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В данном курсе изучаются правовые основы 
государственной системы  
технического регулирования, направленные на 
обеспечение безопасности  
продукции, услуг и процессов в Республике Казахстан. 
Для подтверждения официально признанных объектов 
оценки соответ 
- 
ст 
вия определенным требованиям служит система  
аккредитации 
. Введено  
также  
понятие «предварительный национальный стандарт» с 
целью накоп 
ле 
- 
ния необходимого опыта в процессе его применения. 
Для подтверждения соответствия проводится контроль ( 
аудит 
) серти 
- 
фици 
рованной продукции, услуги, процессов, систем 
менеджмента качества  
установленным требованиям. 

1 Зертханалық жұмыс №1. Өндіріс орындарының микроклимат 

көрсеткіштерін анықтау 

  

Жұмыстың мақсаты: өндіріс орындарының жұмыстық аймақтарының 

микроклиматының негізгі көрсеткіштерін өлшеу және бағалауға дағдылану.  

 

1.1 Микроклимат және оның нормалану көрсеткіштері туралы 

қысқаша мәлімет   

 

Адамның өміртіршілігі, оның көңіл-күйі және жұмыс қабілеттілігі, оның 

негізгі факторлары қоршаған ортаның температурасы, ауа қозғалысының 

жылдамдығы және салыстырмалы ылғалдылық болып табылатын 
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микроклиматының жағдайына байланысты. Адамның қоршаған ортасының бұл 

факторлары үнемі өзгереді. Дені сау адамның температурасы адам ағзасы 

термореттеудің тиімді жүйесін иемденетін 36,5… 37 C деңгейді ұстап тұрады. 

Термореттеу - әртүрлі метеорологиялық жағдайларда және жұмыс ауыр болған 

кезде адамның тұрақты міндетін қамтамасыз ететін, жылулық алмасудың тепе-

теңдігін тудыратын күрделі физиологиялық құбылыс.  

Микроклимат (МК) адамның физиологиялық жағдайына байланысты 

тиімді және ұйғарынды болуы мүмкін. Тиімді микроклимат жұмыс орнында 

оңтайлы болып табылатын және жұмыс қабілеттілігінің жоғары деңгейде 

болған кезінде термореттегіш механизмінің минималды кернеуімен 

сипатталатын, жұмыстық ауысымның сегіз сағат ішінде жылулық 

жабдықталудың жалпы және жергілікті сезінуін тудырады. Жұмыс орнында 

микроклиматтың  тиімді көрсеткіштері 1.1. кестеде келтірілген.   
 

1.1 кесте - Бөлмелердегі жұмыс орындарында МК көрсеткіштерінің 

тиімді шамалары  

Ж
ы

л
 к

ез
ең

д
ер

і 

Энергия шығынының 

деңгейі бойынша 

жұмыстардың 

категориясы 

нергозатрат, Вт 

 

Ауа 

 температурасы, 

C 

Сырттың 

температурасы , 

C 

Ауаның 

 салыстыр 

малы 

ылғалдылығы, 

% 

Ауа  

қозғалысының 

жылдамдығы, м/с 

С
у
ы

қ
 1а (139 дейін) 22-24 21-25 60-40 0,1 

1б (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 
2а (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 
2б (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 
3 (290-нан аса) 16-18 15-19 60-40 0,3 

Ж
ы

л
ы

 1а (139 дейін) 23-25 22-26 60-40 0,1 
1б (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 
2а (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 
2б (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 
3 (290 -нан аса) 18-20 17-21 60-40 0,3 

 

Ескерту - 1.1 кестеде энергия шығыны бойынша еңбек ауырлығының 

категорияларының белгілері қолданылған: жеңіл еңбек – 1а және 1б; 

орташа еңбек – 2а және 2б; ауыр еңбек  – 3 (ГОСТ ССБТ 12.1.005-88). 

 

1.2 Микроклиматтың мүмкін шарттары 

 

Шарт жұмыстық ауысымның сегіз сағаттық кезеңіне адам жағдайының 

рұқсатты жылулық және функционалдық критерийлері бойынша анықталған. 

Олар денсаулықтың бұзылуы мен бүлінуін тудырмайды, бірақ жылулық 

жабдықталудың, термореттеу механизмінің кернеуін жалпы және жергілікті 

сезінудің, жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі мен көңіл-күйінің нашарлауының 

пайда болуына әкелуі мүмкін. 
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Жұмыс орнында микроклимат көрсеткішінің рұқсатты шамасы 1.2 

кестеде келтірілген шамаларға сәйкес келуі қажет, ал биіктігі бойынша ауа 

температурасының құламасы 3 -тен кем емес болуы қажет.  

 

1.2 кесте - Бөлмелердегі жұмыс орындарында МК көрсеткіштерінің 

рұқсатты шамасы  

Ж
ы

л
у
 к

ез
ең

д
ер

і  

 

Энергия 

шығынының 

деңгейі бойынша 

жұмыс 

категориясы, Вт 

Ауа температурасы, 

C 

 

С
ы

р
тт

ы
ң

 т
ем

п
ер

ат
у

р
ас

ы
 

C
 

А
у
ан

ы
ң

 с
ал

ы
ст

ы
р
м

ал
ы

 

ы
л
ға

л
д

ы
л
ы

ғы
 

%
 

Ауа қозғалысының жылдамдығы, 

м/с 

 

Тиімді 

шамадан 

төмен 

аралық 

 

Тиімді 

шамадан 

жоғары 

аралық 

Тиімді 

шамадан 

төмен ауа 

температурасы

ның 

диапазоны 

үшін 

 

Тиімді шамадан 

жоғары ауа 

температурасының 

диапазоны үшін 

С
у
ы

қ
 

 

1а (до 139) 

 

20,0-21,9 

 

24,1-25,0 

 

19,0-26,0 

 

15-75* 

 

0,1-ден артық 

емес 

 

 

 

0,1 ден артық емес 
1б (140-174) 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 15-75 0,1 ден артық 

емес 

0,2 ден артық емес 
2а (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 ден артық 

емес 

0,3 ден артық емес 
2б (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 ден артық 

емес 

0,4 ден артық емес 
3 (более 290) 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 15-75 0,2 ден артық 

емес 

0,5 ден артық емес 

Ж
ы

л
ы

 

 

1а (до 139) 

 

21,0-22,9 

 

25,1-28,0 

 

20,0-29,0 

 

15-75* 

 

0,1 

 

0,1 

1б (140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75* 0,1 0,2 
2а (175-232) 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 15-75* 0,1 0,3 
2б (233-290) 16,0-17,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75* 0,2 0,4 
3 (более 290) 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75* 0,2 0,5 

 

МК факторлары өзара әрекеттесіп, адам ағзасына әсер етеді, сондықтан 

олардың адамға зиянды әсер ету мүмкіндігін бағалау мақсатында ортаның 

жылулық жүктемесінің (ОЖЖ) интегралдық көрсеткішін анықтау 

қолданылған: 
ОЖЖ = 0,7Тыл + 0,3 Тш, 

 
мұнда Тыл – ылғал термометрдің температурасының көрсеткіші;  

Тш – шарлы термометрдің температурасының көрсеткіші. 

 

1.2.1 Микроклиматты өлшеу әдістері мен бақылауға арналған талаптар. 

Микроклиматтың көрсеткіштерін өлшеу олардың гигиеналық  талапқа 

сәйкес келуін  бақылау мақсатында суық және жылы жыл кезеңдері үшін бөлек 

жүргізілуі қажет. Жылдың екі кезеңінде де өлшеу жиілігі өндірістік процестің 

тұрақтылығымен анықталады. 

Өлшеу орны мен уақытын таңдау кезінде  жұмыс орындарының 

микроклиматына (технологиялық құбылыстардың фазасы, желдету және 

жылыту және т.б. жүйелердің жұмыс істеуі) әсер ететін барлық факторларды 
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ескеру   қажет. Микроклимат көрсеткіштерін өлшеуді жұмыс орнында 

ауысымына кем дегенде 3 рет өткізіуі тиіс. Егер жұмыс орны өндіріс  

орындарының бірнеше аймағы болса, онда өлшеу олардың әрқайсысында 

жүзеге асырылады. 

 

1.3 Микроклимат көрсеткіштерін өлшеуге арналған аспаптар 

 

Жабдық: микроклимат көрсеткіштерін өлшеу үшін стендтарға келесі  

аспаптар жатады: сынап термометр, аспирациялық Асманның психрометрі, 

табақшалы анемометр. 

Сынап термометрі температураны 0,1Сº дәлдікпен өлшеуге арналған. 

Ауа температурасын уақыт сайын және оны таспаға үзіліссіз жазу үшін 

термографты қолданады. 

Психрометрлер салыстырмалы ылғалдылықты өлшейді. Психрометр екі 

термометрден тұрады: ылғал және құрғақ. Ылғал ыдысқа батисті қап киіледі 

және мензуркаға сумен түсіріледі. Су буланып, ылғал термометрді 

салқындатады, сондықтан оның көрсеткіші ылғал термометрдің  көрсеткішінен 

төмен. Термометр көрсеткіштерінің айырмашылығы бойынша ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы анықталады. Психрометрлер құрылымы 

бойынша жұптас, Август түріндегі ПБ1 стационарлы және Асман түріндегі 

ауыспалы болып келеді. Асман психрометрі аса дамыған құрылымды болады: 

ол өте дәлді, термометрлердің колбасы метал жиектемеге бекітілген, колбаның 

бір бөлігіне сынаппен бірге ылғал батисті қап кигізіледі. Колбаның негізгі 

бөлігіне термометрлерді үнемі желдету жылдамдығын қамтамасыз ететін қол 

немесе электр жетегі бар желдеткіш орнатылған. Анемометрлер ауа 

қозғалысының жылдамдығын анақтайды. Жұмыс істеген кезде 

анемометрлердің екі түрін қолданады: қанатты және табақшалы. 

 

 

 

Қанатты анемометр. 

Ауа қозғалысының жылдамдығын 0,1 м/с дәлдікте 10 м/с-ке дейін, ал 

табақшалы ең жоғары ауа жылдамдығы  (1-ден 30 м/с-ке дейін) үшін 

қолданылады. Белгілі бір уақытта қанат пен табақшаның айналым санының 

өлшенуі бойынша ауаның орын ауысу жылдамдығын анықтайды.  

Аспаптардың есептік механизмінің жүздік, ондық және бірлік 

айналымдарының санау шкаласы бар.  Өлшеу кезінде аспапты әрдайым 

бастапқы күйіне келтірмес үшін, оның арретир- айналуын тоқтату 

механизмі бар. Аспаптың куәлігіне тіркелген бағаналы кестеде секундына 

алынған айналым саны бойынша м/с ауа қозғалысының жылдамдығының 

мәнін табады. 

 

1.3.1 Жұмысты орындау реті. 

Сынап термометрдің көмегімен берілген жұмыс орнының ауа 
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температурасын анықтау (1.1 сурет).  

Асман ауыспалы аспирациялық психрометрін өлшеуге дайындау және 

аспаптың құрғақ және ылғал термометрінің температурасын анықтау. 1.3 кестеде 

температуралардың айырмашылығы бойынша көрсеткіштердің шамасы 

бойынша жұмыс орнындағы өлшенетін ылғалдылықты табу.   

Жұмыс орнындағы ауа қозғалысының жылдамдығын табу.  Егер 

күтілген ауа жылдамдығы 1...2 м/с-тен кем болса, ауа жылдамдығын өлшеу 

үшін қанатты анемометрді қолдану қажет. 

Жұмыс орнындағы еңбек шартының микроклиматының зияндылығын 

бағалау.  Өлшенген көрсеткіштер бойынша 1.4-1.5 кесте арқылы ортаның 

жылулық жүктемесінің (ОЖЖ) интегралдық көрсеткішін анықтау.   

