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Әдістемелік нұсқаулық жылу энергетикалық кешені (ЖЭК) өндіріс 

орындарында құрылғыларды техникалық қадағалау және өнімнің 

технологиялық үрдісін автоматтандыру жүйелерін оқып дағдылануына 

арналған. Автоматика жүйелерінің технологиялық және принциптік 

сұлбаларымен танысуға, «Автоматика және бақылау құрылғыларын 

пайдалану бойынша техникалық ережелеріне» сай аспаптар мен 

құрылғыларды жөндеу және қызмет көрсету кестелерімен танысуға, өндіріс 

орнында қауіпсіздік техникаларының негізгі талаптарымен танысуға, өндіріс 

орнының құрылымымен және үрдістің ұйымдастырылуымен, сонымен қатар 

бөлімше басшыларының қызметтік міндеттерімен танысуға арналған. 

Әдістемелік нұсқаулықтықтың қосымшасында нақты өндіріс орнының 

мысалы ретінде, ол өндіріс орнының құрылымы ашық көрсетілген, 

бөлімшелер мен бөлімдердің басшыларының қызметтік міндеттері, 

суқыздырғыш пештердің принциптік және құрылымдық басқару сұлбасы 

қарастырылған. 
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Кіріспе 

 

Студенттердің оқу машықтануын өтуі 5В071600 – Приборлар жасау 

мамандығының бакалаврларының оқу процесінің маңызды бөлігі болып 

табылады. 

Оқу машықтануының негізгі мақсаттары мен тапсырмалары әдістемелік 

нұсқаулықтарда көрсетілген, нақты айтқанда: студенттерді қауіпсіздік 

техникасының талаптарымен, электр сұлбаларының және өлшеу 

қондырғыларының монтаждық ережелерімен таныстыру; құралдарды және 

жүйелерді дайындайтын ұйымның қағидаларымен, өндірістегі эксплуатация 

және құралдардың паспорттағы мәліметтерімен сай келетіндігін бақылау. 

Оқу машықтануында өндірістік машықтануға қарағанда таныстыру 

сипаты бар және өлшеу құралы мен жүйесінің үш негізгі «өмірдің» кезеңдерін 

камтып жатыр: зауытта жобалау және жасау, пайдалану және техникалық 

көмек көрсету, құралдардың құжаттағы мәліметтерімен сай келетіндігін 

тұрақты бақылау. 

 

1 Оқу машықтануының мақсаттары, тапсырмалары және өту 

мерзімдері 

 

1.1 Оқу машықтануының мақсаты 

 

Оқу машықтануының мақсаты болып технологияларды жасаумен 

танысу, техникалық өлшеу құралдарының және өндірістік шарттарындағы 

автоматтандырудың жұмысқа қабілеттілігін тексеру. 

 

1.2 Оқу машықтануының тапсырмалары 

 

Оқу машықтануының негізгі тапсырмалары: 

 өндірістің құрылымымен және ұйымымен танысу; 

 цехтардың, бөлімдердің және өндірістік салалардың жетекшілерінің 

лауазымды міндеттерін зерттеу; 

 техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып, электр сұлбаларының және 

өлшеу құралдарының монтаж ережелерін игеру. 

Нәтижесінде студент білуі тиіс: 

білу керек: 

 техника қауіпсіздігінің негізгі ережелері мен талаптарын; 

 өлшеу құралдары мен жүйелерді жасап шығарушы-зауыттың 

құрылымын; 

 өндірістің өнеркәсіптік зауыттың құрылымдық және технологиялық 

процестің автоматтандырылу жүйесін; 



 тұрақты бақылаудың құрылымын және ұйымын, мемлекеттің 

өндірістік ұйымдарында қолданылатын құралдар мен жүйелердің 

сертификациясын. 

Істей алу керек: 

 электрлік сұлба көрсеткіштері бар өлшеу құралдарын дұрыс қосуды; 

 тұрмыстық электр жабдықтарды монтаждай білу керек; 

 жұмыс сұлбаларының дұрыстығын тексере білу керек. 

 

1.3 Оқу машықтануының өту мерзімдері 

 

5В071600 – Приборлар жасау мамандығының жұмыс оқу 

жоспарларында оқу машықтануының өту мерзімдері көрсетілген және 30 

сағаттың көлеміне немесе 1 апта мерзіміне сәйкес келеді. Оқу машықтануы 

бірінші курстың көктемгі сессия біткеннен кейін басталады. 

