзалы және сальникті компенсаторлардың монтаждау 

ұзындығы монтаждау кезінде сыртқы ауа температурасына түзетулер 

ескеріле отырып қабылданады. 

Компенсаторларды монтаждау ұзындығына дейін созу 

компенсатордың конструкциясында кӛзделген құрылғылардың немесе 

тарту монтаждау құрылғыларының кӛмегімен жүргізіледі. 

Компенсаторларды созу (сығу) актімен ресімделеді. 

Сальникті компенсаторларды монтаждау кезінде жылжымалы 

бӛліктердің еркін орын ауыстыруы және толтырудың сақталуы қамтамасыз 

етіледі. 

Дәнекерлеу алдында компенсаторды созу жүргізілетін дәнекерлеу 

қосылуы жобалау құжаттамасында кӛрсетілген. Компенсатордың ӛтемдік 

қабілетінің тӛмендеуін және оның ауытқуын болдырмау үшін 

компенсатордың симметрия осінен кемінде 20 Dн қашықтықта орналасқан 

қосылысты пайдалануға рұқсат етіледі. 

Линзалы, сильфонды және сальникті компенсаторларды құрастыру 

бірліктері мен коммуникациялардың блоктарында оларды ірілендірілген 

құрастыру кезінде орнату, бұл ретте компенсаторларды тасымалдау, 

кӛтеру және орнату кезінде деформациядан және зақымданудан сақтау 

үшін қосымша қаттылықты қолдану керек. Монтаж аяқталғаннан кейін 

уақытша орнатылған қаттылық жойылады. 

Құбырлардың тігінен ауытқуы (егер жобада нұсқаулар болмаса) 

құбыр ұзындығының бір метріне 2 мм-ден аспайды. 

Құбырлардың тік учаскелерін монтаждау кезінде пректілі 

құжаттамада құбырлардың тік учаскесі массасының әсерінен 

компенсаторлардың қысылу мүмкіндігін болдырмайтын шаралар 

кӛзделген. 

Эстакадаларға, арналарға немесе науаларға салу кезінде әрбір 

температуралық блоктағы құбырларды түпкілікті бекіту қозғалмайтын 

тіректерден бастап жүргізіледі. 

Темір жолдарды, автожолдарды, ӛту жолдарын және басқа да 

инженерлік құрылыстарды кесіп ӛтетін құбырларды монтаждау 

белгіленген тәртіппен келісім бойынша жүргізілсін. 
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Технологиялық құбырларды жылыту үшін оларды дәнекерлеуге 

қосып (фланецті арматураны орнату орындарын қоспағанда) Dу кем 

дегенде 20 мм құбыржолдары пайдаланылады. 

Жылыту құбыржолдарын технологиялық құбыржолдарға бекіту 

құбыржолдардың жылу ұзартуларының еркін ӛтеуін қамтамасыз етеді. 

Құбырлардың коррозияға қарсы қорғанысы мен жылу оқшаулауын 

оларды жобалық жағдайға орнатқанға дейін кейінгі монтаждау 

жұмыстарын жүргізу кезінде қорғау жабынының сақталуын қамтамасыз 

ету шартымен орындауға жол беріледі. 

 

6. Монтаждалған қҧбырларды сынауға және қабылдауға 

қойылатын талаптар  

 

Жалпы талаптар. Құбыржолдар, монтаждау және дәнекерлеу 

жұмыстары, термоӛңдеу (қажет болған жағдайда), дәнекерленген 

қосылыстардың сапасын бұзбайтын әдістермен бақылау аяқталғаннан 

кейін, барлық тіректерді, аспаларды (серіппелі тіректер мен аспалардың 

серіппелері сынақ кезеңінде түсірілді) орнатқаннан және түпкілікті 

бекітілгеннен кейін және орындалған жұмыстардың сапасын растайтын 

құжаттарды ресімдегеннен кейін кӛзбен шолып қарауға, беріктігі мен 

тығыздығына сынауға және қажет болған жағдайда қысымның түсуін 

анықтай отырып, герметикалыққа қосымша сынауға жатады. 

Сынау түрі (беріктікке және тығыздыққа, герметикалыққа қосымша 

сынау), сынау тәсілі (гидравликалық, пневматикалық) және сынау 

қысымының шамасы әрбір құбыр үшін жобада кӛрсетіледі. 

Құбырды кӛзбен шолып қарау кезінде мыналар тексеріледі: 

монтаждалған құбырдың жобалық құжаттамаға сәйкестігі; бекіту 

құрылғыларын орнатудың дұрыстығы, олардың жабылу және ашылуы 

жеңілдігі; барлық жобалық бекітпелерді орнату және барлық уақытша 

бекітпелерді алу; ауа ӛткізгіштер мен дренаждарды қоса алғанда, барлық 

дәнекерлеу жұмыстарының аяқталуы; термоӛңдеу жӛніндегі жұмыстардың 

аяқталуы (қажет болған жағдайда). 

Әдетте, барлық құбыр толығымен сыналады. Құбырды жеке 

учаскелермен сынауды жүргізуге жол беріледі. 

Беріктігі мен тығыздығын сынау кезінде сыналатын құбыр (учаске) 

аппараттардан және басқа құбырлардан тығындармен ажыратылады. 

Сыналатын құбырды (учаскені) ажырату үшін бекіту арматурасын 

пайдалануға негізделген жағдайларда жол беріледі. 

Сынау жүргізу кезінде құбырда орнатылған барлық бекіту арматурасы 

толығымен ашық, тығыздамалар-тығыздалған; реттеуші клапандар мен 
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ӛлшеу құрылғыларының орнында монтаждық катушкалар орнатылған; 

барлық ойықтар, штуцерлер, бобышкалар сӛндірілген. 

Сынақ жүргізу кезінде бітеуіштердің орналасу орындары ескерту 

белгілерімен белгіленеді және олардың жанында адамдардың болуына жол 

берілмейді. 

Сынау кезіндегі қысым тексеруден ӛткен және пломбаланған екі 

манометрлермен бақыланады. Манометрлер дәлдік сыныбы 1,5-ден тӛмен 

болмауы тиіс, корпустың диаметрі 160 мм-ден кем емес және ӛлшенетін 

4/3 номиналды қысымға шкаласы болуы тиіс. Бір манометр нығыздау 

агрегатында бекіту вентильінен кейін, екіншісі - нығыздау агрегатынан 

неғұрлым алыс құбыр нүктесі орнатылады. 

Жіксіз құбырлардан немесе алдын ала дайындалған және сыналған 

блоктардан жасалған құбырларды (қолданылатын құбырларға қарамастан) 

жылу немесе тоттануға қарсы оқшаулаумен сынауды дәнекерленген 

монтаждау жіктері мен фланецті қосылыстардың қарап шығуға мүмкіндігі 

болған жағдайда жүргізуге рұқсат етіледі. 

10 МПа (100 кгс/см
2
) дейінгі шартты қысыммен құбырлардың 

беріктігі мен тығыздығын гидравликалық немесе пневматикалық сынау. 

Әдетте, сынау гидравликалық тәсілмен жүргізіледі. 

Гидравликалық сынақты пневматикалық сынаққа ауыстыруға келесі 

жағдайларда рұқсат етіледі: 

1) Егер кӛтергіш құрылыс конструкциясы немесе тіректер 

құбыржолды сумен толтыруға есептелмесе; 

2) қоршаған ауаның температурасы 0°С тӛмен және құбырдың 

жекелеген учаскелерінің қату қаупі кезінде; 

3) Егер сұйықтықты (суды) қолдануға басқа себептер бойынша жол 

берілмейтін болса. 

10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары шартты қысымға есептелген 

құбырлардың беріктігі мен тығыздығын сынау гидравликалық тәсілмен 

жүргізіледі. Техникалық негізделген жағдайларда 50 МПа (500 кгс/см
2
) 

дейінгі шартты қысымы бар құбыржолдар үшін осы сынақты акустикалық 

эмиссия әдісімен (қоршаған ауаның оң температурасы кезінде ғана) 

бақылау шартымен гидравликалық сынақты пневматикалық сынаққа 

ауыстыруға рұқсат етіледі. 

Аппараттармен байламалы құбырларды бірлесіп сынау кезінде 

құбыржолдарды беріктікке және тығыздыққа сынау кезіндегі қысым 

шамасын (ең жақын ажырататын ысырмаға дейін) аппарат үшін ретінде 

қабылдау қажет. 

Сақтандырғыш клапандардан қысқа (20 м-ге дейін) бұрғыш құбырлар, 

атмосферамен тікелей байланысты аппараттар мен жүйелерден (факел газ 
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құбырынан басқа) білтелер, егер жобада нұсқаулар болмаса сынауға жол 

беріледі. 

Құбырларды герметикалыққа қосымша сынауды пневматикалық 

тәсілмен жүргізуге рұқсат етіледі. 