Есептеулер мен өлшеулердің нәтижесін 1 зертханалық жұмыс бойынша есеп 

беруге енгізу және жұмыс орнында еңбек ауырлығы бойынша қорытынды 

жасау. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы психрометриялық кесте бойынша 

құрғақ және ылғал термометрлердің температурасының көрсеткіштерімен 

анықталады.   
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1.3  кесте - Ылғал термометр бойынша 0...25 
0
С температура үшін 

психрометриялық кесте   
Ылғал термо-

метрдің 

көрсеткіші, 

C 

Құрғақ және ылғал термометрлердің көрсеткіштерінің айырмашылығы , C 
 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

 

3,5 

 

 

4 

 

 

4,5 

 

 

5 

 

 

5,5 

 

 

6 

 

 

6,5 

 

 

7 

 

 

7,5 

 

 

8 

 

 

8,5 

 

 

9 

 

 

9,5 

 

 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
0 90 81 73 64 57 50 43 36 31 26 20 16 11 7 3 - - - - - 
1 90 82 74 66 59 52 46 39 33 29 19 19 15 11 7 - - - - - 
2 90 83 75 67 61 54 47 42 36 31 26 20 16 14 10 - - - - - 
3 90 83 76 69 63 56 49 44 39 34 29 26 21 17 14 10 - - - - 
4 91 84 77 70 64 57 51 46 41 38 32 28 24 20 17 14 11 - - - 
5 91 85 78 71 65 59 54 48 43 39 34 30 27 23 19 17 13 10 - - 
6 92 85 78 72 66 61 56 50 45 41 35 33 29 26 22 19 16 13 10 - 
7 92 86 79 73 67 62 57 52 47 43 39 35 31 28 25 22 19 15 12 11 
8 92 86 80 74 68 63 58 54 49 45 41 37 33 30 27 25 21 18 15 14 
9 93 86 81 75 70 65 60 55 51 47 43 39 35 32 29 27 24 21 18 17 
10 94 87 82 76 71 66 61 57 53 48 45 41 37 34 31 28 26 23 21 19 
11 94 87 82 77 72 67 62 59 55 50 47 43 40 36 33 30 29 25 23 20 
12 94 87 82 78 73 68 63 59 56 52 48 44 42 38 35 32 30 27 25 22 
13 94 89 83 78 73 69 64 61 57 53 50 46 43 40 37 34 32 29 27 24 
14 94 89 83 79 74 70 66 62 58 54 51 47 45 41 39 36 34 31 29 26 

 

 

1.4 кесте -  Жыл кезеңінен және жылдың жылы кезеңінің ашық 

территориясынан тәуелсіз қыздырушы микроклимат арқылы өндірістік 

орындар үшін ОЖЖ-индексінің көрсеткіші бойынша еңбек шартының  

таптары  

Ж
ұ
м

ы
ст

ы
ң

 

д
әр

еж
ел

ер
і 

Ж
ал

п
ы

 э
н

ер
ги

я 

ш
ы

ғы
н

д
ар

ы
, 

В
т/

м
2
 

Еңбек шартының таптары 

1 2 3 4 

 

Тиімді 

 

Мүмкін 

Зиянды 
Қ

ау
іп

ті
 

(э
к
тр

ем
.)

 

1 

дәреже 

2 

дәреже 

3 

дәреже 

4 

дәреже 

1а 
68 

(58-77) 
22,2-26,4 

26,5- 

26,6 

26,7- 

27,4 

27,5- 

28,6 

28,7- 

31,0 
>31,0 

1б 
88 

(78-97) 
21,5-25,8 

25,9- 

26,1 

26,2- 

26,9 

27,0- 

27,9 

28,0- 

30,3 
>30,3 

2а 
113 

(98-129) 
20,5-25,8 

25,2- 

25,5 

25,6- 

26,2 

26,3- 

27,3 

27,4- 

29,9 
>29,9 

2б 
145 

(130-160) 
19,5-23,9 

24,0- 

24,2 

24,3- 

25,0 

25,1- 

26,4 

26,5- 

29,1 
>29,1 

3 
177 

(161-193) 
18,0-21,8 

21,9- 

22,2 

22,3- 

23,4 

23,5- 

25,7 

25,8- 

27,9 
>27,9 
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1.5 кесте - Салқындатқыш микроклимат арқылы өндірістік орындарда 

жұмыс істеу кезіндегі (C, төменгі шекара)  ауа температурасының көрсеткіші 

бойынша еңбек шартының таптары  

Ж
ұ
м

ы
ст

ы
ң

 

д
әр

еж
ел

ер
і 

 

Жалпы 

энергия 

шығынд

ары, 

Вт/м2 

Еңбек шартының таптары 

1 2 3 4 

 

Тиімді 

 

Мүмкін 

Зиянды  

Қауіпті 

(экстрем.) 
1 

дәреже 

2 

дәреже 

3 

дәреже 

4 

дәреже 

1а 
68 (58-

77) 

СанПиН * 

бойынша 

СанПиН * 

бойынша 
18 16 14  

 

1б 
88 (78-

97) 

СанПиН * 

бойынша 

СанПиН * 

бойынша 
17 15 13 12 

 

2а 
133 

(98-129) 

СанПиН * 

бойынша 

СанПиН * 

бойынша 
14 12 10 11 

 

2б 

145 

(130-

160) 

СанПиН * 

бойынша 

СанПиН * 

бойынша 13 11 9 7 

 

3 

177 

(161-

193) 

СанПиН * 

бойынша 

СанПиН * 

бойынша 12 10 8 6 

 

* СанПиН 2.2.4.548-96. Өндіріс  орындарының микроклиматына 
гигиеналық талап.  
 

1.4 Тиімді микроклиматтың шартты құру және қолдау бойынша 

ұсыныстар 

 

Құрылыс процестері желдің, жаңбырдың, күн радиациясының және т.б. 

қарқынды әсер етуі кезінде жоғары және төменгі температура шартында 

орындалады. Денсаулық пен жоғары жұмыс қабілеттілікті сақтау техникалық 

және ұйымдастырушылық іс-шаралардың кешеніне мүмкіндік береді.  

Артық жылу кезінде қолданған шешімдердің спектрі едәуір кең. 

Біріншіден, техникалық шарамен қызметкердің физикалық кернеуін, қол 

еңбегінің жылу сыйымдылығын (автоматандыру және механикаландыру) 

төмендетеді. Екіншіден, «ыстық» операциялармен дистанциялық басқаруды 

қолданады немесе жылу көздерінің экрандалуын орналастырады. Үшіншіден, 

ауаның оңтайлы қозғалуын: үрлеу, соратын вентиляция, ауаны кондициялау 

және т.б.  қамтамасыз ететін инженерлік жүйелерді пайдаланады. Сондай-ақ 

жұмыскерлермен салқын бөлмелерде өткізілген жұмыстағы үзілістер, жеңіл 

арнайы киімдерді қолдану тиімді. 
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Бақылау сұрактары. 

 1. Ауалық ортаның қандай негізгі параметрлері өндіріс орындарының 

жұмыстық аймағының микроклиматын анықтайды? 

 2. Адамның көңіл-күйі мен өндірістік ортаның микроклиматының 

арасында қандай өзара байланыс бар?   

 3. Бөлмелердің жұмыстық аймағының микроклиматын қалыптастыру 

кезінде қандай факторлар ескеріледі?  

4. Өндірістік ортаның метеорологиялық жағдайы қандай нормативтік 

құжаттармен реттелген?  

5. Микроклиматтың тиімді және мүмкін көрсеткіштеріне анықтама 

беріңіз.  

6. Температураны, салыстырмалы ылғалдылықты, ауаның 

қозғалысын өлшеуге арналған аспапты атаңыз.  

7. Қандай жағдайда ауа температурасын өлшеу үшін қос термометр 

қолданылады?  

8. Стационарлық психрометрдің жұмыс істеу принципі мен құрылғысы 

қандай?  

9. Ауыспалы аспирациялық психрометрдің стационарлықтан 

айырмашылығы мен артықшылығы қандай?  

10. Қандай санитарлық-гигиеналық шаралар ГОСТ және санитарлық 

норманың талаптарына сәйкес жұмыстық аймақтың микроклиматын құру мен 

қолдауға мүмкіндік береді.  

 

2 Зертханалық жұмыс № 2. Өндіріс орындарының ауасында зиянды 

газдардың түзілуін анықтау 

  

Жұмыстың мақсаты: өндіріс орындарының газдалғандығын талдау 

әдісімен және олардың желдетілуі үшін ауа алмастыру есебімен танысу.   

  

2.1 Теориялық мәліметтер  

 

Өндіріс орындарының ауасында әртүрлі технологиялық құбылыстарды 

жүргізу кезінде зиянды заттардың бірталай мөлшері шығарылады.  

Жұмыс барысында адам ағзасына өндірістік жарақаттың әсері, кәсіби 

аурулар немесе денсаулығына ауытқуларды тудыруы мүмкін.  Зиянды заттар 

адам ағзасына тыныс алу ағзасы, асқазан-ішек жолы, тері қабаты және 

шырышты қабық арқылы енуі мүмкін.  

Арнайы шаралар жасамаған кезде зиянды заттардың профилактикасы 

кәсіби улануды тудыруы мүмкін. Өндіріс жағдайындағы улану қатты және 

созылмалы болуы мүмкін.   Улану зиянды заттардың (мысалы, апат кезінде) 

көп мөлшерде әсер еткен кезінде қатты, ал азғантай концентарцияда ұзақ 

уақыт бойы ағзаға зиянды заттардың енуінің салдарынан болса созылмалы 

болады.  
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Барлық зиянды заттар адам ағзасына әсер ету дәрежесі бойынша 4 топқа 

бөлінеді (ГОСТ 12.1.007-88): 1 – төтенше қауіпті заттар (бенз(а)пирен, сынап, 

қорғасын, озон, фосген және т.б.); 2 – өте қауіпті заттар (азот оксиді, бензол, 

йод, марганец, күйдіргіш сілтілер, хлор және т.б.); 3 – орташа қауіпті заттар 

(ацетон, күкіртті ангидрид, метил спирті және т.б.); 4 – қауіптілігі аз заттар 

(аммиак, көміртек оксиді, этил спирті, скипидар және т.б.). 

Қауіптілігі аз заттар да көп мөлшерде ұзақ уақыт әсер еткен кезде қатты 

улануды тудыруы мүмкін. (1). 

Уланудың қауіптілігі химиялық құрамына, концентрациясына, газдың 

және будың әсер ету уақытына, сонымен қатар қоршаған ортаның жағдайына 

байланысты.  

Мысалы, жоғары ауа температурасында удың ағзаға енуі 

жылдамдатылады. Зиянды заттардың қолайсыз әсер етуін шектеу үшін 

олардың әртүрлі ортасында болатын гигиеналық нормалау қолданылады.  

Осыған байланысты жұмыскерлердің тыныс алу аймағында өнеркәсіптік удың 

толық болмау талабының орындалуы мүмкін емес, ең маңыздысын  жұмыс 

аймағының ауасында зиянды заттардың болуының гигиеналық регламенті 

иеленеді  (ГОСТ 12.1.005-88). Мұндай реттеу қазіргі уақытта 3 кезеңде 

жүргізіледі: 1) бағдарлы қауіпсіз әсер ету деңгейінің негіздемесі (БҚӘДН); 2) 

КМШ негіздемесі; 3) жұмыс істейтіндердің еңбек шартын ескеру арқылы 

КМШ түзету және олардың денсаулық жағдайы. Жұмыстық аймақтың 

ауасындағы зиянды заттардың концентрациясының мүмкіндік шегі ГОСТ 

12.1.005-88 «ССБТ. Жұмыстық аймақ ауасы. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары» 

көрсетілген, сол жерде олардың қауіптілдік топтары да көрсетілген.   

Жұмыс істеу барысында немесе қазіргі және келешек буындардың ұзақ 

мерзімді өмірінде зерттеудің заманауи әдістерімен көрсетілген, денсаулық 

жағдайын аурулар мен ауытқуларды тудырмауы мүмкін барлық жұмыс 

өтілінде 8 сағат шамасында немесе басқа ұзақ уақыттарда, тек аптасына 41 

сағаттан астпайтын күнделікті жұмыс кезінде болатын концентрация 

жұмыстық аймақтың ауасындағы зиянды заттардың концентрациясының 

мүмкіндік шегі болып табылады, КМШ мг/м
3
 -мен өлшенеді.  

Еден деңгейінен 2 м-ге дейін биіктікте немесе жұмыскерлердің уақытша 

кеңістікте болуын жұмыстық аймақ  деп есептеу қажет.  

 ГОСТ 12.1.005-88 -де 800 улы заттар үшін КМШ бекітілген.  