 

2 Оқу машықтанудан өту жоспары 

 

Өндірістік машықтануды өту жоспары бір үлгідегі бағдарламаға сәйкес 

келеді және шығарылатын кафедраның мәжілісінде бекітіледі, келесі 

бөлімдерді өзіне қосады: 

1) кәсіпорындардағы қауіпсіздік техникасын және еңбек күзеттерін 

зерттеу; 

2) құралдар мен жүйелердің өндірістік сұлба технологиясын зерттеу; 

3) өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылымымен және технологиялық 

автоматтандыру жүйесінің процесімен танысу; 

4) дәл келетіндігін бақылайтын, Ұлттық орталықтың құрылымымен, 

өлшеу құралдарының сарапталуы және сертификациясымен танысу; 

5) университеттің мамандар шығаратын кафедраларына бару. 

 

3 Оқу машықтануымен басқару 

 

Оқу машықтануымен басқаруды университет оқытушысы кәсіпорын 

өкілімен бірге жүзеге асырады. 

Оқытушы машықтанудың бағдарламасының орындалуын бақылайды 

және студенттердің жүз пайызды келуін қамтамасыз етеді. 

Кәсіпорын басқарушысы қауіпсіздік техникасының нормаларының 

орындалуымен, оқу машықтануының технологиялық бөлімін орындауын 

қамтамасыз етеді. 

 

 

 

 

 



4 Оқу машықтануын өту мерзімінде студенттің құқықтары мен 

міндеттері 

 

Конституцияда және ҚР Еңбек кодексінде қойылған негізгі жағдайлар 

университет пен кәсіпорынның арасындағы серіктестік келісім шартта 

көрсетілгендей, студенттің құқықтары: 

Студенттің міндеттері: 

 техника қауіпсіздігінің ережелерін және кәсіпорындарда қойылған 

талаптарды қатаң түрде орындау; 

 машықтану бойынша материалға есептеу нәтижесін жазу және 

рәсімдеу үшін жиындарды жүзеге асыру керек; 

 машықтанудың соңында сынақшаны университеттегі оқу 

машықтануы жөніндегі жетекшіге тапсыру керек. 

 

5 Оқу машықтануының өту кестесі 

 

Оқу машықтануының өту кестесі, студент сандарын есепке алып, 

университет және кәсіпорын жетекшілерімен бірге қатаң түрде машықтану 

жоспарына сәйкес келетіндей құрастырылады. Жұмыс күнінің ұзақтығы 8 

сағаттан аспауы тиіс, ал жұмыстың түрі таныстыру сипатын алып жүрген оқу 

машықтануының жоспарына сәйкес келуі керек. 

 

6 Оқу машықтануы туралы есептеу нәтижесін дайындау 

 

Студент машықтануды өтуге берілген мерзімнің ішінде, оқу 

машықтануы туралы есептеу нәтижесін дайындауына арналған мәліметтерді 

жинайды, түзетеді және университет жетекшісімен бірге толықтырады. 

 

7 Оқу машықтануының қорытынды жинақтары 

 

Оқу машықтануы туралы есептеу нәтижесін дайындағаннан кейін оны 

университеттегі оқу практикасының жетекшісіне көрсетеді және есептеу 

нәтижесін 100 балды жүйедегі сынақ түрінде қорғайды. 

 

8 Оқу машықтануы бойынша ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

1 Грачев А.А. Конструирование электронной аппаратуры на основе 

поверхностного монтажа компонентов. – М.: НТ Пресс, 2006. – 384 с. 

2 Ефремова О.С. Служба охраны труда в организации. – М.: Альфа-

Пресс, 2007. – 94 с. 

3 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. - М.: Высшая школа, 

2000. - 245 с. 

4 Калашников В.И. Информационно-измерительная техника и 

технологии. - М.: Высшая школа, 2002. - 389 с. 



5 Кудрявцев Е.М. Организация, планирование и управление 

предприятием. – М.: Ассоциация строительных вузов, 2011. – 415 с. 

 

9 Оқу машықтануы бойынша есептеу нәтижесіне талаптар 

 

Есептеу нәтижесі А4 қалыптағы қағаздарға жазылады. 