Сынақтарды жүргізу тәртібі мен әдістемесі жобамен және 

ӛнеркәсіптік қауіпсіздік жӛніндегі нормативтік-техникалық құжаттамамен 

айқындалады. 

Құбырлардың беріктігі мен тығыздығына сынауды сынау тәсіліне 

қарамастан бір мезгілде жүргізу керек. 

Сынаудың қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде анықталған ақаулар 

жойылады, ал сынаулар қайталанады. 

Дәнекерленген жіктерді нақыштауға және құбырдың қысыммен 

тұрған кезінде ақауларды жоюға жол берілмейді. 

Құбырларға сынақ жүргізу туралы тиісті актілер жасайды. 

 

Беріктікке және тығыздыққа гидравликалық сынау. Құбырларды 

гидравликалық сынау кӛбінесе жылдың жылы мезгілінде қоршаған ауаның 

оң температурасы кезінде жүргізіледі. Гидравликалық сынақтар үшін, 

әдетте, температурасы 5°С тӛмен емес және 40°С жоғары емес су немесе 

арнайы қоспалар (жоғары қысымды құбырлар үшін) қолданылады. 

Егер гидравликалық сынақ қоршаған ауаның 0°С тӛмен 

температурасы кезінде жүргізілсе, судың қатуына қарсы шаралар қолдану 

және құбырдың сенімді босатылуын қамтамасыз ету қажет. 

Гидравликалық сынақ аяқталғаннан кейін құбырларды толығымен 

босатып, су толық жойылғанға дейін үрлеу. 

Беріктікке сынама қысымның шамасы (гидравликалық немесе 

пневматикалық тәсілмен) жобамен белгіленеді:  

 

, 0,2 МПа (2 кгс/см
2
) кем емес 

 

мұндағы, Р - құбырдың есептік қысымы, МПа; 

 - 20°С кезінде құбыр материалы үшін рұқсат етілетін кернеу; 

 - ең жоғары, оң есептік температура кезінде құбыр материалы 

үшін рұқсат етілетін кернеу. 

Барлық жағдайларда сынама қысымының шамасы құбырдың 

қабырғасындағы эквивалентті кернеу сынама қысым кезінде сынау 

температурасы кезінде материалдың ағымдылық шегінің 90% аспайтындай 

етіп қабылданады. 
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Уытты және жарылыс-ӛрт қауіпті орта үшін артық қысымсыз 

вакуумдық құбырлар мен құбыржолдарға арналған беріктікке арналған 

сынама қысымның шамасы 0,2 МПа (2 кгс/см
2
) тең деп қабылданады. 

Арматураны дайындағаннан немесе жӛндеуден кейін сынау 

қысымымен гидравликалық сынақтан ӛткізу қажет. 

Құбырды сумен толтыру кезінде ауаны толығымен алып тастау керек. 

Сыналатын құбырдағы қысым баяу жоғарылайды. Қысымды кӛтеру 

жылдамдығы техникалық құжаттамада кӛрсетіледі. 

Сынау кезінде құбыржолдарды жабыстыруға жол берілмейді. 

Сыналатын құбыр ӛткізгіш құбырда жасалатын қысым сынақ 

қысымынан аспайтындай жағдайда тікелей су құбырынан немесе сорғыдан 

су құюға рұқсат етіледі.  

Сынау кезінде талап етілетін қысым екі бекіту шұрасы арқылы 

сыналатын құбырға қосылған гидравликалық сығымдағышпен немесе 

сорғымен жасалады. 

Сынау қысымына жеткеннен кейін құбыр нығыздағыштан немесе 

сорғыдан ажыратылады. 

Құбыржолдағы сынақ қысымын 10 минут бойы ұстайды (беріктігін 

сынау), одан кейін оны жұмыс қысымына дейін тӛмендетеді, онда 

дәнекерленген жіктерді мұқият қарау (тығыздығын сынау) жүргізіледі. 

Тексеру аяқталғаннан кейін қысымды сынаққа дейін қайтадан 

жоғарылатады және тағы 5 минут ұстайды, одан кейін қайтадан 

жұмысшыға дейін тӛмендетеді және құбыржолды екінші рет мұқият 

қарайды. 

Тығыздыққа сынау ұзақтығы құбырды қарау және алмалы-салмалы 

қосылыстардың герметикалығын тексеру уақытымен анықталады. 

Гидравликалық сынақ аяқталғаннан кейін құбырдағы барлық ауа 

ӛткізгіштер ашылады және құбыр тиісті дренаждар арқылы судан 

толығымен босатылады. 

Беріктілік пен тығыздыққа гидравликалық сынау нәтижелері, егер 

сынау кезінде үзілулер, кӛрінетін деформациялар, манометр бойынша 

қысымның құлауы болмаса, ал негізгі металда, дәнекерленген тігістерде, 

арматураның корпустарында, алмалы-салмалы қосылыстарда және барлық 

ойықтарда ағулар мен ысулар байқалмаса, қанағаттанарлық деп танылады. 

Жалпы кӛтергіш құрылыс конструкцияларында немесе эстакадасында 

орнатылған бірнеше құбырларды бір мезгілде гидравликалық сынауға, егер 

бұл жобада белгіленсе, жол беріледі.  

Беріктікке және тығыздыққа пневматикалық сынау. Беріктікке 

пневматикалық сынау р 10 МПа (100 кгс/см ) және одан тӛмен құбырлар 

үшін 408 - тармақтың талаптарын ескере отырып, егер құбырдағы қысым 

жоғары болса-409-тармақтың талаптарын ескере отырып жүргізіледі. 
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Сынақ қысымының шамасы 418-тармақтың нұсқауларына сәйкес 

қабылданады. 

Пневматикалық сынақ ауамен немесе инертті газбен және тәуліктің 

жарық уақытында ғана жүргізіледі. 

Құбыржолда сұр шойыннан жасалған арматураны орнатқан жағдайда 

беріктікке сынау қысымының шамасы 0,4 МПа (4 кгс/см
2
) аспайды. 

Қолданыстағы цехтарда, эстакадаларда және пайдаланудағы құбырлар 

салынған каналдарда құбырларды беріктікке пневматикалық сынауға 

негізделген жағдайларда жол беріледі. 

Пневматикалық сынауды технологиялық регламент бойынша жүргізу. 

Құбырларды беріктікке пневматикалық сынау кезінде қысымды 

кӛтеруді РҚ-дан минутына 5% - ға тең жылдамдықпен, бірақ минутына 0,2 

МПа (2 кгс/см
2
) артық емес, келесі кезеңдерде құбырды мерзімді қарап 

жүргізу: 

1) 0,2 МПа (2 кгс/см
2
) дейінгі жұмыс қысымы кезінде - тексеру 

сынама қысымнан 0,6-ға тең қысым кезінде және жұмыс қысымы кезінде 

жүргізіледі; 

2) 0,2 МПа (2 кгс/см
2
) жоғары жұмыс қысымы кезінде - тексеру 

сынама қысымнан 0,3 және 0,6 тең қысым кезінде және жұмыс қысымы 

кезінде жүргізіледі. 

Қарау кезінде қысымды кӛтеруге жол берілмейді. Қарау кезінде 

қысым астындағы құбыржолдарды жабыстыруға жол берілмейді. 

Ағу орындары ылғалданатын ауаның дыбысы бойынша, сондай-ақ 

дәнекерленген жіктерді және сабын эмульсиясымен фланецтік 

қосылыстарды жабу кезінде кӛпіршіктер бойынша және басқа да 

әдістермен анықталады. 

Ақаулар артық қысым нӛлге дейін тӛмендегенде және компрессор 

ажыратылғанда жойылады. 

Беріктікке пневматикалық сынақтар жүргізу кезінде үй-жайлардың 

ішінде де, сыртында да күзетілетін (қауіпсіз) аймақ орнатылады. 

Аймақтың ең аз арақашықтығы құбырдың жер үсті тӛсемі кезінде кемінде 

25 м және жер асты тӛсемі кезінде кемінде 10 м құрайды. Аймақтың 

шекаралары қоршалады және сынаққа арналған технологиялық 

регламентке сәйкес белгіленеді. 

Құбырда қысымды кӛтеру кезінде және онда беріктікке сынау 

қысымы жеткен кезде адамдардың қауіпсіз аймақта болуына жол 

берілмейді. 

Құбыржолды түпкілікті тексеруге сынақ қысымы есептік кӛрсеткішке 

дейін тӛмендегеннен кейін жол беріледі және белгіленген тәртіппен 

жүргізіледі.  
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Құбырларды пневматикалық сынақтан ӛткізу кезінде пайдаланылатын 

компрессор мен манометрлерді қауіпсіз аймақтан тыс орналастыру керек. 

Қауіпсіз аймақты бақылау үшін арнайы бекеттер орнатылады. 