Жұмыстық аймақтың ауасында бір бағыттағы әрекетте бірнеше зиянды 

заттардың бір уақытта болуы келесі қатынаспен орындалуы қажет  

                                            

1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

с

ПДК

с

ПДК

с

,                                       (2.1) 

 

мұндағы с1,с2…сn – жұмыстық аймақтың ауасындағы зиянды заттардың 

өлшенген концентрациялары; 

ПДК1, ПДК2…ПДКn – зиянды заттардың концентрациясының мүмкіндік 

шегі (ГОСТ 12.1.005-88). 
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Кәсіби аурулар мен улануларды ескерту:  

а) зияндылығы аз зиянды заттармен ауыстыра отырып, зиянды заттарды 

пайдаландырмайтын жаңа технологиялық процестерді жасау. Жұмыстық 

аймақтың ауасына зиянды заттардың түсуін төмендетуге жабдықтың жақсы 

тұмшалануы, вакуумда процестердің енуі, жабық технологиялық циклдарды, 

үздіксіз технологиялық процестерді қолдану, ескірген жабдықтарды озық 

жабдықтармен ауыстыруға мүмкіндік береді; 

б) дистанциялық басқаруды қолданып, өндірістік процестерді 

механикаландыру мен автоматтандырумен; 

в) зиянды технологиялық процестері бар бөлмелер мен жабдықтарды 

оқшаулаумен; 

г) өндіріс орындарын желдетумен. 

Желдету деп бөлмеден ластанған ауаны шығарып, оның орнына жаңа ауа 

енгізуді қамтамасыз ететін, ұйымдасқан және реттелетін ауа алмасуды айтады.  

Ауаның орын ауыстыру тәсілі бойынша желдету табиғи және 

механикалық болып бөлінеді. Олардың байланысы - аралас желдету. 

Ауа алмастыруды ұйымдастыру тәсіліне байланысты желдету жергілікті 

және жалпы алмасу болып бөлінеді. Әрекет ету уақыты бойынша - тұрақты 

әрекет етуші және апаттық болып бөлінеді.    

Табиғи желдету ауа алмасу бөлме ішінде жылы ауа және сыртында өте 

суық ауа  тығыздықтарының айырмашылықтарының есебінен, сондай-ақ осы 

бөлмелердің сыртқы және ішкі қысымдарының айырмашылығын 

тудыратынның арқасында қажетті ауа алмасуды тудырады.  

Механикалық желдетуде ауа алмасу электрқозғалтқыштың қозғалуына 

әкелетін, желдеткішпен жасалған қысымдардың айырмасының есебінен 

жеткізіледі.  

Механикалық желдету цехта жылудың бөлінуі өте көп және аэрация 

санитарлық норманы қамтамасыз етпеген жағдайда қолданылады.  
 

2.1 кесте - Кейбір зиянды заттардың концентрациясының мүмкіндік шегі 

(ГОСТ 12.1.005-88) 
Заттар Концентрациясының мүмкіндік шегі, мг/м

3 

1 Аммиак 20 

2 Ацетон 200 

3 Бензин 300 

4 Бензол 20 

5 Күкіртті газ 10 

6 Күкіртті сутек 10 

7 Күкіртті көміртек 10 

8 Скипидар 300 

9 Этил спирті  1000 

10 Бутил спирті  200 

11 Метил спирті  50 

12 Толуол 50 

13 Фенол 5 

14 Формальдегид 1 
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15 Хлорбензол 50 

16 Дихлорэтан 10 

17 Трихлорэтан 10 

18 Хлорлы сутек 5 

19 Хлор 1 

20 Этилды, диэтилды эфир 300 

21 Көміртек оксиды 20 
 

Бөлме ауасына бөлінетін зиянды заттардың мөлшері мен улылығы 

тұрақты ауа алмасуды талап етеді.  Механикалық желдету ағындық, сору және 

ағындық-сору түрінде орындалуы мүмкін.   

Желдеткіштің жұмысының тиімділігін, жабдықтың саңылаусыздығын 

тексеру үшін өндіріс орындарының ауасында және өнеркәсіп территориясында 

зиянды газ мөлшерін зертханалық талдау үшін қайта-қайта сынама алады.   

д) техникалық және санитарлық - техникалық шаралар зиянды заттардың 

әсерін толық жоймаған кезде жеке қорғау құралын қолдану арқылы. 

Зиянды заттардан қорғау үшін негізінен тыныс алу ағзасын жеке қорғау 

құралының (ЖҚҚ) (газтұтқыштар, аэрозолға қарсы респираторлар), арнаулы 

жұмыс киімінің, қол (резіңке қолғаптар, қорғаныш жақпа пасталар мен 

майлар), бетті , көзді (қорғаныш көзілдірік) қорғау құралдарының маңызы бар.   

Ауалы ортаны санитарлық бақылау үшін талдаудың келесідей әдістері 

қолданылады:  

а) ерітіндімен боялған жарық жұту қабілетіне негізделген фотометрлік;  

б) люминесценттік әдіс кейбір заттарды жарық сәулесінің түрінде 

олармен жұтылған энергияға беру қабілетіне негізделген; 

в) спектроскопиялық әдіс белгілі бір спектр сәулесін беруге вольт 

доғасының (3500 – 4000ºС) жалынында орналасқан элементтердің қабілеттігіне 

негізделген;   

г) полярографикалық әдіс сынап электродтың көмегімен сыналатын 

ерітіндіні электролиздеу кезінде пайда болған диффузияның шекті тогын 

өлшеуге негізделген; 

д) хроматографиялық әдіс органикалық еріткіште газды қоспалардың 

әртүрлі ерітілуіне негізделген.   

Жұмыс орнында зиянды заттардың мөлшерін бақылау үшін талдаудың 

жылдам әдістері пайдаланылады:  

а) колориметриялық әдіс ерітінді, сүзгіш қағаз немесе дәні бар қатты 

сорбент арқылы және стандарттық шкаласының боялуын салыстыру жолымен 

олардан алынған бояуларды қарқынды өлшеу арқылы ластағыш заттардан 

тұратын ауаны тартуға негізделген;  

б) сызықты-колористикалық әдіс индикаторлық түтікше арқылы және 

алдын-ала дайындалған шкала бойынша ұнтақтың боялған қабатының 

ұзындығын өлшеу арқылы, осы ұзындықтың берілген заттың 

концентрациясына тәуелділігін көрсететін, зерттелінетін ауаны тартуға 

негізделген. Талдау УГ-1, УГ-2 сынамаларына жасалады.  
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2.2 Өндіріс орындарының ауасындағы зиянды газдарды (буларды) 

УГ-2 (теориялық) (6) типті әмбебап газ талдауыштың көмегімен анықтау  

 

2.2.1 Аспаптың тағайындалуы. 

Әмбебап ауыспалы аспап - УГ-2 газ талдауышы өндіріс орындарының 

ауасындағы зиянды заттарды тез мөлшерлі анықтауға үшін арналған. УГ-2 газ 

талдауыш кешенінің құрамына кіретін индикаторлық ұнтақтың қысқаша 

сипаттамасы 2 кестеде көрсетілген.    

 

2.2 кесте - УГ-2 газ талдауышпен анықталған зиянды заттардың тізімі 

және индикаторлық ұнтақтардың сипаттамасы  
Анықталатын 

заттар 

Талданатын 

ауаның көлемі, мл 

Ұнтақтың 

сақталу мерзімі, 

ай. 

Индикаторлық ұнтақтың 

негізгі реагенттері  

Аммиак 200 

100 

8 

8 

Бромфенолды көгілдір 

Ацетилен 300 24 Калий иодаты, күкірт 

қышқылы 

Ацетон 300 10 Гидроксиламин тұз 

қышқылды, бромфенолды 

көгілдір 

Бензин 300 24 Калий иодаты, күкірт 

қышқылы 

Бензол 300 24 Калий иодаты, күкірт 

қышқылы 

Ксилол 300 12 Параформальдегид, күкірт 

қышқылы 

Азот оксиді 300 16 О-Дианизидин 

Көміртек оксиді 

(II) 

200 18 Калий иодаты, күкірт 

қышқылы 

Күкірт диоксиді 300 8 Калий иодаты, крахмал, йод, 

сынап иодиді 

Күкіртті сутек 300 

100 

20 

20 

Қорғасын ацетаты, хлорлы  

барий  

Толуол 300 24 Калий иодаты, күкірт 

қышқылы 

Мұнай көмірсутегі  300 24 Калий иодаты, күкірт 

қышқылы 

Хлор 300 24 Флуоресцеин, калий бромиді 

Этил эфирі 400 15 Хромды ангидрид, күкірт 

қышқылы 

  

2.2.2 Жұмыс істеу қағидасы. 

УГ-2 газ талдауыштың жұмыс істеу қағидасы сызықты-колористикалық 

әдіске негізделген. Ол  түс түрлендіргіш реагентпен жағылған дәнді 

сорбентпен толтырылған индикаторлық түтікше арқылы су жинағыш 

құрылғының көмегімен зерттелетін ауаны аспирирлеуден тұрады. Сонымен 

қатар түтікшедегі индикаторлық түтікшедегі ұнтақ өзінің түсін белгілі бір 
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ұзындыққа өзгертеді.  УГ-2 газ талдауыш су жинағыш құрылғыдан және 

сүзетін және қышқылдайтын патрондарды, индикаторлық түтікшені 

пайдаланушыларға дайындауға арналған ЗИП арнайы кешендерінен тұрады. 

Ауа жинау құрылғысының, индикаторлық түтікшені және сүзілетін 

патрондарды жабдықтаудың сипаттамасы стендтағы 1, 2, 3, 4, 5, 6 суретте 

көрсетілген.  

 

2.3 Карбоксид көміртегінің концентрациясын МАМ-4 мехты 

аспиратордың көмегімен анықтау (эксперименттік бөлім)  
 

МАМ-4 мехты аспиратордың көмегімен индикаторлық түтікше арқылы 

зиянды қоспалардан тұратын анықталған ауаның көлемі сорылады.  

 

2.3.1 Индикаторлық түтікшелер. 

Индикаторлық түтікше арнайы реагентпен толтырылған әйнек түтікше 

болып табылады. Түтікшенің сыртқы диаметрі 7 мм, ұзындығы 125 мм, оның 

ұшы созылған және дәнекерленген.  

Реактивті қабат аймағында түтікшенің бетіндегі талдау нәтижесін санау 

үшін анықталатын газдың концентрациясының мәндерімен сәйкес сақина 

кигізілген.  Түтікшедегі тіл (стрелка) зерттелетін ауа қозғалысының бағытын 

көрсетеді.  

Түтікшенің ұштарының бірінің бетіндегі ақ бояудың қабаты  онда 

сынама алу орны мен уақытын жазуға арналған. Егер ауада зиянды газдар 

болмаса, онда түтікшелерді сол күні 5 ретке дейін қайта анықтауға 

пайдалануға болады.  Түтікшенің оң көрсеткішінен кейін ол қолданылмайды.    

Бояу бірнеше күнге тұрақты, сондықтан түтікше орындалған талдаудың 

дұрыстығына қызмет теді.  

Индикаторлық түтікшенің сақталу мерзімі - дайындалған күнінен бастап 

15 ай.  

 

2.3.2  МАМ-4 мехты аспиратор.  

Мехты аспиратор ауаны индикаторлық түтікше арқылы соруға арналған. 

Мехты сорғының толық жүрісіне ауаны сору көлемі - 100 ± 5 мл. Түтіксіз 

сорғының мехын ашу уақыты - 1-2 с., аумақты өлшемі -  104x52x95. салмағы - 

300 г. 

 

2.3.3 Іс-әрекет қағидасы. 

Қаптамасы бар қақпаққа бекітілген резіңке тері аспиратордың негізгі 

бөлігі болып табылады. Терінің ішінде оны ашық күйінде ұстайтын екі серіппе 

орнатылған.  Шығару клапаны ауаның теріден шығуын оның қысылған кезінде 

жүзеге асырады. Белдік терінің жүрісін шектейді.  Тізбектелген бұранда 

көлемін реттеуге арналған.  Аспиратор қимылға бір қолмен келтіріледі.  

Тезіңке терінің бір жүрісіне 100 мл ауа сорылады. Тері сығылған кезде шығару 

клапанына қарағанда ол анағұрлым көп кедергі болып көрінгендіктен ауа 
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индикаторлық түтікше арқылы шықпайды. Кері жүріс кезінде шығару клапаны 

аспираторда ажыраудың әсерінен жабылады. Ауа аспираторға тек 

индикаторлық түтікше арқылы өтеді, және тері қайтадан бастапқы көлемін 

қабылдайды.  