Есептеу нәтижесі өзіне келесі бөлімдер мен тарауларды қосады: 

 титул парағы; 

 кіріспе; 

 негізгі бөлімі: кәсіпорын құрылымының сипаттамасы, шығарылып 

жатқан өнімнің түрлері, кестеге, суретке және сызбаларға келтіріп цехтағы 

және бөлімшелердегі жетекшілердің лауазымды міндеттерін көрсету; 

 қорытынды: машықтану процесінде алынған білімдері және 

машықтану мүмкіндіктері; 

 қолданылған әдебиеттер саны. 

Оқу машықтануы бойынша есептеу нәтижесінің үлгісі А қосымшасында 

келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Әдебиеттер тізімі 

 

1 Грачев А.А. Конструирование электронной аппаратуры на основе 

поверхностного монтажа компонентов. – М.: НТ Пресс, 2006. – 384 с. 

2 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. - М.: Высшая школа, 

2000. - 245 с. 

3 Кудрявцев Е.М. Организация, планирование и управление 

предприятием. – М.: Ассоциация строительных вузов, 2011. – 415 с. 

4 Макаров Ю.Н. Перспективные технологии приборостроения. – М.: 

Экономика, 2011. – 406 с. 

5 Шишмарев В.Ю. Автоматика. – М.: Изд. дом «Академия», 2005. – 288 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А қосымшасы 

Кіріспе 

 

Оқу машықтануының негізгі тапсырмаларының бірі болып Алматы 

қаласы кәсіпорынның өлшеу құралдарының технологиялық процестік 

құрылымы мен ұйымымен танысып, мысалға, ТОО «Сайман Корпорациясы - 

құрал жинайтын зауыт», сандық бақылау-өлшеу құралдарын және 

өнеркәсіптегі, энергетикадағы және көліктің, соған қоса қалалық желідегі газ 

және су жүйелерін шығарады. 

 

А.1 Өлшеу құралдары мен жүйелерді дайындайтын кәсіпорын 

 

А.1.1 Ұйым жайлы қысқа мағлұмат. 

Қазақстандық ЖШС «Сайман Корпорациясы» құрал жинайтын зауыт, 

халықаралық ISO 9001:2008 стандартының жаңа талаптары бойынша 

сертификациясын табысты өткен Қазақстан республикасының аумағындағы 

бірінші компания болып келеді. 

ЖШС «Сайман Корпорациясы» құрал жинайтын зауытының сапалық 

менеджментінің жүйесі ISO 9001:2008 стандартына сай келетіндігіне көз 

жеткізетін 2009 жылдың сәуірінде сертификатты алды. Бұл құжат, 

халықаралық акредитациясы «Русский Регистр» бар және IQNet 

сертификациясы бойынша халықаралық Ассоциацияға кіретін бастаушы 

компаниямен өткізілген сертификационды аудиттің нәтижесі бойынша 

берілді. 

Сайман компаниясы ұзақ мерзімді дамыту бағдарламасы бар сенімді 

серіктес болып келеді және сервистің биік стандарттарына сәйкес келетіндей 

бағдарланған. Бір осындай кепілдіктерді беруден тиімді және танымал 

аспаптары болып, халықаралық ISO 9001:2008 стандартын талаптарына 

сәйкес келетін ұйымның сапалы менеджмент жүйесінің сертификациясы 

болып келеді. 

ЖШС «Сайман Корпорациясы» - Орталық Азия аймағындағы электр 

энергиясын есепке алатын құралдарды өндіретін жалғыз өндірістік компания 

болып келеді. 19 жылдан астам уақыт бойы өнімді шығарады және алдыңғы 

қатарлы меншікті және халықаралық машықтануға негізделген, 

энергетикалық өнеркәсіп үшін сирек кездесетін шешімдерді өңдеп жатыр. 

ЖШС «Сайман Корпорациясының» зерттемелерінің төл ерекшеліктері 

болып ойластырылған ұсыныстардың түсінілуі. Ұлттық нарықта ұсынылатын 

шешім, кәсіпкерліктің нақты машықтанулары және Қазақстан Республика 

заңдарының нормативті-техникалық талаптары, компания инженерлерімен 

есепке алынуымен терең түсінулер бейімделіп жатыр. 

Компанияның басты мақсаты болып, ең жоғарғы талаптарға және 

тұтынушылардың күтулеріне сай келетін, әлемдік сападағы өнімдерді шығару. 

 

 



А.1.1.1 Құрал жасап шығаратын зауыттың құрылымы. 