Бекеттердің саны аймақты қорғау мен қауіпсіздігі сенімді қамтамасыз 

етілу жағдайларына байланысты анықталады. 

 

Герметикалыққа арнайы сынау. А, Б (а), б (б) топтарының барлық 

құбыржолдары, вакуумдық құбыржолдар беріктігі мен тығыздығына 

әдеттегі сынақтардан басқа, сынау кезінде қысымның құлауын анықтай 

отырып, герметикалыққа қосымша пневматикалық сынауға жатады. 

Қалған құбырлардың герметикалығына қосымша сынақтар жүргізу 

қажеттілігі жобамен белгіленеді. 

Технологиялық жабдықтың байламындағы құбыржолдарды осы 

жабдықпен бірге сынау. 

Герметикалыққа қосымша сынау беріктігі мен тығыздығына, шаю мен 

үрлеуге сынау жүргізілгеннен кейін ауамен немесе инертті газбен 

жүргізіледі. 

Герметикалыққа қосымша сынау жұмыс қысымына тең, ал қысымы 

0,1 МПа (1 кгс/см
2
) вакуумдық құбырлар үшін жүргізіледі. 

Қосымша сынақтардың ұзақтығы салынып жатқан цехаралық, 

цехішілік және зауытаралық құбырлар үшін кемінде 24 сағатты құрайды 

және сынауға жататын әрбір құбыр үшін жобалау құжаттамасында 

кӛрсетіледі. 

Құбырды дәнекерлеуге және бӛлшектеуге байланысты жӛндеуден 

кейін мерзімді сынақтар кезінде сынау ұзақтығы кемінде 4 сағат 

белгіленеді.  

Бӛлшектеуге немесе дәнекерлеуге байланысты жӛндеуден ӛткен 

жӛнделген технологиялық құбырлардың герметикалығына қосымша 

пневматикалық сынау нәтижелері, егер қысымның құлау жылдамдығы А 

және вакуумдық құбырлар үшін сағатына 0,1% - дан және б(а), Б(б) 

тобындағы құбырлар үшін сағатына 0,2% - дан аспайтын болса, 

қанағаттанарлық деп танылады. 

Басқа топтағы заттарды тасымалдайтын құбыржолдарға арналған 

қысымның құлау жылдамдығы жобамен белгіленеді.  

Кӛрсетілген нормалар ішкі диаметрі 250 мм-ге дейінгі құбыржолдарға 

жатады. 

Үлкен диаметрлі құбырларды сынау кезінде ондағы қысымның құлау 

нормалары келтірілген шамаларды мына формула бойынша есептелетін 

түзету коэффициентіне кӛбейту арқылы анықталады: 

, 
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мүндағы  - сыналатын құбырдың ішкі диаметрі, мм. 

Егер сыналатын құбыр әртүрлі диаметрлі учаскелерден тұрса, оның 

орташа Ішкі диаметрі мынадай формула бойынша анықталады 

 

, 

 

мұндағы , ,  - учаскелердің ішкі диаметрі, м; 

, ,  - кӛрсетілген диаметрге сәйкес келетін құбыр учаскелерінің 

ұзындығы, м. 

Құбыржолдағы қысымның герметикалығын сынау кезінде тӛмендеуі 

мынадай формула бойынша анықталады 

 

, 

мұндағы  - сынақ қысымынан қысымның тӛмендеуі, %; 

,  - сынақтың соңында және басында манометрлік және 

барометрлік қысымның сомасы, МПа; 

,  - сынақтың басында және соңында құбыржолдағы 

температура, К. 

Құбырдағы қысым мен температураны сынау кезінде онда орнатылған 

манометрлер мен термометрлердің орташа арифметикалық кӛрсеткіштері 

ретінде анықтайды. 

Қысымның түсуін анықтаумен герметикалыққа сынауды құбырдағы 

температураны теңестіргеннен кейін ғана жүргізуге рұқсат етіледі. 

Құбырдағы температураны бақылау үшін сыналатын учаскенің басында 

және соңында термометрлер орнатылады. 

Герметикалыққа қосымша сынау аяқталғаннан кейін әрбір құбыр 

бойынша акт жасалады. 

 

7. Қҧбырды пайдалануға қойылатын талаптар 

 

Қызмет көрсету. Құбырларға қызмет кӛрсету жобаға, ӛнеркәсіптік 

қауіпсіздік жӛніндегі нормативтік-техникалық құжаттамаға және 

технологиялық регламенттерге сәйкес жүргізіледі. 

Әрбір қондырғы (цех, ӛндіріс) бойынша құбырлардың тізбесі 

жасалады және технологиялық регламент әзірленеді. 
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Технологиялық регламент - кәсіпорынның ӛндіріс әдістерін, 

технологиялық нормативтерді, техникалық құралдарды, технологиялық 

процесті жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін, стандарттардың 

талаптарына жауап беретін сапа кӛрсеткіштері бар дайын ӛнімді алуды 

қамтамасыз ететін, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін және 

ӛндірістің оңтайлы техникалық-экономикалық кӛрсеткіштеріне қол 

жеткізуді белгілейтін ішкі нормативтік құжаты. 

Жоғары қысымды барлық құбыржолдарға [10 МПа (100 кгс/см
2
) 

жоғары] және I, II, III санатты [10 МПа (100 кгс/см
2
) қоса алғанда] тӛмен 

қысымды құбыржолдарға, сондай-ақ құбыржол металының коррозия 

жылдамдығы 0,5 мм/жыл кезінде заттарды тасымалдайтын барлық 

санаттағы құбыржолдарға белгіленген үлгідегі паспорт жасалады. 

Құбырдың паспорты белгіленген тәртіппен сақталады және 

толтырылады. 

Әрбір қондырғыдағы құбырлар үшін блок желісі пайдалану журналы 

ашылады. 

Құрамында сутегісі бар ортада жұмыс істейтін технологиялық 

құбыржолдарды техникалық жай-күйін бағалау мақсатында мезгіл-мезгіл 

тексеру және бақылау. 

Жоғары қысымды құбырлар үшін мерзімді сынақтар мен 

куәландыруды есепке алу журналы жүргізіледі. 

Жұмыс температурасы 400
о
С және одан жоғары кӛміртекті және 

кремний-марганецті болаттан жасалған құбырларда, хромомолибденді 

(жұмыс температурасы 500
о
С және одан жоғары) және жоғары 

қоспаланған аустенитті болаттан жасалған (жұмыс температурасы 550
о
С 

және одан жоғары) құбырларда технологиялық регламентте белгіленген 

тәртіппен қалдық деформациялардың ӛсуін бақылауды жүзеге асыру 

қажет. 

 

Құбырларды тексеру (куәландыру). Технологиялық құбырларды 

сенімді және қауіпсіз пайдалануды бақылаудың негізгі әдісі 

технологиялық регламентте белгіленген тәртіппен жүргізілетін мерзімді 

тексеру (куәландыру) болып табылады. 

Тексеру нәтижелері құбырдың жай-күйін және оны одан әрі 

пайдалану мүмкіндігін бағалау үшін негіз болады. 

Құбырлардың және оның элементтерінің қызмет ету мерзімін ұзарту 

технологиялық регламентте белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

10 МПа (100 кгс/см
2
) дейінгі қысым кезінде құбырларға ревизия 

жүргізу мерзімдері құбырлардың коррозиялық-эрозиялық тозуының 

жылдамдығына, пайдалану шарттарына, алдыңғы тексерулер мен ревизия 
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нәтижелеріне байланысты белгіленеді. Ревизия мерзімдері, әдетте, осы 

талаптардың 17-қосымшасында кӛрсетілгеннен кем емес. 

Жоғары қысымды құбырлар үшін [10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары] 

ревизияның мынадай түрлері кӛзделеді: іріктеп және толық. Іріктеп 

тексеру мерзімдері пайдалану жағдайларына байланысты, бірақ 4 жылда 

кемінде бір рет белгіленеді. 

Құбырлардың бірінші іріктеп тексеруін құбыр пайдалануға 

берілгеннен кейін 2 жылдан кешіктірмей жүргізу қажет. 

Құбырларға ревизия жүргізуді кейінге қалдыруға бұрынғы 

ревизияның нәтижелерін және құбырлардың одан әрі, сенімді және 

қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін техникалық жай-күйін ескере 

отырып жол беріледі, бірақ бір жылдан аспауы тиіс. 

Ревизия жүргізу кезінде тоттану, эрозия, діріл және басқа да себептер 

салдарынан құбырдың барынша тозуы ықтимал аса күрделі жағдайларда 

жұмыс істейтін учаскелерге кӛңіл бӛлу керек. Мұндай учаскелерге 

ағынның бағыты ӛзгеретін учаскелер (иін, үштіктер, ойықтар, дренаждық 

құрылғылар, арматураның алдындағы және одан кейінгі құбырлардың 

учаскелері) және ылғалдың жиналуы мүмкін, коррозияны тудыратын 

заттар (тұйық және уақытша жұмыс істемейтін учаскелер) жатады. 