Аспиратордың саңылаусыздығы клапанның мұқият тазартылуымен 

жеткізіледі. Ол үшін клапанды жабатын гайканы бұрап кіргізеді. Егер 

клапанның резіңкелі беті бүлінбеген болса, оны қарама-қарсы жағынан 

үрлейді.   

Сонымен сорылатын зерттелетін ауаның жылдамдығы талдау дәлдігі 

үшін мәні үлкен болғандықтан, аспираторды қолданар алдында 1-2 с. құрауы 

қажет терінің өзін түтіксіз ашу уақытына тексеру қажет. Егер теріні ашу 

уақыты көрсетілгендерден едәуір артса, мүштікте (мундштук) болатын 

қорғаныш торын тексеру қажет. Тордың тесіктері селикагель дәндерімен, 

әйнек тілімдерімен, тотығу өнімдерімен бітелген.  

Терілі аспиратордың түзулігінің бір шарты тері-сорғының бір жүрісіне 

сорылатын ауаның көлемінің тұрақтылығы болып табылады.  

2.3.4 индикаторлық түтікшенің және терілі аспиратордың көмегімен 

талдау жасауға дайындық.  

Анықтаудан бұрын аспиратордың саңылаусыздығына көз жеткізу қажет.  

Ол үшін аспиратордың мүштігіне (мундштук) ашылмаған индикаторлық 

түтікшені қояды және теріні тірелгенше қысады. Егер 10 минуттың ішінде 

қысылған тері ашылып кетпесе аспираторды саңылаусыз деп есептейді.  

Осыдан кейін индикаторлық түтікшені ашады. Ол үшін аспираторда 

болатын арнайы тесікте  түтікшенің екі ұшы да жұлып алынады.  Түтікшені 

мүштікке оның түтікшедегі тілі аспираторға бағытталғандығын көрсететіндей 

етіп тығыздап қояды.  Оң қолымен аспиратордың сыртын толық қамтамасыз 

етеді. Резіңке тері тірелгенше сығылып барып жіберіледі. Сорудың аяқталуы 

белдікті тартумен анықталады. Келесі сығудың алдында 3 с. үзіліс болады. 

Теріні 10 рет сығу 1 л ауаның өтуін қамтамасыз етеді.  

 

2.4 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

-  “14”, “9” және “15” шүмектерін «Жабық» (тік) күйінде қою;  

- зерттеуге алынатын көмір бөлшегін “1” шахта арқылы “2” пешке 

салып, пешті жауып қояды; 

- "3" тумблер арқылы стендті қосамыз. Қосылуын "4" индикатормен 

және "5" вольтметрдің көрсеткішімен бақылау керек.  

- "6" тумблер арқылы пешті қосамыз. Пештің қосылуын "7" 

индикатормен және  5" вольтметрдің көрсеткішімен бақылау керек; 

- 10 минут өткен соң пешті өшіреміз; 

- "9" шүмекті ашамыз және индикаторлық түтікшенің көмегімен "10" 

арна арқылы "11" камерадағы ауаның газдалғандығына өлшем жасау, содан 

кейін  "9" шүмекті жабамыз.  



 17 

- камераның газдалғандығын өлшеу МАМ-4 терілі аспиратордың және 

индикаторлық түтікшенің көмегімен жүзеге асырылады.   

Зерттелетін ауа аспираторы бірнеше жүріспен индикаторлық түтікше 

арқылы сорылады. СО концентрациясы 100 мл ауа өткен кезде индикаторлық 

түтікше үшін қаптама-құндақта (футляр-кассета) болатын сол жақтағы шкала 

бойынша анықталады. Егер газдалу деңгейін анықтаған кезде аспиратордың 

"П" жүрісі жасалған болса, онда концентрацияны "П" рет төмендетеді.  

Түтікшенің шкаласын қаптама-құндақ шкаласымен біріктіреді және 

жасылмен боялған  түтікшенің деңгейі бойынша СО-ң пайыздық 

концентрациясын анықтайды. СО-ң пайыздық концентрациясын 2.3 кесте 

бойынша көлемдікке (мг/л) ауыстырады; 

- формула бойынша концентрациясының мүмкіндік шегіне дейін оны 

желдету жолымен камерадан алынған СО-ң концентрациясын төмендету үшін 

қажетті ауа көлемін есептеу керек.  

 

 ,                                                      (2.2) 

вредный вещество газоанализатор аспиратор 

мұндағы С1 - өлшеу нәтижесі бойынша камерадағы СО-ң 

концентрациясы (мг/м
3
); 

С2 - СО-ң концентрациясының мүмкіндік шегі (КМШ) мг/м
3 
( 2.1 кесте); 

V1 - камераның көлемі (0,037 м
3
); 

k- 1,25 (өлшеуде СО-ң концентрациясының әркелкілігін ескеретін 

қордың коэффициенті). 

  

       2.3 кесте – Пайыздық концентрацияны көлемдікке ауыстыру  
% мг/л 

0,0010 0,0125 
0,0016 0,0200 
0,0020 0,0250 
0,0024 0,0300 

0,0030 0,0375 
0,005 0,0625 
0,01 0,125 
0,02 0,250 
0,03 0,375 

0,05 0,625 
0,10 1,25 

0,20 2,50 
0,30 3,75 

 

и) "14" және "15" шүмектерін ашу;  

к) "12" тумблермен желдеткішті қосу.  

"13" индикатормен қосылғанын қадағалау керек, амперметр 

көрсеткішінің өзгеруімен "16" ротаметр көрсеткішін жоғарғы вентильді оған 
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"60" бұрылыспен орнату қажет.  Камераны желдету уақыты алынған көлемге 

тәуелді және 2.4 кесте бойынша анықталады.  

 

2.4 кесте - Камераны желдету уақытының ауаның есептік көлеміне 

тәуелділігі ("60" ротаметрдің көрсеткіші болған кезде)  

Көлем, л 
Уақыт, 

мин 

10 1 

25 3 

50 5 

100 10 

150 15 

200 20 

250 25 

300 30 
 

л) 2.3 кестеден алынған желдеткіштің уақыты біткен соң желдеткішті 

ажыратып, "14" және "15" шүмектерін жабамыз; 

м) ж пунктында көрсетілген әдіспен камерадағы СО-ң концентрациясын 

өлшеуді жүзеге асыру;  

н) алынған нәтижені КМШ-пен салыстыру;  

о) стендті "3" тумблермен өшіру;  

п) жүргізілген зерттеудің келесідей түрде хаттамасын құру; 

р) жүргізілген зерттеулер негізінде желдеткіштің жұмысының тиімділігі 

туралы қорытынды жасау.   

 

2.5 кесте - Зерттеу нәтижелері  
Газдың атауы Концентрация  КМШ, мг/м

3 V, м
3 

% мг/м
3 

     

 

Бақылау сұрақтары.  

1. Шекті рұқсат етілген улы заттар қалай аталады? 

2. Зиянды заттармен уланудың қаупі мен дәрежесі қандай факторларға 

байланысты болады? 

3. Ауаның улануына және кәсіптік ауруларды ескерту үшін қандай 

шаралар қолдану керек? 

4. Анализдің қай түрінде әмбебап газоанализатор УГ-2 жұмыс мақсаты 

негізделген? 

5. Ауа аймағында қандай санитарлық әдістер қолданылады? 

6. Таңды аспиратор МАМ-4 пен зиянды заттардың концентрациясын 

қалай анықтайды? 
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3 Зертханалық жұмыс №3.  Өндіріс орындарындағы өндірістік шуды 

есептеу және зерттеу  

 

Жұмыстың мақсаты: шу көрсеткіштерін өлшеуді, шуды санитарлық-

гигиеналық бағалауды жүргізуді және бөгеттердің дыбыс оқшаулағышының 

тиімділіктерін анықтауды үйрену.  

  

3.1 Шу туралы қысқаша мәлімет 

 
Шу деп адамның қалыпты іс-әрекетіне кедергі жасайтын әртүрлі 

дыбыстарды айтады. Шу қатты ортаның тербелмелі қозғалысы болып 
табылады. Ауалы ортада таралатын дыбыс ауалы шу деп аталады; құрылыс 

құрылымдары бойынша берілетін дыбыс - құрылымдық шу деп аталады.  
Ауадағы дыбыс толқынының қозғалысы ауалы ортамен салыстырғанда 

қысымның кезеңді өзгеруімен қатар жүреді. Адамның есту ағзасы 
дыбыстық қысымның Р (Па) өзгеруіне әсер етеді, дыбыстық қысым 

жоғары болған сайын дыбыс қаттылығы күштірек сезіледі. Дыбыстық 
толқын тербеліс жилігі мен амплитудасымен сипатталады. Адам 

дыбысты 20…20000 Гц жилікпен қабылдайды. Адам әртүрлі дыбыстық 
қысымның дыбыстық үлкен аралығын ажыратуға қабілетті.  Дыбыс 1 0 0 0  Г ц  

ж и і л і к п е н   (2·102 Па) шегінің арасында Р0 = 2·10-5 Па  естілу шегіндегі 

(әрең айыратын дыбыс) дыбысты  10
7
 рет арттырады. Сондықтан акустикада 

дыбыстық қысымның абсолютті емес шамасын пайдаланады, ал олардың 
децибелмен өрнектелген салыстырмалы логарифмдік деңгейі: 

 

                                          L 20lg Р/Р0дБ ,      (3.1) 
        

мұндағы L – дыбыстық қысымның деңгейі, дБ; 

P – дыбыстық қысым, Па; 
P0 – дыбыстық қысымның шекті шамасы,  ол 2·10

-5
Па -ға тең.  

Дыбыстық қысымның деңгейінің 3 дБ-ге төмендеуі дыбыстық 
қысымның абсолюттік шамасының 1,26 рет азаюына әкеледі; 6 дБ –  3 рет . 

Практикада жилік бойынша дыбыстық қысымның деңгейінің таралуын білу 
қажет.  Шудың жилік спектрін алу үшін белгіленген октавалық орташа 

геометриялық жилікте дыбыстық қысымның деңгейін өлшеуді жүзеге 

асырады. Жоғарғы шекаралық жилік fB төменгі шекаралық жиліктен fH 2 есе 

жоғары болатын жиліктердің аралығы октавалық деп аталады. Шуды 

қалыптандыру және дыбыс оқшаулағышты бағалау үшін жиіліктердің 
келесідей октавалық  жолдары анықталған: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000;  4000;  8000  Гц.   Шудың адамға субъективті әсері спектрдің барлық 
жиілігі бойынша дыбыстық энергияны қосу жүзеге асырылатын, шуды 

өлшегіш  «А» сипаттамасына қосылатын дыбыс деңгейі дБА («А» 
децибелімен) бойынша, бағаланады. Спектрдің сипаттамасы бойынша шу 
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төмендегілерге бөлінеді: кең жолды, спектрдің барлық жилігінде болатын 

дыбыстар (3.1,а сурет); үндес, спектрде дискреттік дыбыс естіледі (3.1, б 
сурет). 

Шу мерзімді сипаттамасы бойынша тұрақты және тұрақсыз болып 

бөлінеді. Тұрақты шу - дыбыс деңгейі бір жұмыс күнінде 5 дБА-дан кем 

өзгереді; тұрақсыз - дыбыс деңгейі бір жұмыс күнінде 5 дБА-дан артық 

өзгереді. 
Өз кезегінде тұрақсыз шу мыналарға бөлінеді:  
- уақытқа тербелетін (уақытпен үздіксіз өзгеретін дыбыс деңгейі);  
- үзілмелі (фондық шудың деңгейіне дейін жылдам төмендейтін дыбыс 

деңгейі (1 с және одан жоғары аралықтардың ұзақтығында)); 

- импульстік (бір-бірінен 10 дБ-ден кем емес ерекшеленетін, әрбір 

ұзақтығы 1с-тен кем емес, бір немесе бірнеше сигналдан тұрады). 

Шу адамға оның ағзасына қолайсыз физиологиялық және 

психологиялық зардабын тудыра отырып әсер етеді.  Өндірістік шудың 

нормадан тыс артқан ұзақ және жүйелік әсері адам ағзасының барлық өмірлік 

маңызды жүйелерінде қолайсыз кейде патологиялық өзгерістерге апаратын сақ 

құлақтың , орталық жүйке жүйесінің бұзылуына әкеп соғады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
а – кең жолақты; б – үндестік.   