Құрал жасап шығаратын зауыттың құрылымын ортақ сызықтар немесе 

сұлба бойынша А.1.1 суреттегідей елестетсе болады. 

 
А.1.1 сурет – Зауыттың бөлімшесінің құрылымы 

 

 
А.1.2 сурет – Saiman корпарациясының №5 монтажды цехы 

 

Директор зауыттың жұмысын тексереді, бөлімдердің және цехтардың 

жетекшілерімен толық баянмен апта сайын мәжілістер өткізеді. 10-20 жыл 

бұрын кәсіпорынмен стратегиялық басқаруды жүзеге асырып жатыр. 

Өндіріс бойынша директордың көмекшісі немесе топ-менеджер 

қауіпсіздік міндеттерді қоса, өндірісте үздіксіз технологиялық процесті 



қамтамасыз етіп, кәсіпорынмен ортақ басқаруды жүзеге асырып, тактикалық 

есептердің шешімдеріне жауап беріп жатыр. 

Басты инженер қазіргі компьютерлік технологияларды және Hi-Tec 

өндіріске кең түрде енгізіп, кәсіпорынның техникалық саясатына жауап 

береді. 

Бөлімдердің және цехтердің жетекшілері шығарылатын өнімнің 

сапасына, жұмысшыларының техникалық және еңбектік пәндеріне жауап 

береді. 

 

А.1.1.2 Шығарылатын өнімнің түрлері. 

ЖШС «Сайман Корпорациясы» тұрмыстық және өнеркәсіптік 

электронды электр санауыштардың кең жинағын шығарып жатыр: 

 1,0 дәлдік класты бір фазалы; 

 1,0 дәлдік класты үш фазалы; 

 бір тарифті және көп тарифті-қадамдық қозғаушыларында алты 

разрядты есептік механизммен және сұйық кристалды индикаторлармен; 

 жадымен; 

 RS-485, RS-232, IrDA интерфейстерімен, оптикалық портпен; 

 PLC (Power Line Communication) база технологиясында 0,4 кВ күш 

желісімен мәліметтермен ауысу мүмкіндігі бар. 

Оған қоса: 

 0,5 дәлдік класс токтары шиналық трансформатордың стандартты 

қатары; 

 оларды пайдалану орындарындағы есептеуіштерді тексеруге 

арналған контроллерлер; 

 0,1 және 0,2 дәлдік классты электр санауыштарды тексеру стендтері; 

 ішкі және сыртқы орнатулардағы электр энергияларын есепке алу 

шкафтары; 

 су астында соруға арналған басқаруға және қорғауға арналған 

«Акбулак» станциялары. 

 

А.1.1.3 Халықаралық ғылыми-техникалық серіктестік. 

ЖШС «Сайман Корпорациясы» Халықаралық өндірістік-техникалық 

семинарларда белсенді түрде «АСКУЭ - Қазақстанда электр энергия 

нарығында қайтымды есептің мәдениетті әдісі» тақырыбымен қатысады. Бұл 

семинарлар диалог алаңына және энергетикалық жабдықтарды 

өндірушілердің арасында, энергетикалық компаниялармен және электр 

энергетика үшін бағдарламаны қамтамасыз етудегі өндірушілермен 

тәжірибемен алмасуға айналды. 

Семинарға Қазақстанның электр желі компанияларының өкілдері, 

электр техникалық өнімдерінің өндірушілері және Қазақстанның, Россияның, 

Польшаның, Литваның АСКУЭ интеграторлары қатысты. 



ЖШС «Сайман Корпорациясының» қызметкерлері «PLC-технология 

базасында АСКУЭ тұрмыс секторының енгізу машықтануы» тақырып 

баяндамаларымен семинарға қатысты. 

 

А.1.1.4 Өнімді дайындаудың негізгі кезеңдері. 

Кез келген аппаратты, құралды немесе жүйелерді дайындау үшін келесі 

кезеңдерден өту қажет. 

1 кезең - құралдарды модельдеу және зерттеу, өзіне қосу керек: 

 LabVIEW, Electronic Workbench, VisSim, SystemVIEW, Simulator PIC 

IDE, Simulator AVR IDE, Proteus, Parket Tracer және т.б. орталарда 

математикалық модельдеу; 

 құралды талқылау үшін макетті баспада (платада) физикалық 

модельдеу және оның негізгі көрсеткіштерін тұрақтандыру. 