Дайындық жұмыстарын орындағаннан кейін ревизияға кірісу керек. 

Қысымы 10 МПа (100 кгс / см
2
) дейінгі құбырларды тексеру кезінде): 

1) құбырға сыртқы тексеру жүргізу; 

2) құбырдың қабырғасының қалыңдығын бұзбайтын бақылау 

аспаптарымен, ал қажет болған жағдайларда - тесікті кейіннен 

дәнекерлеумен толассыз бұрғылаумен ӛлшеу. 

Қалыңдық ӛлшеу жүргізуге арналған учаскелердің саны және әрбір 

учаске үшін ӛлшеу нүктелерінің саны пайдаланудың нақты жағдайларына 

байланысты технологиялық регламентке сәйкес анықталады. 

Қабырғалардың қалыңдығын неғұрлым күрделі жағдайларда жұмыс 

істейтін учаскелерде (иіндерде, үштіктерде, ойықтарда, құбырдың тарылу 

орындарында, арматураның алдында және одан кейін, коррозияға әкелетін 

ылғал мен ӛнімдердің жиналу орындарында, іркіліс аймақтарында, 

дренаждарда), құбырлардың түзу учаскелерінде ӛлшейді. 

Бұл ретте ұзындығы 20 м-ге дейінгі қондырғының ішіндегі 

құбырлардың және ұзындығы 100 м-ге дейінгі цех аралық құбырлардың 

түзу учаскелерінде қабырғалардың қалыңдығын кемінде үш жерден 

ӛлшеуді орындау қажет. 

Барлық жағдайларда қабырғалардың қалыңдығын бақылау әрбір 

орында периметр бойынша 3-4 нүктеде, ал бұруларда - дӛңес және иілген 

бӛліктер бойынша кемінде 4-6 нүктеде жүргізіледі. 
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Ӛлшеулердің дұрыс және дәлдігі, оларға бӛгде денелердің 

(қылшықтар, кокс, коррозия ӛнімдері және т.б.) әсерін болдырмай, 

қамтамасыз етіледі. 

Ӛлшеу нәтижелері құбырдың паспортында белгіленеді. 

Байпастары жоқ алау желілерінің тұрақты жұмыс істейтін учаскелерін 

тексеруді оларды ажыратпай, қабырға қалыңдығын ультрадыбысты 

қалыңдық ӛлшегіштермен ӛлшеу және фланецті қосылыстарды жуу 

арқылы жүргізеді. 

Құбырларды тексеру кезінде оқшаулауды ішінара немесе толық жою 

орындары құбырдың әрбір учаскесі үшін нақты анықталады. 

Фланец жағаларын тексеру кӛзбен шолып қарау арқылы (құбыржолды 

бӛлшектеу кезінде) немесе қалыңдығын бұзбайтын бақылау әдістерімен 

(ультрадыбыстық немесе радиографиялық) фланец жағасының шеңбері 

бойынша кемінде үш нүктеде ӛлшеу арқылы жүргізіледі. Фланец жағасы 

қабырғасының қалыңдығын бақылау тесіктері арқылы да бақылауға 

болады. Кристалл аралық коррозияны тудыратын орталарда жұмыс 

істейтін аустениттік класты (08×18Н10Т, 12×18Н10Т және сол сияқтылар) 

болаттан жасалған құбырларда толассыз бұрғылауға жол берілмейді. 

Құбыржолдар учаскелерін ішкі тексеру шамдардың, аспаптардың, 

луп, эндоскоптың немесе басқа да құралдардың кӛмегімен жүргізіледі. 

Ішкі беті балшықтан және шӛгінділерден тазартылады, ал қажет 

болған жағдайда - дәріленеді. Бұл ретте неғұрлым қолайсыз жағдайларда 

пайдаланылатын учаске таңдалады (тоттану және эрозия, гидравликалық 

соққы, діріл, ағын бағытының ӛзгеруі, іркілген аймақтар болуы мүмкін). 

Алмалы-салмалы қосылыстар болған жағдайда құбырдың ақаулы 

учаскесін бӛлшектеу оларды бӛлшектеу жолымен жүргізіледі, ал тұтас 

дәнекерленген құбырда бұл учаскені кесіп алады. 

Тексеру кезінде коррозияның, жарықтың болуын, құбыр қабырғалары 

мен құбыр бӛлшектері қалыңдығының азаюын тексереді. 

Қажет болған жағдайда дәнекерленген жіктерді радиографиялық 

немесе ультрадыбыстық бақылау және металлографиялық және 

механикалық сынау жүргізіледі. 

Жоғары температура кезінде және құрамында сутекті ортада жұмыс 

істейтін құбыр металының механикалық қасиеттерін тексеру жобада 

кӛзделген жағдайларда жүргізіледі.  Металдың механикалық қасиеттерін, 

егер ортаның коррозиялық әсері олардың ӛзгеруін тудыруы мүмкін 

жағдайларда да тексеру қажет. 

Келесі жұмыстар жүргізілуде: 

1) Тексеру жүргізу кезіндегі жай-күйі бойынша құбырлардың 

учаскелерінде деформацияларды ӛлшеу; 
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2) құбыржолда бұрандалы қосылыстарды іріктеп бӛлшектеу, оларды 

қарау және бұрандалы калибрлермен бақылау; 

3) тіректердің, бекіту бӛлшектері мен іріктеп тӛсемдердің жай-күйі 

мен жұмыс жағдайын тексеру; 

4) Құбырларды сынау. 

Ревизияның қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде құбырдың ақаулы 

учаскесінің шекарасын анықтау (ішкі бетін қарау, қалыңдығын және тағы 

сол сияқтыларды ӛлшеу) және бүкіл құбырдың қабырғасының 

қалыңдығын неғұрлым жиі ӛлшеуді орындау қажет. 

Жоғары қысымды құбырларды іріктеп тексеру кӛлемі [10 МПа (100 

кгс/см
2
) жоғары] : 

1) температураға қарамастан қондырғының әрбір агрегатының 

кемінде екі учаскесі; 

2) ортаның температурасына қарамастан әрбір жалпы цехтық 

коллектордың немесе цехаралық құбырдың кемінде бір учаскесі. 

Жоғары қысымды құбырдың бақылау учаскесін тексеру кезінде: 

1) талаптарға сәйкес сыртқы тексеру жүргізу; 

2) фланецтік немесе муфталық қосылыстар болған кезде оларды 

бӛлшектеу, содан кейін құбыржолды ішкі қарау; 

3) құбыр қабырғаларының және бақылау учаскесінің басқа да 

бӛлшектерінің қалыңдығын ӛлшеуді жүргізу; 

4) тексеру процесінде дәнекерлеу тігістерінде (тігіс маңы аймағында) 

ақаулар анықталған кезде немесе олардың сапасына күмән туындаған 

кезде бұзбайтын әдістермен (радиографиялық, ультрадыбыстық және тағы 

басқа) бақылау жүргізуге; ); 

5) металл сапасына күмән туындаған кезде оның механикалық 

қасиеттері мен химиялық құрамын тексеру; 

6) муфталардың, фланецтердің, олардың дәнекерлегіш беттерінің 

және бұрандалардың, тӛсемдердің, бекітпелердің, сондай-ақ егер бақылау 

учаскесінде бар болса, фасонды бӛлшектер мен арматуралардың жай-күйін 

тексеру; 

7) егер бұл жобада кӛзделген болса, қалдық деформациялардың 

болуына бақылау жүргізу; 

8) 400°С температурада жұмыс істейтін фланецті қосылыстардың 

бекіту бұйымдарының қаттылығына бақылау жүргізу. 

Тексеру нәтижелері, егер анықталған ауытқулар рұқсат етілген 

шектерде болса, қанағаттанарлық деп есептеледі. 

Тексерістің қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде тағы екі ұқсас 

учаскені қосымша тексеру қажет, олардың біреуі тексерілетін учаскенің 

жалғасы болып табылады, ал екіншісі - осыған ұқсас учаске. 



144 
 

Егер жоғары қысымды құбырды тексеру кезінде бастапқы қалыңдығы 

коррозия немесе эрозия әсерінен азайғаны анықталса, пайдалану 

мүмкіндігін беріктікке есептеумен растау қажет. Қажет болған жағдайда 

ӛнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы жүргізіледі. 

Қосымша учаскелерге ревизияның қанағаттанғысыз нәтижелерін 

алған кезде аталған құбырлардың әрқайсысының 30% - на дейін бӛлшектей 

отырып, осы құбыржолға, ұқсас жағдайларда жұмыс істейтін құбыржолдар 

учаскелеріне толық тексеру жүргізілу қажет. 