3.1 сурет-Шу графигі 
 

Шудың әсері қызметкердің қан қысымының артуы, бас айналу және бас 

ауруының пайда болуы, қозғалу координациясының әлсіреу түрінде 

байқалады.  Негізінде адамның жұмыс қабілеттілігінің едәуір төмендеуі 
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Еуроодақ елдерінде жұмыс орындарын өндірістік шудан қорғау бойынша 

шаралары көрсеткішке ие.    

 

3.2 Шуды мөлшерлеу 

 

Өндірістік шу стандартты октавалық жолдар бойынша 31,5...8000 Гц 

жиілік аралығында өлшенеді. Сонымен қатар спектр жиілігінде дыбыстық 

қысымның деңгейі децибелмен өлшенеді, ал барлық жиіліктегі дыбыстық 

энергияның суммалық әсері «А» (дБА) децибелмен көрсетілген дыбыс 

деңгейімен мөлшерленеді.   

Шу мөлшері және шудың өлшенген көрсеткіштері «Жұмыс орнындағы 

шу» 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарлық нормасында анықталған.  Жұмыскерлер 

мен қызметшілер үшін рұқсат етілген дыбыс деңгейі мен дыбыстық 

қысымның деңгейі СН 2.2.4/2.1.8.562-96 және СНиП 23-03-2003 «Шудан 

қорғау» Санитарлық нормасында көрсетілген (3.1 кесте). Шудың келесідей 

өлшенетін және есептелетін көрсеткіштері анықталған:  

-тұрақты шу үшін: 

а) дыбыс деңгейі, дБА; 

б) 31,5...8000 Гц жиілігінде дыбыстық қысымның октавалық деңгейі; 

-шу болған кезде тербелетіндер үшін:  

а) эквиваленттік дыбыс деңгейі, дБА; 

          б) максималды дыбыс деңгейі, дБА; 

-импульстік және үзілмелі шу:  

а) эквиваленттік дыбыс деңгейі, дБА;  

б) максималды дыбыс деңгейі, дБА. 

СНиП 23-03-2003  бойынша адамдардың кез келген октавалық 

жолақта 135 дБ-ден жоғары дыбыстық деңгей аймағында аз уақыт 

болса да жүрулеріне тыйым салынады.  

 

3.3 Өндірістік шудан қорғау тәсілі мен әдістері 

 

Шудың әсерінің қызметшілерге әсерін төмендету бойынша шараларды 

кәсіпорынның бас жобасын жобалаудың технологиялық жабдықтарын 

орналастырудың, бөлмелерді жоспарлы шешудің барлық кезеңінде кешенді 

әзірлеу қажет. Шу көзінде пайда болатын шуды ең тиімді және үнемді азайту 

машина мен механизмдерді, оларды тиімді тәртіпте пайдаланумен, шудан 

қорғау кедергілермен, қаптамалармен, қалқандармен қамтамасыз етілетін 

қажетті профилактикалық күту болып есептеледі.  

 

 

  

                                                         



 22 

       3.1 кесте - Өндіріс орындарындағы және кәсіпорын территориясындағы 

жұмыс орындарындағы дыбыстық қысымның рұқсатты деңгейі, дыбыс деңгейі 

және дыбыстың эквиваленттік деңгейі  
 

Еңбек қызметінің түрі, 

жұмыс орны  

Орташа геометриялық жиілігі бар, Гц  октавалық жиілік 

жолағындағы дыбыстық қысымның деңгейі, дБ.  

 

Дыбыс 

деңгейі және 

дыбыстың 

эквивалентті

к деңгейі, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1.Шығармашылық 

қызмет, жетекшілік 

жұмыс, ғылыми қызмет, 

оқыту, үйрету және т.б.   

 

 

 

86 

 

 

 

71 

 

 

 

61 

 

 

 

54 

 

 

 

49 

 

 

 

45 

 

 

 

42 

 

 

 

40 

 

 

 

38 

 

 

 

50 

2.Жоғары білікті жұмыс, 

әкімшілік-басқару 

жұмысы және т.б.    

 

 

93 

 

 

79 

 

 

70 

 

 

68 

 

 

58 

 

 

55 

 

 

52 

 

 

50 

 

 

49 

 

 

60 

3. Операторлық және 

диспетчерлік  

96 83 34 68 63 60 57 55 54 65 

4. Телефон арқылы сөзсіз 

байланыспен 

дистанциялық басқару 

және бақылау процесіне 

талабы бар және 

ұқыптылықты талап 

ететін жұмыс.   

 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

75 

5. Тұрақты жұмыс 

орындарында жұмыстың 

барлық түрін (1-4 п.п. 

аталғандардан басқасы) 

орындау   

 

 

 

107 

 

 

 

95 

 

 

 

87 

 

 

 

82 

 

 

 

78 

 

 

 

75 

 

 

 

73 

 

 

 

71 

 

 

 

69 

 

 

 

80 

 

Практикада өндіріс орындарында оның таралу жолында шуды азайту 

бойынша әдістер кеңінен қолданылады. Әртүрлі дыбыс оқшаулағыш және 

дыбыс жұтатын кедергілерден (қалқандар, қаптамалар, бәсеңдеткіштер және 

басқалар) өте отырып, дыбыс толқыны энергиясының бір бөлігін жоғалтады, 

нәтижесінде оның шуылдық сипаттамасы рұқсат етілген мәнге дейін 

төмендейді. Ұжымдық қорғау құралына қосымша жеке қорғау құралын да 

пайдаланады, бірақ оларды егер ұжымдық техникалық шаралармен шуды 

рұқсатты шегіне дейін төмендете алмаған кезде қолдануды ұсынады. Құлаққап, 

шуға қарсы қосымшалар және т.б.жұмыс істеуді нашарлатады және сонымен 

қатар жұмыскерді оларды алып тастауға итермелейді.  Сондықтан жеке 

құралдар жұмыс уақыты бойынша және қызметкердің саны бойынша оларды 

пайдалануды шектеу кезінде тиімді. 
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3.4 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық қондырғының сүлбесі 3.2 суретте көрсетілген. Шу 

көрсеткіштерін өлшеу шу көзі динамика түрінде орналасатын, А шу 

камерасынан тұратын,  бөлме пішінінде жүргізіледі.  

Динамикаға сигнал 20...20000 Гц жиілік аралығында дыбыстық 

тербелісті тудыратын генератордан келеді. Б оқшауланған бөлмеде шуыл 

өлшегіштің микрофоны орналасады. Мкрофоннан жеткен сигнал Р S/202 

шуыл өлшегішке және одан кейін -  OF201 (RFT фирмасы) октавалық сүзгіге 

келіп түседі.   

Шуыл өлшегіште өлшеу шегін ауыстырып-қосқыш (3.3 сурет), 

стрелкасы бар индикатор, А және Lin шуыл өлшегішінің сипаттамаларын 

ауыстырып-қосқыш бар.    

А түзеткіш сипаттамасы дБА-да дыбыс деңгейін өлшеу кезінде 

пайдаланылады; Lin (сызықты) сипаттамасын спектральды талдау жүргізу 

кезінде, яғни дыбыстық қысымның деңгейінің таралуын  31,5...8000 Гц 

спектрінің октавалық жолағы бойынша анықтау кезінде қолданады.  

 
 

 

  
 
 

1 – октавалық сүзгі; 2 – шуыл өлшегіш; 3 – бөлменің пішіні; 4 – микрофон; 5 – 

қоршау; 6 – динамик; 7 – резіңкелі діріл әсерін оқшаулағыш; 8 – дыбысты 

сигналдардың генераторы ; А – шуыл камерасы; В – оқшаланған бөлме; а, б, в 

– дыбыстың А бөлмесінен Б бөлмесіне берілу жолы. 

3.2 сурет - Зертханалық қондырғының сүлбесі 

 

Адам әртүрлі жиілікті дыбысқа әртүрлі сезімталдықта болады. Шудың 

тітіркендіргіштік әсері 1000-8000 Гц жоғары жиілікте максимумға жетіп, 

20...1000 Гц жилігінің шамасында артады. 

Адамның есту талдағышының көрсетілген ерекшеліктері әртүрлі жиілікті 

дыбыстың энергиясының әсерінің интегралдық (суммалық) бағасы берілгенде 

дыбыс деңгейін өлшеу барысында ескеріледі. Дыбыс деңгейін өлшеу "А" шуыл 

өлшегішінің түзеткіш сипаттамасында жүргізіледі, яғни дыбыс деңгейі "А" 
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(дБА) децибелда өлшенеді. Сонымен қатар "микрофон-шуыл өлшегіш" барлық 

өлшеу жолының сезімталдығы 31...8000 Гц жиліктегі дыбысқа адамның орташа  

минималды сезімталдыққа сәйкес келетіндей етіп жинақталған.      

"А" шуыл өлшегіш (3.3 б сурет) түзеткіш сипаттамасының кестесі адам 

сезімталдығының (3.3 а сурет) қисық шегінің айналы сәулесі болып табылады. 

Осы суретте спектрдің барлық жилігінде өлшеу жолының сезімталдығы 

тұрақты Lin немесе сызықты  шуыл өлшегіштің  сипаттамасы көрсетілген.  Lin 

октавалық сүзгілердің топтамасының көмегі арқылы спектралды талдау 

жүргізу кезінде пайдаланылады. Спектралды талдау кезінде 31,5-тен 8000 Гц 

дейін жеке сүзгілер бірте-бірте жұмысқа қосылады және әрбір белгіленген 

жиілікте децибелмен (дБ) дыбыстық қысымның деңгейі анықталады.  

Нәтижесінде дыбыс қарқындылығы максималды болатын жерде жиліктің 

ауданы анықталады. Осының негізінде төмен жиілікті, орташа жиілікті және 

жоғары жиілікті дыбыстар үшін елеулі түрде бөлінетін шуды азайтудың 

техникалық тәсілдері дамытылады. OF 201 октавалық сүзгілердің топтамасы 

шуыл өлшегішге екі жалғағышпен қосылады және ол 31,5...8000 Гц 

белгіленген жиілікте дыбыстық электр сигналын жіберуге арналған  RС-

сүзгілерінің жинағы болып табылады.   
 

 
a 
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б 
 

3.3  сурет  - Адамның есту ағасының сезімталдығының қисығы (а)  
және А және Lin шуыл өлшегішінің түзету сипаттамасы (б)    

 
3.5 Жұмыстың орындалу реті 

 

Дыбыстық қысымның деңгейін дБ-де өлшеу. 

Шуыл өлшегіш панельдің бетіндегі неон шамы жанғаннан кейін "Баяу" 

және "Сыртқы сүзгі" (Exsit) тәртібінде 4 өлшеу тәртібін ауыстырып-

қосқыштың (3.3 сурет) көмегімен іске қосылады.  

1 және 3 диапазондарын ауыстырып-қосқыш арқылы 0...+10 дБ 

аралығында индикатор шкаласының оң секторында стрелканы анықтау керек. 

Мұнда алдымен "Диапазон-1" өлшеу шектерін ауыстырып-қосқышты 

басқарады, ол осы дипазон астының бірінде аспап тілі индикатор шкаласынан 

оң секторына енгенше 130...70 дБ өлшем диапазонында біртіндеп (10 дБ-дап 

сатылап) дыбысты төмендетеді. Диапазон төмендеу үшін "Диапазон 1" 

ауыстырып-қосқыштың тұтқасы сағат тіліне қарсы айналады. Егер (60-50-40-

30 дБ) өлшеу шегін тағы төмендету керек болса, онда ол "Диапазон 2" 

ауыстырып-қосқыштың сағат тіліне қарсы айналуымен қамтамасыз етіледі. 

Есептеу стрелкалы индикатордың (0-ден 10 дБ дейін) көрсеткішін және 

стрелка шкаланың оң секторына енетін өлшеудің анықталатын диапазонын 

(130-дан 30 дБ дейін) суммалаумен алынады.  

Спектралды талдау үшін 31,5…16000 Гц жиіліктерінің октавалық 

жолақтары бойынша дыбыстың жіберілуін қамтамасыз ететін,  RFT 

фирмасының (3.3 суретті қара) ОF 201 типті октавалық сүзгі пайдаланады. 