2 кезең - бірнеше түрдегі технология жиынтығынан тұратын құралды 

дайындау: 

 пішілген заттарды жасау (баспа платалардың тиісті мөлшердегі 

бөліктері, өткізгіш ұзындықтары және т.б.); 

 жеке элементтердің және түйіндердің (қорек көзі, радиаторлар, әр 

түрлі бекіткіштер және жалғауыштар және т.б. үшін трансформаторлар) бір 

уақытта (цехтар бойынша бөлінген) жасалуы; 

 құрастыру және монтаждау (құрастырушы цех); 

 бояулар (керек болған жағдайда) және ораушы цехі; 

3 кезең – дайын өнімді бақылау. 

Бұл кезең, таңдаумен, техникалық бақылау бөлімдерімен (ТББ) 

орындалады, мысалға, кез келген 100 ішінен бір құрал. 

4 кезең – жинау және сақтау. 

Өнімді жинау үшін ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарда робототехникалық 

жүйелер қолданылып жатыр (адамның қатысуынсыз автоқойма) - 

бағдарламада берілген координаттар бойынша (х,у) 10 м биіктіктегі сөрелерге 

қораптарды орналастыратын, жылжымалы манипулятор. 

5 кезең – дайын өнімді жүзеге асыру. 

Бұл кезеңді орындау жабдықтау немесе маркетингті бөлімдерге 

жүктелген. 

Жоғарыда айтылғандай құрал жабдықтаушы зауыттың кезеңдері 

өндірістік технологиялық процестерге ұқсас және кез келген зауытқа тән, 

мысалға, металлургиялық немесе мұнай, газдарды қайта өңдейтін зауытқа 

және т.б. 

 

А.1.1.5 АСКУЭ «SANAU» бағдарламалық кешені. 

Кәсіпорынмен нарықта ұсынылатын жаңа бағдарламалық өнімдердің 

бірі болып, электр энергиясын коммерциялық есепке алатын автоматты 

жүйелерге көрсетілетін, барлық талаптарға сай келетін, АСКУЭ «SANAU» 

бағдарламалық кешені, меншікті зерттемелері болып келеді және толығымен 



ҚР стандарттарына сай келеді. АСКУЭ «SANAU» есепке алынған 

құралдардың осы кезеңін және сапалы жиындарды қамтамасыз етеді және 

кейінгі мәліметтерді, олардың жүйелеуін және талдауын сенімді түрде 

сақтайды. Жетілдірілген графикалық түрдегі құралдар электр энергиясын 

есепке алатын барлық желінің жағдайын кез келген уақытта көрнекті түрде 

көрсете алады. 

АСКУЭ «SANAU» арқасында дер кезінде электр энергияның айқын 

және жасырын жоғалтуларын шығарса болады (мысалға, ұрлық), электр 

энергиясын қолдану желілерінің күйін тұрақты барлау өткізу керек, 

талдаудың және болжаудың ең алдыңғы қатарлы әдістемелерін енгізу керек. 

Жүйені өңдеу кезінде, рұқсат етілмеген мүмкіндіктерге қарсы ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелеріне ерекше назар аударылды. АСКУЭ «SANAU» жоғары 

сапалы және қауіпсіздік жүйе ретінде орын алып жатыр. 

«Электр энергияны комерциялық есепке алу автоматты жүйесін 

жасағандағы бағдарламалар» іске асыру шеңберінде (2004 жылдың 18 

тамызынан ҚР №183 Энергетиканың және Минералды Қорлардың 

Министрінің бұйрығы) 2006 жылдың желтоқсанында біз АСКУЭ-ды 

Атыраулық ТДБ «Казахтелеком» АҚ енгіздік, оған қоса Қазақстанда Біртұтас 

электр энергетикалық жүйеде нарықты теңгеруде қамтамасыз ету және енгізу 

үшін АСКУЭ-ды 6 станция қарамағындағы Талдықорғандық АЭС «ТАТЭК» 

АҚ енгізу кезеңін өткіздік. 

2008 жылы АСКУЭ-ды «ТаразЭнергоЦентр» АҚ енгізуін жүргіздік. 

2009 жылдың 26 тамызында жүйе пайдаланым өнеркәсіптеріне тапсырылған 

болатын және ҚР «KEGOC» АҚ электр энергиясының көтерме 

нарықтығындағы жүйелік операторының энергиясын коммерциялық есепке 

алу жүйелерінің Реестрінде тіркелген. 