Жоғары қысымды құбыржолдарды іріктеп тексеру жобада белгіленген 

мерзімде, бірақ кемінде мынадай мерзімде кезең-кезеңмен жүргізіледі: 

1) аммиак ӛндірісінде: азот сутекті және басқа да құрамында сутекті 

газ қоспаларын орта температурасы 200°С дейін - 12 жылдан кейін, орта 

температурасы 200°С жоғары - 8 жылдан кейін тасымалдауға арналған 

құбыржолдар; 

2) метанол ӛндірісінде: сутегіден басқа, кӛміртек тотығы бар сутекті 

газ қоспаларын тасымалдауға арналған, орта температурасы 200°С -қа 

дейін-12 жылдан кейін, орта температурасы 200°С -тан жоғары-6 жылдан 

кейін; 

3) капролактам ӛндірісінде: орта температурасы 200°С - қа дейін 

сутегі газ қоспаларын тасымалдауға арналған құбырлар-10 жылдан кейін, 

кӛміртегі тотығын 150°С - тан жоғары температурада тасымалдауға 

арналған құбырлар-8 жылдан кейін; 

4) синтетикалық майлы спирттер (бұдан әрі - СЖС) ӛндірісінде: 

-сутегі газ қоспаларын орта температурасы 200°С дейін - 10 жылдан 

кейін, орта температурасы 200°С жоғары - 8 жылдан кейін тасымалдауға 

арналған құбырлар; 

-орта температурасы 200°С дейін пастаны тасымалдауға арналған 

құбырлар (метил эфирлері бар катализатор) - 3 жылдан кейін; 

5) несеп шығару ӛндірісінде: 

-несепнәр балқымасын синтездеу бағанасынан дросселдеу вентильіне 

дейін тасымалдауға арналған құбырлар-1 жылдан кейін; 

-орта температурасы 200°С дейін - 12 жылдан кейін аммиакты 

жылытқыштан араластырғышқа дейін тасымалдауға арналған 

құбыржолдар; 

-орта температурасы 200°С дейін компрессордан араластырғышқа 

дейін кӛмірқышқыл газын тасымалдауға арналған құбырлар - 6 жылдан 

кейін; 

-орта температурасы 200°С - ге дейін кӛмірмоний тұздарын 

(карбаматты) тасымалдауға арналған құбырлар-4 жылдан кейін. 

6.Басқа сұйық және газ тәрізді орталарды және басқа да ӛндірістерді 

тасымалдауға арналған құбырларға іріктеп тексеру жүргізу: 
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1) коррозия жылдамдығы жылына 0,1 мм дейін және 200°С дейін 

температурада-10 жылдан кейін; 

2) 200-400°С температурада-8 жылдан кейін; 

3) коррозия жылдамдығы жылына 0,65 мм дейін және орта 

температурасы 400°С дейінгі орта үшін-6 жылдан кейін. 

Ішінара ревизияның қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде құбыржолға 

толық ревизия тағайындалады. 

Толық тексеру кезінде барлық құбыр толығымен 

бӛлшектенеді,құбырда орнатылған құбырлар мен бӛлшектер 

тораптарының, арматураның жай-күйі тексеріледі. 

Ревизия процесінде бӛлшектеуге, кесуге және дәнекерлеуге ұшыраған 

барлық құбырлар мен олардың учаскелері құрастырғаннан кейін беріктігі 

мен тығыздығына сыналуға жатады. 

Ру ≤ 10 МПа (100 кгс/см
2
) бар құбыржолдар үшін негізделген 

жағдайларда тӛсемдерді, арматураларды немесе жеке элементтерді 

ауыстырумен байланысты фланецтік қосылыстарды бӛлшектеу кезінде тек 

тығыздыққа сынақ жүргізуге рұқсат етіледі. Бұл ретте жаңадан 

Орнатылатын арматураны немесе құбырдың элементтерін алдын ала сынау 

қысымымен беріктікке сынауға тиіс. 

Ревизия жүргізілгеннен кейін актілер жасалады, оларға жүргізілген 

тексерулер туралы барлық хаттамалар мен қорытындылар қоса беріледі. 

Тексеру нәтижелері құбырдың паспортына енгізіледі. Актілер мен қалған 

құжаттар паспортқа қоса беріледі. 

Жобалық қызмет мерзімі ӛткеннен кейін техникалық жай-күйіне 

қарамастан құбыр одан әрі пайдалану мүмкіндігі мен мерзімдерін белгілеу, 

жӛндеу қажеттілігін айқындау немесе пайдалануды тоқтату мақсатында 

кешенді тексеруге (ӛнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасына) жатады. 

Пайдалану кезінде тұрақты және мұқият бақылауды ұйымдастыру, 

арматураның жарамдылығын, ревизияларды, жӛндеуді және 

диагностикалауды уақтылы жүргізу бойынша шаралар қабылданады. 

Сальниктері бар арматураны қолданған кезде толтыру 

материалдарының жай-күйіне (сапасы, мӛлшері, тығыздама қорабына 

дұрыс салу) ерекше назар аудару қажет. 

Май құрамы сіңдірілген және дәнекерленген асбест толтырғышты 

200°С жоғары емес жұмыс температуралары үшін пайдалануға рұқсат 

етіледі. 

200°С жоғары температура және 25 МПа (250 кгс/см
2
) дейінгі қысым 

үшін, егер сақина қалыңдығы кемінде 1 мм құрғақ таза графит қабатымен 

себілсе, дәнекерленген асбест толтырғышын қолдануға рұқсат етіледі. 

Жоғары температура үшін арнайы толтырмалар, атап айтқанда 

тасылатын ортаның және жоғары температураның әсерінен қирауға және 
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ағуға тӛзімді ерекше құраммен сіңірілген асбометаллды толтырғыштар 

қолданылады. 

32 МПа (320 кгс/см
2
) жоғары және 200°С жоғары температура үшін 

арнайы толтырғыштар қолданылады. 

Арматураның сальникті толтырғыштары сальникті камераның еніне 

тең жағы бар шаршы қиманың ӛрілген бауынан жасалады.  

Тығыздама тығыздығын қамтамасыз ету үшін шпиндельдің және 

арматураның шток бетінің тазалығын бақылау керек. 

Қақпақтың арматураның корпусымен қосылуын тығыздауға арналған 

тӛсеме материал қысым мен температураға байланысты оған 

тасымалданатын ортаның химиялық әсерін есепке ала отырып таңдалады. 

Ысырмалар мен вентилдердегі шпиндельдің жүрісі тегіс, ал бекітпе 

арматураны жабу немесе ашу кезінде жеусіз қозғалады. 

Сақтандыру клапандары техникалық құжаттамаға және 

технологиялық регламентке сәйкес қызмет кӛрсетіледі. 

Арматураны ашу және жабу кезінде қосымша иінтіректерді қолдануға 

жол берілмейді. 

Құбыр арматурасын, оның ішінде кері клапандарды, арматураның 

жетекті құрылғыларын (электр, пневмо -, гидрожетек, механикалық жетек) 

тексеру және жӛндеу, әдетте, құбырға тексеру кезінде жүргізіледі. 

Арматураны тексеру және жӛндеу мамандандырылған 

шеберханаларда немесе жӛндеу учаскелерінде жүргізіледі. Негізделген 

жағдайларда арматураны бӛлшектеу және орнату орнында тікелей қарау 

(дәнекерленген арматура, ірі габаритті, жету қиын және тағы басқа) 

арқылы қажетті қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып тексеруге 

жол беріледі. 

Арматураны, оның ішінде кері клапандарды тексеру кезінде мынадай 

жұмыстар орындалады: 

1) кӛзбен шолу; 

2) жекелеген бӛлшектердің жай-күйін бӛлшектеу және қарау; 

3) ішкі бетті қарау және қажет болған жағдайда бұзбайтын әдістермен 

бақылау; 

4) тығыздағыш беттерді ысқылау (қажет болған жағдайда); 

5) құрастыру, сынау және беріктігі мен тығыздығына престеу. 

Арматураны тексеру және жӛндеу мерзімдерін жоспарлау кезінде ең 

алдымен күрделі жағдайларда жұмыс істейтін Арматураны тексеру және 

жӛндеу жүргізу. Арматураны жӛндеу және сынау нәтижелері актілермен 

ресімделеді және пайдалану құжаттамасына енгізіледі. 

Құбырдың коррозиялық тозуының сипаты мен жылдамдығы тексеру 

кезінде пайдаланылатын бақылаудың үлгілік әдістерімен белгіленуі 

мүмкін болмаған жағдайда, қабырға қалыңдығының ақаулы мӛлшерге 
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жақындауын бақылау үшін бақылау бұрғылауларын орындауға жол 

беріледі. 