Зертханалық қондырғыда шуыл өлшегіш октавалық сүзгілердің 

топтамасына стационарлы жалғанған. Спектралды талдау кезінде шуыл 

өлшегіш "Баяу" тәртіпте және сонымен бір уақытта ауыстырып-

қосқыштың көмегімен "Сыртқы сүзгі" (Exsit) тәртібінде қосылып тұруы 

қажет. Содан кейін ретімен 31,5-тен 8000 Гц дейін сүзгілер қосылады 

және әрбір октавалық жолақта (шу өлшегіш бойынша) дыбыстық 

қысымның деңгейі анықталады.  Дыбыстық қысымның деңгейін өлшеу 31,5 
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Гц октавалық жолақтан басталады және 8000 Гц жолаққа дейін жиіліктерді 

арттыру жағына жалғасады.  Тұрақты шуды өлшеу кезінде деңгейді белгілеуді 

әрбір жилікте кем дегенде үш рет жүргізеді. Өлшеу нәтижесі 3 зертханалық 

жұмыс жөнінде есеп беруді 1-кестеге енгізетін дыбыстық қысым деңгейінің 

орташа арифметикалық деңгейі немесе дыбыс деңгейі болып табылады. 

Деңгейдің орташа мәні СНиП 2303-2003 бойынша нормамен салыстырылады 

(3.1 кесте).   
 

3.5.1 Дыбыс деңгейін ДБА- де өлшеу.  

Шуыл өлшегіш өлшеу тәртібін 4 ауыстырып-қосқыштың көмегімен (3.3 

суретті қара) "Баяу" тәртібіне және "А" сипаттамасына қосады.   

«Диапазон 1» (130...70 дБ) және «Диапазон 2» (60…30 дБ) ауыстырып-

қосқыштарымен шкаланың (О… +10 дБ) оң секторында индикатордың 

стрелкасын орнатуға қол жеткізу қажет.     

Стрелкалы индикатордың көрсеткіші стрелканың орташа жағдайына 

қарай алынады.   

Есептеу стрелкалы индикатордың (0…+10 дБ) көрсеткіштерін суммалау 

арқылы және қойылған өлшеу диапазоны арқылы алынады. 

Өлшеу кем дегенде үш рет қайталанады. Өлшеудің нәтижесі 

орташаланады және 3 зертханалық жұмыс жөніндегі есеп берудің 1-кестесіне 

енгізіледі.  Дыбыстық қысымның өлшенген және нормативті деңгейінің 

көрнекілігі үшін график түрінде суреттеледі (3 зертханалық жұмыс жөнінде 

есеп беру түрін қара).  

Өлшеуді жүргізгеннен кейін шуыл өлшегіш өлшеу тәртібінің 

ауыстырып-қосқышымен "0" жағдайына ажыратылады.  
 

3.6 Қоршаудың дыбыс оқшаулағышын өлшеу 

 

Қондырғысы жоқ қоршаудың сыналған үлгісінің сүлбе бойынша 

қондырғысын және өлшеу жолын жинау.  

Өлшеу аспабын және шу генераторын қосу, генератордың шығу кернеуін 

реттегіштің тұтқасының көмегімен камераға берілген дыбыстың қысымының 

деңгейін орнату. Дыбыстық қысымның деңгейі оқытушымен беріледі (мысалы, 

90 дБА).   

Сыналатын қоршауды орнатуға дейін Б оқшауланған бөлмеде (3.2 сурет) 

дыбыстық қысымның октавалық деңгейін өлшеуді жүргізу. Қоршаудың 

қондырғысыз камерасында дыбыстық қысымның деңгейін өлшеу 

орындалғандықтан  L мәні 3 зертханалық жұмыс жөніндегі есеп берудің 1 

кестесінен алынады.  

Қоршаудың теориялық және тәжірибелік дыбыс оқшаулағыштық 

қабілеттілігін анықтау. Дыбыс оқшаулағыш - ол дыбыстың таралуына кедергі 

келтіретін қоршау құрылымының қасиеті.  Кез келген бір қабатты изотроптық 

қоршаулардың дыбыс оқшаулағыштық қабілеттілігі оның массивтілігімен 

(немесе салмағы 1
м2

 қоршаулар) анықталады.  
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Шулы бөлмеден Б оқшауланған бөлмеге дыбыс дірілі берілген кезде 

маңайындағы құрылыс құрылымдары арқылы шу көбірек бөлінеді. 
 

3.6.1 Дыбыс оқшаулағышты тәжірибиелік анықтау. 
Қоршаудың сыналған үлгісін орнату және оны қысу қондырғысымен 

бекіту қажет (3.2 сурет). Б оқшауланған бөлмеде L2 дыбыстық қысымның 

октавалық деңгейін өлшеуді жүзеге асыру. L2 мәнін зертханалық жұмыстың 

есеп беруіне енгізу. Содан соң спектр жиілігінде R = L1 – L2 дБ дыбыс 

оқшаулағышты есептеу және нәтижелерін есеп беруге енгізу.  Алынған 
мәндер бойынша R/f координатында дыбыс оқшаулағыштың графигін 
тұрғызу (3 зертханалық жұмыстың есеп беру түрін қара). 

3.2 кестеде материалдардың тығыздығының мәні және В, С нүктелерінің 

координаты көрсетілген.  

 

3.7 Қоршаудың дыбыс оқшаулағышын теориялық анықтау  

 

Бір қабатты изотроптық қоршаулардың дыбыс оқшаулағышы жуықша 

"масса заңы" деп аталатын немесе ең нақтысы "графикалық әдіспен" 

анықталады.  
 "Масса заңы" келесі формуладан тұрады:  
 

R = 20 lgmf47,5дБ , 

мұндағы  m –  1 м2 қоршаудың салмағы, кг; 

 f – 31,5-тен 8000 Гц дейінгі дыбыс жиілігі. 

 

3.2  кесте - Құрылыс материалдарының сипаттамасы  
 

 

Материал 

 
Тығыздығы, 
кг/м3 

Нүктелер координаты  

В С 

дБ Гц дБ Гц 

Болат 7800 39 
6000  

h 
31 

12000  
h 

Алюминді қорытпалар  
2500- 
2700 32 

6000 

  
h 

22 
12000  

h 

Силикатты әйнек 2500 35 
6000  

h 
29 

12000  
h 

Органикалық әйнек 1200 37 
17000 

  
h 

30 
34000  

h 
 

 

Асбестцементті бет 

 

2100 
18000 
1600 

 

35 
34 
34 

9000  
h 

10000 
   

h 

 

29 
28 
29 

18000 

h 

20000 

h 

Құрғақ гипсті сылақ  1100 

830 

36 

34 

19000 

h 

30 

27 

38000 

h 
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Ағаш-жоңқалы тақта 

(АЖТ) 

850 

650 

32 

30,5 

13000 

h 

 

27 

26000  
h 

Қатты ағаш-талшықты 

тақта (АТТ) 

 

1100 

 

35 
19000  

h 

 

29 

38000 

h 

 

Ескерту - h – бір қабатты құрылымның қалыңдығы, мм. 

Берілген қалыңдықтың металдан, әйнектен, құрғақ гипсті сылақтан, 

АЖТ және т.б. жасалған қоршауының дыбыс оқшаулағышы құрылыс 

практикасында МГСН 2.04-97 құрал әдістемесі бойынша  графикалық әдіспен 

есептеледі.  
 

 

3.4 сурет - Спектр жиілігіндегі қоршаудың дыбыс оқшаулағышының 

графигін тұрғызу мысалы 

 
R/f графиктік тәуелділігін тұрғызу қажет. АВСД (3.5 сурет) қисық дыбыс 

оқшаулағышын тұрғызу үшін В және С нүктелерінің координаты анықталады.  

В (Rв, fв) және С (Rc, fc) нүктелерінің координаты таңдалған 

материал мен миллиметрмен берілген қоршаудың қалыңдығына 
байланысты 3 .2 кестеден алынады. Сонымен бірге fв және fc 

алынған мәндері жақын стандартты 43 октавалық жолақтың 63…8000 Гц 

мәніне дейін дөңгелектенеді. В және С нүктелері  R-f координаттық 
торларына қойылады (3.5 сурет). Содан кейін металдан, әйнектен 

немесе басқа да материалдардан жасалған қоршаулар үшін әрбір 
октаваға 4,5 дБ тең көлбеу арқылы В нүктесінен тігінен ВА 

жүргізіледі. С нүктесінен октаваға 7,5 дБ көлбеу арқылы тігінен СD 
жүргізіледі. В және С нүктелері тік жалғанады. Нәтижесінде таңдалған 
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материалдан қоршаудың теориялық дыбыс оқшаулағыштық қабілеттілігін 

көрсететін ABCD сынық қисығы шығады 
 

3.3 кесте - В (Rв, fв) және С (Rc, fc) нүктелерінің координаты 

таңдалған материал мен миллиметрмен берілген қоршаудың 
қалыңдығын  анықтау  

Есептеу нөмірі 
Дыбыс деңгейі, 

дБА 

Орташа геометриялық жилігі бар, Гц  октавалық жилік 

жолағындағы дыбыстық қысымның деңгейі, дБ.  

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
2 

3 

          

L1 орташа мәні           

Шудың нормасы           
Норманың артуы            

 

 

3.5 сурет - Жұмыс орнында дыбыстық қысым деңгейін спектралды 

талдау графигі 

 

Шу көрсеткіштерін өлшеу нәтижесі бойынша қорытындылар: 

-спектр жиілігі бойынша дыбыстық қысымның деңгейінің артуы туралы, 

дБ; 
-дыбыс деңгейінің артуы туралы, дБ. 
Қоршаулардың дыбыс оқшаулағыштық қабілеттілігін бағалау.   

 Тәжірибелік және теориялық дыбыс оқшаулағыштардың графигін 

зертханалық жұмыс жөніндегі есеп беруде көрсету. Салыстыру үшін бір 

суретте тәжірибелік және теориялық алынған қоршаулардың дыбыс 

оқшаулағыш графигі бейнеленеді,  дыбыс оқшаулағыш туралы теориялық және 

тәжірибелік алшақтық  дәрежесі туралы қорытынды жасалады ( 3.6 сурет). 
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3.4 кесте -Дыбыстық қысым деңгейінің өлшенген мәні  
 

Шама 

Орташа геометриялық жилігі бар, Гц  октавалық жиілік 

жолағындағы дыбыстық қысымның деңгейі, дБ. 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L1          
L2          
R = L1–L2          
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 сурет - Қоршаулардың дыбыс оқшаулағышының графигі 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Дыбыстық қысым деңгейі деп нені түсінесің?  

2. Адамның есту ағзасының сезімталдық шегі нешеге тең?  

3. Жиіліктердің октавалық жолағы деген не?  
4. Орташа геометриялық жиілік қалай анықталады?  
5. Шу қалай нормаланады?  
6. Шу уақыт сипаттамасы бойынша қалай бөлінеді?   
7. «А», Lin шуыл өлшегішінің түзетуші сипаттамасы деген не?  

8. Шудың спектралды талдамасы деп нені түсінесің?  

9. Қоршаудың дыбыс оқшаулағышын қалай жуықтап есептеуге 

болады?  

10. Дыбыс спектрының стандартты жиілігінде болаттан (немесе 

әйнектен) жасалған жазық қоршаудың қисық дыбыс оқшаулағышын тұрғызу 

әдістемесін түсіндіріңіз.  

         11. дБА-мен өрнектелген дыбыс деңгейін қалай түсінесіз.
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4 Зерханалық жұмыс №4  

 

4.1 Бөлмені жасанды жарықтандыруды зерттеу және есептеу  

 

Жұмыстың мақсаты: аспаптармен және жарықтандыруды өлшеу 

әдістемесімен танысу; Әртүрлі жарық көзінен берілетін жарықтандыруды 

өлшеу; Өлшенген жарықтандыруды нормаланғанмен салыстыру.  

Көрінетін жарық – бұл 380-нен 780 нм -ге дейін  толқын ұзындығы бар 

электрмагниттік сәулелену.  Ол  90 % ақпаратты қабылдайды, адамның 

тонусына, зат алмасуына, имиундық және аллергиялық реакцияларына, 

жұмысқа қабілеттілігі мен көңіл-күйіне әсер етеді.   

Жарықтың жеткіліксіз болуы ұзақ жұмысты қиындатады, шаршатады, 

зақымдану қауіптілігін арттырады және алысқа көзі жетпеушілікті дамытуға 

мүмкіндік береді.  

Өте артық жарық - соқыр қылады, жүйке жүйесінің тым аса қозуына 

әкеп соғады, жұмысқа қабілеттілігін төмендетеді. Шектен тыс жарық көз бен 

терінің күюін, шел(катаракта) және т.б. бұзылуларды тудыруы мүмкін.   