Сонымен қатар, 2009 жылдың қыркүйегінде тәжірибелік пайдаланымын 

тапсырған, ал 2009 жылдың желтоқсанында Saiman есептеуіштерінде және 

SANAU бағдарламалық жиынының базасында салынған, АСКУЭ АҚ 

«Жайықжылуэнерго» пайдаланым өнеркәсіптеріне өткізу ойластырылып 

жатыр. 

Осыған қарай, компания мамандары максимальді қысқартылған 

мерзімде қоюға және барлық талаптарын есепке алумен және тұтынушының 

тілектерімен АСКУЭ күйге келтіруге дайын, техникалық қызметкерлерді 

үйрету, жүйелерде ары қарай сапалы техникалық қолдауды қамтамасыз ету 

керек. 

 

А.1.1.5.1 Бағдарламаға енуге стандартты парольдар. 

Пайдаланушылар: "111111" немесе "31h 04h 04h 04h 04h 04h" 

(оналтылық код); 

Оператор: "222222" немесе "05h 04h 04h 04h 04h 04h" (оналтылық код); 

Dala TX ver 441.03.0X есептеуіші үшін БҚ оналтылық кодында құпия 

сөзді енгізу үшін аспаппен жалғану терезесін есепке алып, құпия сөзді енгізу 

жолында  түймесін басады. 



 
А.1.3 сурет – Есептеуіштің желіге қосылу терезесі 

 

Ашылған құпия сөзді енгізу терезесінде жоғарғы жолында 

«Шестнадцатеричное представление пароля» қажетті кодты енгізу (мысалға, 

«0» нышанына сәйкес келетін «30»). 

 
А.1.4 сурет – Есептеуіштің құпия сөзді енгізу терезесі 

 

А.2 Құралдарды және жүйелерді сынау ұйымдары 

 

А.2.1 АО «Ұлттық сараптау және сертификациялау орталығы» Алматы 

филиалы. 

Алматы филиалы - «Ұлттық сараптау және сертификациялау орталығы» 

Акционерлік қоғамдардың бастаушы филиалы және Қазақстан 

орталықтарының стандартизациялары және метрологиялары ресми құқық 

қабылдаушылары. Филиалдың тарихы халық комиссарлардың Кеңестік 

шешімімен ҚазССР өлкелік кезінде, плата Семейден Республика астанасы 

Алматыға жіберіледі және шаралардың және салмақтардың Қазақстандық 

сынау палаталары мәртебесін алып, қарапайым құралдарды бір мақсатпен 

ғана тексеру: ұзындық пен сыйымдылықтарын, манометрлердің салмақтарын, 

кірлердің, шаралардың, өткен жүз жылдықтың 1930 жылдарына кетеді. 

Республикада өнеркәсіптің дамуымен ұйымдардың өсуі басталып жатыр және 

тексерілетін құралдардың жиынтықтары кеңіп жатыр. 



Филиал метрология облысында қызметтерді көрсету нарығында озып 

келе жатқан позицияларда орналасып, Алматы және Алматы облысында 

Қазақстан Республикасының «Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету» 

заңдарының орындалуын қамтамасыз етіп жатыр және өлшеу құралдарының 

шығу үлгілерін 212 бірліктерімен орналастырып жатыр. Өлшеу құралдарының 

шығу үлгілерін сақтау және қолдану үшін, филиал дәл өлшемдерді өткізуге 

сирек кездесетін шарттармен орналастырып жатыр. Зертханалық бөлмелері 

қалыңдығы 3 метр арнайы іргетастармен салынған және физикалық өрістердің 

ықпалына қарсы қоршап алуға мүмкіндік беретін, қорғайтын 

коммуникацияларға ие болып жатыр, нормативті құжаттардың талаптарына 

сай микроахуалды шарттарды құрайтын және қолдайтындар. 

Филиал, өзі арнайы шу жабдығын ұсынатын және бетіне түскен кезде 

дыбыстық толқындарды сорып алатын вибрацияға қарсы бөлмені, сирек 

кездесетін озат басыңқы камерамен жабдықтаған. Үлгілі камерада 

электроакустикалық аппаратуралар акустикалық мінездемелердің дәл 

өлшемдері орындалады, соған қоса тұрмыстық және өнеркәсіптік 

міндеттерімен электротехникалық өнімдер сыналады. 