А(а), а(б) тобының заттары тасымалданатын құбыржолдар, барлық 

топтағы газдар, вакууммен және жоғары қысыммен жұмыс істейтін 

құбыржолдар [10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары], жарылыс қаупі бар I 

санаттағы блоктардағы құбыржолдар, аустенитті болаттан жасалған және 

кристаллитаралық коррозияны тудыратын ортада жұмыс істейтін 

құбыржолдар бақылау бұрғыларына ұшырамайды. Мұндай жағдайларда 

ультрадыбыстық қалыңдық ӛлшеуішпен немесе басқа да рұқсат етілген 

әдістермен ӛлшеу жолымен құбырдың қабырғалары қалыңдығының жай-

күйін бақылау белгіленеді. 

Бақылау тесіктерін бұрғылаған кезде ӛнімнің үлкен ағуын болдырмау 

үшін қатты бұрышқа құйылған диаметрі 2,5-5 мм бұрғыларды пайдалануға 

болады. 

Бақылау тесіктері кезіндегі тесіктерді бұрылу, тарылу, ойып салу 

орындарында, іркілген аймақтарда, үштіктерде, дренаждық бұрылыстарда, 

бекіту арматурасының алдында және одан кейін және сол сияқты жерлерде 

орналастыру керек. 

Бұрулар мен жартылай зауыттардағы бақылау бұрғыларының 

саңылауларын негізінен иістің сыртқы радиусы бойынша 0,2 м ұзындыққа 

бір тесік есебінен, бірақ бұруға немесе дәнекерленген бұрудың секциясына 

бір тесіктен кем емес орналастыру қажет. 

Бақылау бұрғыларының тереңдігі құбырдың есептік қалыңдығына 

қосу П×С тең (мұнда П - кезекті ревизиялар арасындағы кезеңнің 

жартысы, жыл, С - құбырдың коррозиясының нақты жылдамдығы, 

мм/жыл) белгіленеді. 

Құбыржолдағы бақылау бұрғыларының орналасу орындарын нақты 

белгілеу және құжаттамада белгілейді. 

Құбырдағы бақылау тесігін ӛткізу қабырға қалыңдығының ақаулы 

ӛлшемге жақындағанын куәландырады, сондықтан мұндай құбыр кезектен 

тыс тексерілуге жатады. 

Құбырлардың беріктігі мен тығыздығына мерзімді сынаулар, әдетте, 

құбырға ревизия жүргізу кезінде жүргізіледі. 

Қысымы 10 МПа (100 кгс/см
2
) дейінгі құбырлар үшін сынақ жүргізу 

мерзімдері осы құбыр үшін 471-тармақтың талаптарына сәйкес 

қабылданған, бірақ кемінде 8 жылда бір рет тексеру жүргізудің екі еселік 

кезеңділігіне тең қабылданады. 

Қысымы 10 МПа (100 кгс/см
2
) жоғары құбыржолдарға сынақ жүргізу 

мерзімдері кемінде: 

1) температурасы 200°С дейінгі құбырлар үшін-8 жылда бір рет; 

2) температурасы 200°С жоғары құбырлар үшін-4 жылда бір рет. 
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Сынақтық қысым және сынақты жүргізу тәртібі осы талаптың 8-

тарауының талаптарына сәйкес келеді. 

Беріктігі мен тығыздығына сынауды жүргізу кезінде 

акустикэмиссиялық бақылауды қолдануға жол беріледі. 

Құбырларды мерзімді сынау нәтижелері белгіленген тәртіппен 

ресімделеді. 

Құбырлар, құбыржолдар мен арматура элементтері, оның ішінде 

құйылған (ысырмалар корпустары, вентильдер, клапандар және тағы сол 

сияқтылар), егер: 

1) Тексеру кезінде жер бетінде сызаттар, қатпарлар, деформациялар 

(гофрлар, майысулар, кебу және т. б.) табылса; 

2) ортаның әсер етуі нәтижесінде қабырға қалыңдығы жобадан тӛмен 

болса және коррозияға (жарамсыз ӛлшемін қоспағанда) қосуды 

ескерместен беріктікке есептеумен анықталатын шамаға жетсе.); 

3) металдың механикалық қасиеттері ӛзгерсе; 

4) дәнекерленген жіктерді бақылау кезінде түзетуге жатпайтын 

ақаулар анықталса; 

5) бұрандалы қосылыстардың ӛлшемдері рұқсат беру алаңынан 

немесе бұрандада орамдардың үзіктері, сызаттар, коррозиялық тозу болған 

жағдайда; 

6) құбыр гидравликалық немесе пневматикалық сынақтан ӛтпеген 

жағдайда; 

7) тығыздағыш элементтер тозып, технологиялық процесті қауіпсіз 

жүргізуді қамтамасыз етпейді. 

Құбыржолдар мен арматура элементтері қабырғаларының ақауларын 

шығару нормалық құжаттаманың талаптарын ескере отырып, жобалау 

құжаттамасында кӛрсетіледі. 

Фланецтер жарамсыз болғанда: 

1) дәнекерлеу беттерінің қанағаттанғысыз жай-күйі; 

2) жарықтар, раковиналар және басқа да ақаулардың болуы; 

3) деформациялар; 

4) фланец жағасы қабырғасының қалыңдығын құбырдың ақау 

ӛлшеміне дейін азайту; 

5) жоғары қысымды бұрандалы фланецтердегі бұранданың үзілуі, 

шайылуы және тозуы, сондай-ақ бұрандадағы люфт рұқсат етілген шектен 

асатын болса. Сопақ қиманың линзалары мен тӛсемдері сызаттар, 

забойлар, сынықтар, тығыздағыш беттердің смяткалары, деформациялар 

болған кезде жарамсыз болады. 

Бекіту бӛлшектері ақаулы болады, егер: 

1) бұранданың жарықтары, үзілуі немесе коррозиялық тозуы пайда 

болған кезде; 
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2) болттар мен шпилькалардың иілу жағдайларында; 

3) бұранда профилінің ӛзгеруіне әкелетін қалдық деформация кезінде; 

4) болттар мен гайкалар бастарының бүйір қырлары тозған жағдайда; 

5) металдың механикалық қасиеттері рұқсат етілген деңгейден тӛмен 

тӛмендеген жағдайда. 

Сильфонды және линзалы компенсаторлар мынадай жағдайларда 

жарамсыз болады: 

1) сильфон немесе линзаның қабырғасының қалыңдығы 

компенсатордың паспортында кӛрсетілген есептік шамаға жеттсе; 

2) сильфон қабырғасының қалыңдығы 0,5 мм жетті, ал сильфон 

қабырғасының есептік қалыңдығы тӛмен мәнге ие болса; 

3) компенсаторлармен ӛрт қауіпті және уытты орталарда пайдалану 

шарттарын ескере отырып, циклдердің рұқсат етілген санын жұмыс істеген 

кезде; 

Ақауларды жою нормалары нақты объектінің шарттарын және 

нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарын ескере отырып, 

технологиялық регламентте кӛрсетіледі. 

 

Техникалық құжаттама. Технологиялық құбырлар техникалық 

құжаттамамен жинақталады. Техникалық құжаттама ӛнеркәсіптік 

қауіпсіздік талаптарына сәйкес жүргізіледі. Техникалық құжаттама 

құрамына кіреді: 

 жобалау құжаттамасы; 

 құбырдың паспорты және пайдалану құжаттары; 

 шартты ӛту жолы, құбыр элементтерінің бастапқы және ақаулы 

қалыңдығы, арматураны орнату орны, фланецтер, бітеуіштер және басқа да 

бӛлшектер, түсіру, үрлеу және дренаждық құрылғылар орындары, 

дәнекерлеу жіктері, бақылау бұрғылаулары (егер олар бар болса) және 

олардың нӛмірленуі кӛрсетілген құбыржолдардың схемалары; 

 құбыржол элементтерін тексеру және жарамсыз ету актілері; 

 жӛндеу кезінде қолданылған материалдардың сапасын 

растайтын, құбыржолдардың дәнекерленген қосылыстарын термиялық 

ӛңдеу, дәнекерленген жіктердің сапасы туралы мәліметтер; 

 құрамында сутегісі бар ортада жұмыс істейтін 

құбыржолдардың металын бақылау жӛніндегі материалдар; 

 құбырды мерзімді кӛзбен шолып қарау актілері; 

 құбырдың беріктігі мен тығыздығына сынау актілері; 

 Арматураны тексеру, жӛндеу және сынау актілері; 

 құбырларды пайдалану журналдары; 

 кейбір бракқа шығару; 

 бітеуіштерді орнату-алу журналы. 
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8. Жер асты қҧбырлары. Жӛндеу және монтаждау жҧмыстарын 

орындау 

 

Жер асты құбырлары үшін осы талаптардың ережелерін ескере 

отырып, техникалық жай-күйін кезеңдік бақылау белгіленеді. 