Жарықтандыру сандық және сапалық көрсеткіштерімен сипатталады. 

Сандық көрсеткішке жататындар: 

Сәулелі ағын (Ф) – бұл толқынның оптикалық диапазонындағы 

электрмагниттік өрістің сәулелі энергиясының қуаты, Вт.  

Жарық ағыны (F) – бұл көру арқылы қабылдау бойынша бағаланатын 

жарық энергиясының қуаты, люменмен өлшенеді (лм).  

Жарық күші (J) – бұл жарық ағынының кеңістіктік тығыздығы, ол dF 

жарық ағынының dΩ дене бұрышының шамасына қатынасымен анықталады 

(кд): 

 J = dF / dΩ . (4.1) 

 

Жарықтандыру (Е) – жарық ағынының беттік тығыздығы, ол dF жарық 

ағынының жарықтандыру бетінің ауданына қатынасымен анықталады, люкс 

(лк): 

 dS: Е = dF / dS.     (4.2) 

 

α бұрышымен нормальға беттің жарықтығы - бұл осы бағытта бетпен 

сәулеленетін жарық күшінің  dJα сол бағытқа перпендикуляр жазықтыққа 

жарықтанатын беттің проекциясына қатынасы, кд/м
2
:  

 

 Lα = dJα / dS соs α . (4.3) 

 

Көру арқылы жұмыс істеудің шарттарын сапалы бағалау үшін бірқатар 

көрсеткіштерді пайдаланады. 

Фон – бұл нысандардың ажыратылатын беті. Ажырау нысанымен 

қарастырылған заттың минималды элементі түсіндіріледі.  Фон оған түсетін 

жарықты дарытпау қабілеттігімен - бейнелеу коэффициентімен сипатталады, 
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ол Fотр бейнеленген жарық ағынының Fпад түскен жарық ағынына қатынасымен 

анықталады;  

 ρ = Fотр / Fпад. (4.4) 
 

Бейнелеу коэффициенті 0,02-ден 0,95-ке дейін өзгереді. ρ ‹ 0,2  болғанда 

фон қараңғы, ρ = 0,2 – 0,4 –болған кезде орташа; Fa  ρ › 0,4 болған кезде - 

жарық. 

Фоны бар объектінің кереғарлығы (контраст) - нысан мен фонның бөліну 

дәрежесі - жарықтың ара қатынасынан немесе нысан мен фонның бейнелеу 

коэффициентінен анықталады:  

 К = (Lф –Lо )/ LФ = (ρф – ρо )/ ρФ . (4.5) 

 

Контраст К › 0,5 болған кезде – үлкен (нысан фонда шұғыл 

ерекшеленеді); К = 0,2 – 0,5 болған  кезде - орта (нысан және фон едәуір 

ерекшеленеді); К ‹ 0,2 болған кезде аз (нысан фонда нашар байқалады).  

Пульсация коэффициенті (kП) - жарық көзінің жарық ағынының уақыт 

сайын бірте-бірте өзгеруінің салдарынан беттің жарықтануының өзгеруі: 

 

 kП = [(ЕМАХ – ЕMIN) / 2ЕСР] 100%, (4.6) 

 

мұнда Еmax, Еmin және Еср – тербеліс кезіндегі жарықтандырудың 

максималды, минималды және орташа мәні;  газ разрядты шамдар үшін 

kП=(25–65) %, қыздыру шамдары үшін - kП = 7 %, галогенді шамдар үшін- kП = 

1 %. 

Соқырлық көрсеткіші (Ро) - жарықтандыратын қондырғымен жасалған 

соқыр іс-әрекетті бағалау критерйі: 

 

 Ро = 1000 (V1 / V2 – 1). (4.7) 

 

Мұнда V1 мен V2 – нысан көрінілуі жарық көзінің қалқандалған және 

қалқандалмаған уақытына сәйкес ажыратылады. 

Көрініс (V) –  нысанды көзбен қабылдау қабілетін сипаттайды. Ол 

жарықтандыруына, нысан өлшеміне, оның ашықтығына, фонмен нысанның 

контрастына, экспозиция ұзақтығына тәуелді. Көрініс нақты контрастта (Кпор) 

бар, босағалық контрасттар (Кд) санымен бағаланады: 

 

 V =  КД / Кпор. (4.8) 

 

Босағалық контраст (Кпор) – аз кішірейтілу кезінде нысан осы фонда 

мағынасыз болатын, көзбен ең аз ажыратылатын контраст.  
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4.2 Өндірістік жарықтандыру жүйелері 

 

Өндірістік бөлмелерді жарықтандыру кезінде табиғи – күн сәулеленуі 

есебінен (аспан жарығының тіке және диффузиялық шашыратылуынан), 

жасанды – жасанды жарық көздерінің есебінен және біріктірілген 

жарықтандыру қолданылады.   

Табиғи жарықтандыру ультракүлгін, жоғары диффузиялықты қоса, кең 

спектральді құрамы бар, бірақ, ол ауа райы шарттарына тәуелді, уақыт 

бойынша өзгеретін, қанық жарық кезде соқырлайды және көлеңке туындауы 

мүмкін. 

Табиғи жарықтандыру сыртқы қабырғаларда жарық ойықтары арқылы 

жүзеге асырылатын бүйірлік (бір және екіжақтық); жабық және төбедегі 

ойықтарда, жарық шамдары арқылы жоғарғы; бүйірлік және жоғарғы 

жарықтандырулардың үйлесінде – құрама болып бөлінеді. 

Жасанды жарықтандыру жалпы (біртекті немесе локализацияланған) 

және құрама (жалпы және жергілікті) болуы мүмкін. 

Функционалдық тағайындалуы бойынша жасанды жарықтандыру, 

қауіпсіздік, кезекшілік, эвакуациялық, эритемдік, бактерицидтік және т.б. бола 

алатын, жұмыстық, апаттық және арнайы болып бөлінеді. 

Жұмыстық жарықтандыру қалыпты жұмысты қамтамасыздандыруға 

үшін арналған және барлық өндірістік бөлмелерге міндетті болып саналады. 

Апаттық жарықтандыру жұмыстық жарықтандырудың сөндірілуі 

салдарынан өрт, жарылыс, улану және басқа  жағдайлардың туындауы мүмкін 

бөлмелерде жұмыс жалғасуы үшін қолданылады. Жұмыстық беттердің 

минималды жарықтандырылуы нормаланған жұмыстық жарықтандырудан 5% 

құрауы қажет, бірақ 2 лк кем емес. 

Эвакуациялық жарықтандыру апаттық немесе жұмыстық жарықтандыру 

сөндірілген кезде өндірістік бөлмелерден адамдарды эвакуациялау үшін 

арналған. Жердегі минималды жарықтандыру бөлмелерде 0,5 лк кем болмау 

қажет, ашық аймақтарда 0,2 лк кем емес. 

Қауіпсіздік жарықтандыру арнайы қызметкерлермен қорғалынатын, 

аймақ шектерінің бойына қондырылады. Ең аз жарықтандыру 0,5 лк. 

Белгілік жарықтандыру қауіпті аймақтар шектерін белгілеу үшін 

қолданылады; ол қауіп бар болғандығын немесе эвакуацияның қауіпсіз жолын 

көрсетеді.  

Бактерицидтік сәулелену (жарықтандыру) ауа, қорек су, қорек өнімдерін 

залалсыздандыру үшін құрылады. Көбірек бактериоцидтік қабілеттілікті 

толқын (254 – 257) нм ұзындықты ультракүлгін сәулелеріне ие. 

Эритемолық сәулелену күн жарығы жеткіліксіз (солтүстік аймақ, жер 

асты құрылыстары) бөлмелерде құрылады. Максималды эритемдік әрекетті 

толқын 297 нм ұзындығы бар электрмагниттік толқындарды білдіреді. Олар 

зат алмасу, қан айналымын, дем және организмнің басқа функцияларын 

қалыптастырады. 
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4.3 Жарық көздері және жарықтандыру аспаптары 

 

Жасанды жарықтандыруға қолданылатын жарық көздерін газразрядты 

және қыздыру шамдары деп бөледі. Қыздыру шамдарында көрінетін сәулелену 

вольфрам жібін электр тогымен қыздыру есебінен пайда болады. Газразрядты 

шамдарда металл буы және инертті газ атмосферасындағы электр разрядының 

нәтижесінде люминафор сәулеленуі пайда болады.  

Жарық көзін таңдау кезінде номиналды кернеуді (В), шам қуатын (вт), 

жарықтың максималды күшін (кд), жарық берісін (лм/вт), спектралды құрамын 

ескереді. 

Қыздыру шамдары өндірістерде кең таралуда. Олар дайындалуында 

қарапайым, пайдалануда ыңғайлы, метеорологиялық шарттар мен кернеу 

тербелісінде сенімді. Олардың кемшіліктері төмен жарық беруі (7 – 20 лм / вт), 

қызмет мерзімінің аздығы (2,5 мың.сағ дейін) болып саналады, олардың 

спектрлерінде сары және қызыл сәуле бар, яғни күн сәулесінен қатты 

ерекшеленеді.   

Соңғы жылдары галогенді шамдар кең таралуда – йодтық циклды 

қыздыру шамдары, жарық берілуі 40 лм/вт дейін. Қызу жіпшелерімен 

буланатын вольфрам булары йодпен бірігеді, йодтық вольфрамға айналып, 

оны қалпына келтіре, қайтадан вольфрамдық спиральға отырады, оның қызмет 

мерзімін 3 мың.сағ. ұлғайтады. Галогендік шамдардың спектрлары табиғиға 

жақын. 

Газразрядты шамдар қыздыру шамдарымен салыстырғанда 

артықшылығы бар. Олардың жарық беруі үлкен (40-100 лм/Вт), қызмет  

мерзімі 8-12 мың. сағ. Газразрядтық  шамдар төмен қысымда –люминесцентті 

және жоғары қысымды болады. Инертті газ, металл және люминафорды 

таңдай, люминесцетті шамдар көмегімен  қалаған спектр алуға болады. 

Спектральдік құрам бойынша күндізгі жарық (ЛД), салқын ақ (ЛХБ), жылы ақ 

(ЛТБ), ақ (ЛБ), жақсартылған жарық беруі бар күндізгі жарық (ЛДЦ) 

шамдарын ажыратады. 

Жоғары қысымды газразрядты шамдар: ДРЛ (доғалы сынапты 

люминесцентті); ДРИ (йодидтары бар доғалы сынапты); ЛКТ (доғалы 

ксенонды түтікшелі) – көбіне өндіріс аймағын жарықтандыруда қолданылады;  

ДНТ (доғалы натрилік түтікшелі) жоғары цехтарды жарықтандыру үшін 

қолданылады.   

Шамшырақтар – қоршаған орта әсерінен шамдарды қорғау және жарық 

ағынын қайта таратуға арналған арнайы құрылғылар. 

Шамшырақтардың маңызды сипаттамалары болып пайдалы әсер 

коэффициенті саналады, яғни шамның жарық ағынына светильник жарық 

ағынының қатынасы. 

Шамшырақтар құрылымдық қолданылуы бойынша ашық, жабық, шаң 

өткізбейтін, ылғалдан қорғалынған, жарылыстан қорғалынған және жарылысқа 

қауіпсіз болып бөлінеді. 
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Жарық ағынының таралуы бойынша – тік, артықшылықты тік, 

таратылған және шағылысқан жарық. 

Шамшырақтың негізгі түрлері 4.1 суретте келтірілген. 
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4.1 сурет- Қыздыру шамдары бар светильниктердің өндірістік түрлері 
 

 

4.4  Жарықтандыруды нормалау 

 

Жарықтандыру СНиП 23-05-95 (5.1 кесте) нормаланады. Жасанды 

жарықтандыру үшін қалыптандырушы көрсеткіш ретінде еденнен 0,8 м 

қашықтықта көлденең жазықтықтың жұмыстық бетіндегі минималды 

жарықтану (Емин) болып табылады. Барлық жұмыстар VIII разрядқа бөлінеді, 

ал I – V разрядтарға бөлінеді. ЕМИН  көрнекті жұмыстың нақтылығынан, 

көрнекті беттің шағылу коэффициенттерінен және фоны бар нысанының 

контрастынан тәуелді болады.  