Сәулелерді иондайтын өлшеу құралдарының арнайы зертханалары 

қорғайтын бокстармен және қоймамен жабдықталған, 1 және 2 дәрежелі сәуле 

шығарушы альфа- бета- және гамма – үлгілі деректері бар. Өлшемдердің жаңа 

құралдары эксплуатацияға тұрақты шығарылып тұрады. Тәуелсіз жылдардың 

артында филиалдың метрологиялық қызметі өту мерзімінде шарттарға 

бейімделе алды және кәсіпорындардың және өңірдегі ұжымдардың алдындағы 

есептерді орындай алады. 

1993 жылы «Стандарттау және сертификаттау туралы» заңды 

қабылдағаннан кейін Қазақстанда сертификаттау деген, қауіпті және сапасыз 

өнімнен (қызметтен) тұтынушыларды қорғауға бағытталған қызметтердің 

жаңа бағыты көрініп жатыр. Дәл осы жылдары филиалды сертификаттау 

бөлімі, техникалық құзырлыққа және тәуелсіздікке келесі тіркеумен, 

сертификатталу сынақтарына арналған меншікті сынау базасы жасалып 

жатыр. 

Келесі өткен жүзжылдықтың 90-шы жылдары филлиалдың аты, 

меншіктіктің формалары, бағыныштылықтары, қызметшілерінің сандары, 

зертханаларының сандары мен бөлімдері өзгерді, бірақ бүтіндей есептегенде 

бөлінбеген кешенде стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша 

қызметтердің берілуі, шешілетін сұрақтарының мәні бұрынғыдай қалды. 

Филиалмен көрсетілетін қызметтердің құзыреттілігі расталып жатыр: 

 өнім және қызметтердің сәйкестігін растау бойынша өткізілген 

жұмыстың тіркеулерін аттестаттау; 

 менеджмент жүйесінің сәйкестігін растау бойынша өткізілген 

жұмыстың тіркеулерін аттестаттау; 

 өлшеу құралдарын тексеруге рұқсат тіркеулерін аттестаттау; 

 өлшеулерді орындау әдістерінің метрологиялық аттестациялауын 

өткізуге рұқсат тіркеулерін аттестаттау; 



 құрылыс, өнеркәсіптік, радиоэлектронды және тұрмыстық өнімдерін 

сынау зертханаларын тіркеулерін аттестаттау; 

 азық-түлік өнімдерінің сынау зертханаларын тіркеулерін аттестаттау. 

АФ «НЦЭиС» АҚ өзіне келесі зертханалық жұмыстар мен бөлімшелерді 

құрайды: 

 физика-химиялық және оптикалық өлшемдер (теодолиттер); 

 электр радио және акустикалық өлшемдер (өлшеу құралдар); 

 жылу техникалық өлшемдер (радиаторлар, салқындатқыштар); 

 механика (масса, ұзындық, жылдамдық, салмақ, көлем). 

Өндірісте барлық құралдар сертификатталған болу керек, зауыттың 

техникалық төлқұжатында көрсетілгендей құралға дәл сай келетін 

сертификаты болу қажет. 

 

Қорытынды 

 

Оқу машықтануын өткен кезде келесі білімдерді алады: 

1) бақылау-өлшеу аппаратының технологиялық өндіріс құрылымын 

және ұйымы туралы және «Корпорация Saiman» құрал жасау зауытының 

жүйесін; 

2) АҚ «Сараптау және сертификаттау ұлттық орталығы» Алматы 

филиалында жасалған өлшеу құралдардың және жүйелердің технологиялық 

тексерілуін. 

Сонымен қатар, АЭжБУ-дың шығаратын кафедраларына баруы 

жүйелермен танысуға мүмкіндік берді: 

 «Электроника» кафедрасында Siemens S7-400 фирмасының 

өнеркәсіптік контроллерінің базасында диспетчерлік басқаруы; 

 «Өнеркәсіптік жылу энергетикасы» кафедрасында энергияның екінші 

көзі (шуақты батареялар); 

 «Өнеркәсіптік өндіріс орындарын электрификациялау» кафедрасында 

күш беретін желідегі қысқа тұйықталудан тұтынушылардың микро бақылауды 

қорғау жүйесі. 

Осының арқасында, «5В071600 – Приборлар жасау» таңдалынған 

мамандығы туралы, ҚР әр түрлі салаларында оның рөлдері туралы көп айқын 

түсініктер пайда болды. 
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