Жер асты құбырларын тексеру үшін әрқайсысы кемінде 2 м 

ұзындықтағы жекелеген учаскелерде топырақты ашу және қазып алуды, 

кейіннен оқшаулауды алып тастай отырып, тоттануға қарсы және 

протекторлық қорғанысты қарап, құбырды қарап, қабырғалардың 

қалыңдығын ӛлшей отырып, ал негізделген жағдайларда жекелеген 

учаскелерді кесіп алады. 

Ревизия үшін ашуға жататын учаскелердің саны құбырды пайдалану 

шарттарына байланысты белгіленеді: 

1) құбыржолдарды оқшаулаудың бүтіндігін аспаптардың кӛмегімен 

бақылау кезінде ашу оқшаулаудың анықталған зақымдалу орындарында 

жүргізіледі; 

2) іріктеп бақылау кезінде ашу құбырдың ұзындығы 200-300 м бір 

учаске есебінен жүргізіледі. 

Жер асты құбырларында жӛндеу және монтаждау жұмыстарын 

жүргізу кезінде температуралық деформацияларды ӛтеу, қолданылатын 

материалдардың сапасы, дәнекерленген жіктер, коррозияға қарсы 

жабындар бӛлігінде жоба талаптарының орындалуын және жүргізілетін 

жұмыстардың нәтижелері бойынша құжаттаманы уақтылы ресімдеуді 

бақылау белгіленеді. 

Жер асты технологиялық құбыржолдары топырақ коррозиясынан 

және тоттанудан адасқан токтармен қорғалады. 

Құбырлардағы жӛндеу және монтаждау жұмыстары дайындық 

жұмыстары орындалғаннан кейін жүргізіледі. 

Құбырларды қайта орнатуға және қайта жаңартуға жобалық 

құжаттама ӛзгергеннен кейін (қажетті сараптамалар мен келісулерді 

жүргізумен) жол беріледі. 

Құбыржолдарды жӛндеу құбыржолдар схемаларынан алынған 

кӛшірмені қоса бере отырып, тексеру және жарамсыз ету актілері негізінде 

орындалады. 

Жӛндеу және монтаждау жұмыстарын орындау кезінде қолданылатын 

тораптар, бӛлшектер мен материалдар, оларды бақылаудың кӛлемі мен 

әдістері белгіленген талаптарға сәйкес келеді. Сертификаттары жоқ 

құбыржолдардың элементтерін ӛнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына 

сәйкес тексеру және сынау шартымен II және одан тӛмен құбыржолдар 

үшін ғана қолдануға рұқсат етіледі. 
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Сертификатының және зауыттық таңбалауының (Ру, Dу, болат 

маркасы) болуына қарамастан, қоспаланған болаттан жасалған 

құбырларды , фланецтерді және фасонды бӛлшектерді құбыржолдар үшін 

болат маркасын тексергеннен кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі 

(химиялық талдау, стилоскопиялау және тағы сол сияқты). 

Барлық тораптар мен бӛлшектер жӛндеу және монтаждау 

жұмыстарының алдында тексеріледі. Құбырлардың, фасонды 

бӛлшектердің, фланецтердің, тӛсемдердің, арматураның корпустары мен 

қақпақтарының үстіңгі қабаттарында олардың беріктігі мен жұмысқа 

қабілеттілігін тӛмендететін жарықтар, раковиналар, үйеңкі, қабыршақтар 

және басқа да ақаулар болмайды. 

Таңбалау құжаттамаға сәйкес келеді. 

Құбырлар мен фасонды бӛлшектер қабырғаларының қалыңдығын 

тӛрт нүктеде екі ұшында ӛлшеу арқылы тексеру. Қабырғаның сыртқы 

диаметрі, сопақ және қалыңдығы белгіленген талаптарға сәйкес келеді. 

Бекіту бӛлшектерінің бұрандасының бетінде коррозия іздері, 

майысулар, үзіктер және беріктікті тӛмендететін басқа да ақаулар жоқ. 

Жоғары қысымды және I санатты құбырларда орнатуға арналған 

арматураны, сондай-ақ орнату алдында мерзімі ӛтіп кеткен барлық 

арматураны (құбырдың санатына қарамастан) тексеруге, оның ішінде 

беріктігі мен тығыздығына гидравликалық сынауға жатады. Қажет болған 

жағдайда ӛнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы жүргізіледі. 

Жӛндеу-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде осы талаптардың 

талаптарын басшылыққа алу қажет. 

Құбырлар мен бӛлшектерді дайындау кезінде белгілеу соңғысының 

сапасын бұзбайтын және дайындамаларға осьтік сызықтарды, бӛлшектерді 

дайындау және оларды тораптарға құрастыру кезінде қажетті ӛлшемдер 

мен қалыптарды нақты жағуды қамтамасыз ететін тәсілдермен жүргізіледі. 

Құбырларды кесу газ жалынды, плазмалық және механикалық 

тәсілдермен жүргізуге жол беріледі. Кесу тәсілдері болаттың маркасына, 

құбырлардың кӛлеміне және қосу тәсіліне байланысты бетінің сапасы мен 

тазалығына қойылатын талаптарды қамтамасыз ете отырып таңдайды. 

Құбырларды, әсіресе қоспаланған болаттан жасалған құбырларды 

механикалық тәсілмен кесуге артықшылық беру. 

Құбырларды кесу кезінде әрбір жаңадан құрылған ұшқа дайындаушы 

зауыттың таңбалануы кӛшіріледі. 

Дәнекерлеу технологиясы және дәнекерлеу материалдары жобада 

белгіленген талаптарға сәйкес келеді. 

Дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау жобада белгіленген 

талаптарға сәйкес жүргізіледі. 
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Құбырлардың бұрандалы ұштары жобада белгіленген талаптарға 

сәйкес орындалады. 

Фланецтік қосылыстарды жинау алдында құбырлардың, арматураның, 

құбыржолдардың бӛлшектерінің тығыздағыш беттері, сондай-ақ металл 

тӛсемдер мен линзалар жуылады және құрғақталады. Фланецтерге 

(муфталарға) қосылатын құбырлардың шеттері белгіленген рұқсатнамалар 

шегінде параллель болады. 

Құбырлардың элементтерін дайындау кезінде құбырларды ию 

стандартты тік иілген бұрулар болмаған жағдайда, жоба бойынша 1,5 Dу 

астам иілу радиусы талап етілетін жағдайларда қолданылады. 

Штуцерлерді, бұршақтарды, дренаждарды дәнекерленген тігістерге 

және егер бұл дәнекерлеу жобада кӛзделсе, ішкі диаметрі 25 мм аспайтын 

бір штуцерді дәнекерлеуді қоспағанда, құбырдың майысқан және 

штампталған бӛлшектеріне пісіруге жол берілмейді. 

Штуцерлерді іріктелген бітеуіштерге пісіруге рұқсат етіледі, бұл ретте 

штуцердің осі құбыр осімен сәйкес келеді, ал оның шартты ӛтуі бітеуіштің 

шартты диаметрінің жартысынан аспайды. 

Екі құбырдың, құбырлардың бӛлшектермен, бӛлшектердің ӛзара 

түйісуі кезінде бұрыштық ауытқулар (осьтердің сынуы) рұқсат етілген 

мәндерден аспайды; сызықтық ауытқулар (осьтердің ығысуы) құбыр 

ұзындығының әрбір метріне 3 мм-ден аспайды, бірақ барлық ұзындығына 

10 мм-ден аспайды. Құрастыру кезінде кӛміртекті және кремний-

марганецті болаттан жасалған Ру≤10 МПа (100 кгс/см
2
) құбыржолдарын 

қоспағанда, құбырлар мен бӛлшектердің жиектерін күш-жігерді қолдана 

отырып біріктіруге жол берілмейді, олар үшін жинау процесінде жиектерді 

барлық периметр бойынша немесе оның бӛліктерін алдын ала 850-900°с 

дейін қыздырып домалату әдісімен қиыстыруға жол беріледі. 

Әр түрлі бӛлшектермен (келтеқұбырлармен, фасонды бӛліктермен, 

фланцсыз арматурамен, компенсаторлармен және тағы сол сияқтылар) 

дәнекерлеуге фланецтерді құрастыру кезінде осы Талаптардың 6-

тарауының талаптарына сәйкес фланецтердің тығыздағыш бетінің аралас 

бӛлшектердің осіне перпендикулярлығы мен сәйкес келуін қамтамасыз 

етеді. 

Құбырлардың, құбыржолдар мен арматуралардың фланецтік 

қосылыстарын құрастыру кезінде фланецтердің тығыздағыш беттерінің 

жанасуы қамтамасыз етіледі. 

Құбырлармен және бӛлшектермен фланецтерді құрастыру кезінде 

фланецті қосылыс осіне қатысты болттар мен шпилькалардың астына 

саңылаулар симметриялы орналастырылады. Екі аралас фланецтердің 

саңылауларының ығысуы саңылаудың және орнатылатын болттың (немесе 
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шпильканың) номиналдық диаметрлері айырмашылығының жартысынан 

аспайды. 