Қалыптастандыруда жарықтандырудың газразрядты шамдарына 

арналған мәндер келтірілген. Қыздыру шамдары үшін нормалар 
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жарықтандыру шкаласы бойынша бір сатыға төмендейді: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 4; 5; 

6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 

1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4500; 5000. 

 

        Жарықтандыруды өлшеу. 

Қазіргі таңда жарықтандыруды өлшеу үшін люксметр қолданылады. 

Люксметр көрсеткіштерінің есеп беруін 30 лк дейінгі және 100 лк дейінгі екі 

шкала бойынша, «өлшеу диапазоны» қосқышының орналасуынан тәуелділікте 

енгізуге болады. Өлшеу шектерін кеңейту үшін фотоэлементтен  түсетін 

жарық ағынының жартысын жабатын саптамалармен 

қамтамасыздандырылған: фотоэлеметпен резьбалық байланысты негізгі 

жартылай сфералық жұмсақ саптаманың (маркировкасы К) және жартылай 

сфералық саптаманың ішінде орналасқан, үш қосымша жалпақ саптамалармен 

(маркировкалары М; Р; Т). Фотоэлементте K және М саптамалары болған кезде 

көрсеткіш К=10 коэффициентіне көбейтіледі, K және Р саптамаларында 100-

ге; К және Т саптамаларында 1000-ға. 

 
 

 

1 – люксметр шкаласы; 2 – селендік фотоэлемент; 3 – өлшем диапазонындағы 

қосқыш тетіктері; 4 – өлшем шектерінің кестесі; 5 – нөлді реттегіш. 

4.2 сурет - Орын ауыстырылатын фотоэлектрлік люксметр 

 

Жұмыстың жүргізілу шарттары.  

Зертханалық жұмыстың жұмыс орнын жабдықтау үшін сыртқы жарықтан 

оқшауланған гидрокорпустың 106 ауд. келесі қондырғылар мен құрылғылар 

қолданылады: 

- қараңғы жұмыс беті бар үстел; 

- шамшырақтарды ілуге арналған лебедкалық қондырғысы; 

- шамшырақтар жинағы; 

- люксметр фотоэлементін ұстап тұруға арналған жиекті таяныш; 

- люксметр; 

- түрлі түсті жабын үлгілері. 

Өлшеуді фотоэлементке жарықфильтрін кигізіп орындап бастаймыз. 



 38 

Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі 

 

Оқытушыдан тапсырма алып, жұмыс орындалуының шарттары мен 

жалпы мәліметтерін оқыңыз және оны келесі тәртіпте орындауға көшіңіз. 

1. Шамшырақтың іліну биіктігінің жарықтандыру шамасына 

қатынасын зерттеу. Шамшырақты 0,5 м биіктікке іліңіз. Үстел 

орталығындағы жарықтандыруды өлшеңіз және алынған мәліметтерді, есеп 

беру бланкінде келтірілген кестеге енгізіңіз. Содан соң шамшырақ 0,75; 1,0; 

1,25 м биіктіктерінде ілінуі кезіндегі жарықтандыруды өлшеңіз. Егер өлшеу 

кезінде люксметр тілшесі шкаланың 10 бөлінуінен кем ауытқыса, онда жарық 

сүзгілерінсіз өлшеуге ауытқу қажет. Өлшеу нәтижелерін есеп беру бланкіндегі 

кестеге енгізіңіз және олар бойынша бірінші E=f(H) графигін құрыңыз, мұнда 

Е – жарықтандыру (лк), Н – іліну биіктігі (м). 

Пікірде шамшырақ іліну биіктігінен жарықтандыру өзгерісінің 

сипаттамасы (пропорционалдығы) жөнінде қорытынды жазыңыз. 

2. Нарықтық жұмыс беттерінен жарық ағынының шағылу тәуелділігін 

зерттеңіз. Ұсынылған шамшырақты жұмыста көрсетілген биіктікке іліңіз. 

Үстелдің орталығының үстінде, үстелдің жұмыстық бетіне жарықсезгіш 

бетімен қаратылып, таяныштың көмегімен фотоэлемент орнатыңыз. 

Фотоэлемент астына түрлі түсті парақтарды ретімен орналастырыңыз (соның 

ішінде ахроматикалық ақ және қара). Әр түстің парағынан онымен пайда 

болатын жарықтандыру шағылысуының шамасын өлшеңіз. Өлшеу мәндерін 

есеп беру бланкысының кестесіне енгізіңіз және олар бойынша, гистограмма 

түрінде, Е=f(түс) екінші графигін құрыңыз. 

3. Жарық көзінің қуатынан беттің жарықтандырылу тәуелділігін 

зерттеу. Түрлі қуаттағы шамдары бар бірдей формадағы (№6) 

шамшырақтарды орындық ортасының үстіне берілген биіктікте іліңіз және 

онымен тудыратын жарықты өлшеңіз. Есеп беру бланкының кестесіне өлшеу 

нәтижесін енгізіңіз және онымен E=f(P) графигін құрыңыз, мұнда 

4. Жарықтандыру бағытынан жарықтану бетінің тәуелділігін 

зерттеу. Түрлі түсті үлгілерді үстелден алып тастаңыз, штатив рамасына 

жарық сезімталдық бетін жоғарыға қаратып люксметр фотоэлементін 

қойыңыз. 0
0
 тен 90

0
 дейінгі шектерде шамшыраққа қарсы жарық қабылдау 

тесігінің жарықтық қисаю бұрышын өлшей отырып, люксметрдің сәйкес 

көрсеткіштерінің өзгеруін қадағалаңыз. Өлшеу нәтижелерін есеп беру 

бланкысының кестесіне енгізіңіз және ол бойынша Е=f(φ
0
) графигін құрыңыз. 

Қорытындыда, оның қисаю кезіндегі бетінің жарықтандырылуының 

өзгеру себептерін және график сызықтары өзгерісі сипаттары жөнінде 

тұжырымдама жазыңыз. 

5. Онымен жасалынатын жарықтандыру шамасы бойынша 

шамшырақтарды зерттеу. Тапсырманың шарттарына сәйкес, олардың 

ілінуінің биіктігі бірдей болатын шамшырақтар қатары үшін үстел 

орталығындағы жарықтандыруды табыңыз. Алдында алынған мәндерді де 

қолданыңыз (п. 1). Оларда қолданылатын шамдар, қуатқа бірдей биіктікте 
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ілінген, ЛН және РЛ түрлі светильниктерінен жарықтандырудың қатынасын 

анықтаңыз. Нәтижелерді салыстырыңыз. Қорытынды жазыңыз. 

Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі  

 

1. Өндірістік бөлме пішінінің қабырғаларын, анық түске боялған 

жақтары бөлме ортасына қарайтындай етіп орнатыңыз. 

2. Каркастың артқы панелінде тұрған, қорғаныс автоматының 

көмегімен қондырғыны қосыңыз.  

3. Шамды қосыңыз (шам таңдау оқытушымен берілген нұсқаға сәйкес 

жүргізіледі). 

4. Люксметрпульсомер көмегімен өндіріс бөлмесінің үлгісінде бес 

нүктесінен кем емес жерінде пульстану коэффициенті мен жарықтандырылу 

өлшеуін жүргізіңіз («еденнің» бұрыштары мен орталығында), 

жарықтандырудың орташа мәнін анықтаңыз Еср. 

5. №№  1; 2; 3 газразрядтық шамдарды бір уақытта қосыңыз. 4 - ші пункт 

бойынша өлшемді қайталаңыз. 

6. 4 және 5 пунктері бойынша алынған өлшеулер нәтижесін өзіңіздің 

нұсқаңыздағы жарықтандырылған мәндерімен салыстырыңыз. Қорытынды 

жасаңыз. 

7. Қара және ашық бояу нұсқалар үшін жарықтандыру өлшемінің 

нәтижесі бойынша келесі формуламен жарық ағынының Ффакт іс жүзіндегі 

мәнін анықтаңыз:  

Ффакт = Еор·S, (лм),      (4.9) 

 

  мұнда Еор– жарықтандырудың орташа мәні; 

 S – бөлме макетінің ауданы, м
2
.  S = 0,4 м

2 
. 

8. Қара және ашық бояулы қабырға нұсқасы үшін жарықтандыру 

қондырғысының пайдалану коэффицентін η келесі формуламен анықтаңыз (7): 

Жарық ағынын Фламп әр типтегі шам үшін.  

9. Басқа типтегі шамдар үшін өлшеуді қайталаңыз. Түрлі қабырға 

бояулары және түрлі жарық көздерін қолданған жағдайлар үшін алынған, 

жарықтандыру қондырғыларының қолдану коэффициенттерінің мәндерін 

салыстырыңыз (шамды светильник ретінде есептеңіз).  

10. Желдеткішті және қондырғы орталығында КЛ9 типті люминесцен 

шамын қосыңыз. Желдеткіш қалақшалары айналуы жылдам реттейтін, 

«Жиілік» тетігін айналдыра, стробоскопиялық әсер (қалақшалар қимылсыз 

болып көрінетін) пайда болатын жиілікті таңдау қажет. 

11. Стендті өшіріңіз.  

12. Зертхана жұмыс үстеліндегі 5 нүктеден кем емес жарық ағынының 

пульс коэффициенті мен жарықтандыруды өлшеу. Жарықтандыру 

нормаларымен (СНиП 23-05-95 және СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03) салыстыру. 

13. Жұмыс жөнінде есеп беруді құру. 
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Ескерту жоғары оқу орындарының зертханаларындағы көлбеу 

жарықтандыру - 400 лк, пульстану коэффициенті - 10 %. (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03 тен). 

 

4.1 кесте - №1 зертханалық жұмысқа арналған нұсқа нөмірі және көрініс 

жұмысының сипаттамасы 
Нұ

сқ

а 

№ 

 

Көрініс 

жұмысының 

сипаттамасы 

Айыру 

нысаныны

ң ең кіші 

өлшемі, 

мм 

Жұмыс бетінде 

көру бағыты 

бойынша көрініс 

жұмысының 

салыстырмалы 

ұзақтығы 

Жарықта

ндыру 

пульстан

уының 

коэффиц

иенті 

Фон мен 

нысанның 

контрасты 

Фон 

сипатта

масы 

Шам 

типі 

1 Жоғары дәлдік 0,3 – 0,5 70 кем емес 15 Үлкен ашық 1; 5 

2 Жоғары дәлдік 0,3 – 0,5 70 кем 20 орташа орташа 4; 7 

3 Орташа дәлдік 0,5 аса 70 кем емес 20 кіші қара 4; 5 

4 Орташа дәлдік 0,5 аса 70 кем 20 орташа ашық 3; 5 

5 Нысандар қысқа 

мерзімді түрлілігі 

кезінде қоршаған 

орта көрінісі 

Нысан 

өлшеміне 

тәуелді 

емес 

Көрініс жұмысы 

ұзақтығына 

тәуелді емес 

Регламен

ттелінбей

ді 

  3; 7 

 

4.2 кесте - Шам түрлері және олардың сипаттамалары 
№ Шам түрі Номиналды қуат, Вт Номиналды жарық 

ағыны, лм 

1 КЛ9 люминесцентті шам 9 465
* 

2 СКЛЭН люминесцентті шам 11 700 

3 Криптонды қыздыру шамы 60 800
 

4 Вакуумды қыздыру шамы 60 730 

5 Галогенді шам 50 1700 
 *

 Жанудың минималды жалғасуынан соң (2000 сағат). 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Адам өмір тіршілігіндегі жарықтандырудың рөлі қандай? 

2. Жарықтандырудың сандық және сапалық көрсеткіштерін атаңыз 

3. Жарықтандыру жарық ағыны, жарық күші қай шамада өлшенеді? 

4. Өндірістік жарықтандырудың негізгі түрлерін атаңыз. 

5. Функцианалдық тағайындалуы бойынша жасанды жарықтандыру 

қалай бөлінеді? 

6. Табиғи және жасанды жарықтандыруды құрылымды қалай бөледі? 

7. Құрама жарықтандыруды қандай жағдайларда қолдану қажет? 

8. КЕО деген не? Өндірістік бөлменің қай нүктесінде, бүйірлік табиғи 

жарықтандыру кезінде минималды КЕО нормаланады? 

9. Жұмыс орнындағы жарықтандырудың нормаланатын шамалары 

неден тәуелді? 

10. Біріктірілген жарықтандыру жүйесіндегі жұмыс орнындағы 

жарықтандыру шамасы неге тәуелді? 
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