Тегіс дәнекерленген фланецтері бар құбырлар мен бӛлшектерді 

құрастыру кезінде фланецтің тығыздаушы беті мен құбырдың шеткі 

(құбырдың жетегі) арасындағы қашықтық құбырдың қалыңдығына тең 

қабылданады немесе құбырдың шартты ӛтуіне байланысты таңдалуы тиіс: 

  

құбырдың 

Dу , мм 
20 20-50 70-150 200 225 250-300 350-450 

Недовод, мм 4 5 8 8 9 10 11 

  

Тіректерді жӛндеу және орнату кезінде келесі талаптарды сақтау: 

1) құбырлар тығыз, саңылаусыз және қиғаштарсыз қозғалмайтын 

тіректердің жастықтарына салынады, Құбырларды бекітуге арналған 

қамыттар құбырларға тығыз жанасады және оның орнын ауыстыруға жол 

берілмейді; 

2) егер бұл талап жобада кӛзделген болса, тіректердің жоғарғы 

жазықтығы деңгей бойынша салыстырылады; 

3) роликтер, шариктер мен катоктар еркін айнала алады және 

ұялардан түспейді, тіреуіш беттер қисықсыз жанасудың барлық ауданы 

бойынша жанасады; 

4) тіректер мен аспаларда серіппелерді қысу кергіш айлабұйымдармен 

қамтамасыз етіледі; орнату кезінде серіппелерді құжаттама нұсқауларына 

сәйкес созу; 

5) жылу ұзаруына (орын ауыстыруына) ұшырамаған құбыржолдар 

аспаларының тартпалары тіктеуішпен, ал жылу ұзаруына ұшырағандары - 

жағына, кері орын ауыстыруына, осы орын ауыстырудың жартысына 

еңкейіп орнатылады; 

6) құбырдың еңісін қамтамасыз ету үшін тӛсемдер тірек табанының 

астына орнатылады; құбыр мен тірек арасында тӛсемдерді орнатуға жол 

берілмейді; 

7) тіректерді қабырғаларға немесе колонналарға бекіту кезінде 

кронштейндер бетонға немесе кірпіш қалауға жанасады және күш салу 

элементтеріне бекітіледі; 

8) Құбырларды тӛсеу кезінде дәнекерленген тігістер диаметрі 50 мм-

ден кем құбырлар үшін 50 мм және диаметрі 50 мм-ден жоғары құбырлар 

үшін 200 мм-ден кем емес қашықтықта тіреудің шетінен орналасады; 

9) бойлық дәнекерленген жіктері бар құбырларды тіректерге салу 

кезінде оларды қарау үшін қол жетімді болатындай етіп орналастыру. 

Бұрыштық (таңбалық) жігі бар штуцерден немесе басқа элементтен 

Құбыр ию басталғанға дейінгі немесе кӛлденең дәнекерлеу жігі құбырдың 
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сыртқы диаметрінен кем емес, бірақ сыртқы диаметрі 100 мм - ге дейінгі 

құбыржолдар үшін кемінде 50 мм және үлкен сыртқы диаметрлі 

құбыржолдар үшін кемінде 200 мм. 

Ультрадыбыстық бақылауға жататын кӛлденең дәнекерленген 

қосылыстар үшін құбырдың (элементтің) бос тік учаскесінің ұзындығы 

тігіс осінен (жақын орналасқан дәнекерленген бӛлшектерге дейін, иілу 

басы, кӛрші кӛлденең тігіс осі және сол сияқтылар) әр жаққа кемінде: 

1) құбыр қабырғасының қалыңдығы 15 мм - ге дейін 100 мм; 

2) (5S + 25) мм - s құбыр желісі қабырғасының қалыңдығы 15-тен 30 

мм-ге дейін. 

Арматураны орнату кезінде оның құбырда дұрыс орналасуын анықтау 

үшін әрбір жағдайда нормативтік-техникалық құжаттаманы басшылыққа 

алу қажет. 

Арматура маховиктерінің осьтерінің бағыты жобамен анықталады. 

Сильфонды арматураны құбыржолдарда оларды сынағаннан, 

жуғаннан және үрлегеннен кейін орнату керек. Сынау, жуу және үрлеу 

уақытында сильфонды арматураның орнына уақытша катушкалар 

орнатылады. 

Арматураны арнайы цехтарда, жӛндеу-механикалық шеберханаларда 

немесе учаскелерде жӛндеу. Арматураны ұсақ жӛндеу (тӛсемдерді 

ауыстыру, тығыздамаларды ауыстыру, шпилькаларды, штурвалдарды 

ауыстыру және т.б.) оны орнату орнында жүргізуге рұқсат етіледі. 

Жӛндеуден кейін арматура беріктікке, тығыздыққа және 

герметикалыққа сынауға (нығыздауға) жатады. Беріктікке нығыздау ашық 

бекіту құрылғысында жүргізіледі. 

Арматураны жӛндеу және сынау нәтижелері актілермен ресімделеді. 

Актілер паспортпен немесе құбыржолдарға арналған пайдалану 

журналдарымен бірге сақталады. 

Шойын арматурада ақауларды дәнекерлеумен түзетуге жол 

берілмейді. 

Болат құйылған арматурада (жоғары қысымды арматурадан басқа) 

электр дәнекерлеу ақауларын түзетуге рұқсат етіледі: 

1) тығыздағыш және тірек беттеріндегі бірлі-жарым (екіге дейін) 

раковиналар; 

2) гидравликалық сынау кезінде ағатын жергілікті газ және ӛзге де 

раковиналар, жергілікті қопсытқыштар, жарықтар және құйма бетінің 10% 

- дан аспайтын сомада алатын ӛтпе раковиналар, оларды бӛлгеннен кейін 

ақаулы орындардың жиектері арасындағы қашықтық кемінде 50 мм болған 

жағдайда; 

3) тіреулер мен маховиктердегі ақаулар; 
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4) ысырмалардың және клапандардың тіректік беттеріндегі және 

корпустарындағы ақауларды барлық тіректік беттерді балқыту арқылы. 

Ақауларды түзетудің әрбір жағдайына материал мен пайдалану 

шарттарын ескере отырып технология жасалады. 

Дәнекерлеумен түзету үшін ақаулы орындар механикалық тәсілмен 

дайындалған (тісті кесумен, фрезерлеумен және тағы сол сияқтылар), бұл 

ретте ақаулы орынды зақымдалмаған металға дейін тазалайды. Жарықты 

жою кезінде оның шеті алдын ала бұрғыланады. Дәнекерлеуге бӛлу 

кесіндінің жиектері бойынша ӛткір ӛтпелерсіз қабырғалары бар кесе 

тәрізді пішінді болады. 

Ақаулы орындарды дәнекерлеуге дайындау сапасы белгіленген 

тәртіппен бақыланады. 

Ақауды дәнекерлеумен түзету тыныш ауада оң температурада (ӛтпе 

жолсыз) жүргізіледі. 

Балқытылған дәнекерленген тігістің негізгі металға күрт ӛтуі 

болмайды, дәнекерлегеннен кейін бұйым металл мен қождың 

шашырауынан тазартылды. 

Ақауларды дәнекерлеумен түзету кезінде электродтарды таңдау, 

бұйымды дәнекерлегенге дейін қыздыру, ақауларды түзеткеннен кейін 

термиялық ӛңдеу қажеттілігі технологиялық регламентпен анықталады. 

 

Бақылау сҧрақтары: 

1) 10 МПа (100 кгс/см) дейінгі шартты қысымы бар технологиялық 

құбыржолдар. 

2) Құбыржолдардың құрылымына қойылатын талаптар. 

3) Монтаждалған құбырларды сынауға және қабылдауға қойылатын 

талаптар. 

4) Жер асты құбырлары. 

5) Құбырлардың герметикалығын арнайы сынау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Мазмҧны 

 

 Кіріспе 3 

Дәріс 1 «Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу» 

курсының мақсаты мен мазмұны 

 

4 

Дәріс 2-3 Ӛнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

құқықтық, экономикалық және әлеуметтік 

негіздері. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 

 

 

 

8 

Дәріс  4 Техникалық реттеудің негізгі қағидаттары 30 

Дәріс 5-6 Техникалық реттеу механизмдері. Техникалық 

регламенттер талаптарының бірлігі мен 

міндеттілігі 

 

 

35 

Дәріс 7-8 Техникалық реттеу саласындағы сәйкестікті 

растау инфрақұрылымын қалыптастыруға 

қойылатын негізгі талаптар 

 

 

45 

Дәріс  9-10 Кӛтергіш-кӛлік құралдарының қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар 

 

67 

Дәріс 11 Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

 

81 

Дәріс 12-13 Су жылытатын және бу қазандықтарының 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

 

95 

Дәріс 14-15 Технологиялық құбырларды пайдалану кезіндегі 

ӛнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 

 

103 
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