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КІРІСПЕ
Пайдалану жөніндегі басшылық сығымдалған табиғи газбен 
жұмыс істейтін автобусты пайдалану мен қызмет көрсетудің қа-
жетті ережелерін қамтиды . Автокөлікті пайдалануды бастамас 
бұрын Сізден осы басшылықпен мұқият танысып алуыңызды 
өтінетініміз . Оқулық тікелей сығымдалған табиғи газ пайдала-
натын көліктерде жұмыс істейтін жүргізушілерге, механиктерге, 
слесарьларға арналады .

Сізден «Жүйе құрамы», «Жұмысы туралы қысқаша мәлімет-
тер», «Қызмет көрсету және күтім» тарауларымен айырықша 
мұқият танысуыңызды өтінеміз .

Сіздің қате әрекетіңіз жарақаттануға, автобустың және оның 
тораптарының істен шығып қалуына, дайындаушы-зауыттың 
кепілдік міндеттемесінің тоқтатылуына алып келуі мүмкін .

Автобустың қауіпсіз және бас тартпай жұмыс істеуі үшін осы 
нұсқаулықта жазылған пайдалану және техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі барлық нұсқауларды орындаңыз

Бұл жүйе үшін күнделікті қызмет көрсетілу қажет етілмейді, 
жүйеге қызмет көрсетуді мамандар орындаған, егер жүргізуші 
бұзушылықты анықтаса, жөндеу үшін мамандарға уақтылы ха-
барлауы тиіс .

Автобус паркке қайтып оралған кезде бақылау-жіберу пунктін-
де техникалық қараудан өткеннен кейін мамандандырылған 
постыға газ баллон жабдығының саңылаусыздығын тексеру-
ге жіберіледі . Саңылаусыздығын тексеруге газ тұрба құбыры-
ның барлық жалғағыштары, газ баллон мойнындағы оймасы, 
бекіту-сақтау арматурасы және т . б . жатады . Саңылаусыздығын 
тексеру кезінде баллондағы қысым 2,0 МПа (20 кгс/см2) кем 
болмауы тиіс, бұл қоректендіру газ жүйесінің манометрінің көр-
сеткіші бойынша анықталады .



6

Бұзылушылық болмаған және қоректендіру газ жүйесінде саңы-
лау болмаған жағдайда автокөлік жууға, бұдан әрі (қажет бол-
са) СТГ құюға және тұраққа қоюға жіберіледі .

Автобусқа техникалық қызмет көрсету автобусқа техникалық 
қызмет көрсетуге арналған шеберханалар ұйымдастырылған 
автокөлік паркінде жүргізіледі . Қызмет көрсету станциялары қа-
жетті запас бөлшектермен, арнайы құралдар мен аспаптардың 
жинағымен қамтамасыз етілген . Қызмет көрсету бойынша бар-
лық жұмыстарды тәжірибелі мамандар орындайды .
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СТГ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН АВТОКӨЛІК 
ҚҰРАЛДАРЫН ТЕХНИКАЛЫҚ-
ПАЙДАЛАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Автокөлікке СТГ пайдаланудың мынадай бірқатар оң қасиеттері бар:
• мотор майының сұйылуының болмауы және ластануының 

азаюы оның жұмыс істеу мерзімін арттырады, нәтижесінде 
май шығыны бензинді қозғалтқышпен салыстырғанда 10–
15 % кемиді;

• цилиндрлі поршенді топ бөлшектеріндегі күйенің анағұрлым 
аздығы қозғалтқыштың моторесурсын орташа алғанда 35–
40 % арттырады;

• тұтандыру білтелерінің жұмыс істеу мерзімі 40 % артады;
• зиянды заттардың шығарылуы, әсіресе жұмыс істеліп біткен 

газдармен бірге CO, сондай-ақ қозғалтқыш жұмысының шуы 
төмендейді;

• автобус қозғалтқышы газды дизель циклі бойынша жұмыс 
істеген кезде жұмыс істеліп біткен газдармен бірге қатты бөл-
шектердің шығарындылары 3–4 есе азаяды және канцеро-
гендік заттар анағұрлым төмендейді .

Бұдан басқа, газдың бір шаршы метрінің (бір литр бензинге 
баламалы) босату бағасы бір литр бензиннің бағасынан 50 % 
жоғары емес көлемде бекітілген .

Оң қасиеттерімен қатар автокөлік құралдарын СТГ көшірудің 
мынадай бірқатар кемшіліктері де бар:
• автобусты бастапқы қыздыру уақыты 24–30 % ұлғаяды;
• ең жоғарғы жылдамдығы 5–6 % кемиді;
• тіркемесі бар жүк таситын автокөліктерді пайдалану қиындайды;
• газды бір рет құйғаннан кейінгі жүру ұзақтығы бір рет мұнай 

отынын құйғандағы жүру ұзақтығының 65 % аспайды .
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Қосымша газ баллонды аппаратура болуынан ТҚ және АЖ ең-
бек сыйымдылығы 4–6 % артады .

Табиғи газ ауамен араласқанда өрт жарылғыш қаупі бар кон-
центрация пайда болатын заттар тобына жатады .

Жарылғыш қаупі бар концентрация (метан бойынша) ауамен 
көлемді үлесте араласқан кезде: төменгісі – 5 %, жоғарғысы – 
15 % құрайды .

Үй-жайдағы және жұмыс орындарындағы ауада газдың (метан 
бойынша) болуы оның тұтануының төменгі қоюлану шегінен 
(ТТҚШ) 20 %, демек көлемі бойынша 1,0 % артық болмауы тиіс .

Токсикологиялық сипаты бойынша, көмірсутекті газдардың 
қоспасы болып табылатын табиғи газ МЕМСТ 12 .1 .007–76 
қойылған талаптар жағдайында қауіптілігі 4-сыныптық заттарға 
жатады .

Жұмыс аумағы ауасындағы сығымдалған табиғи газдың көмір-
сутек концентрациясы көмірсутегіне қайта есептегенде шекті 
жол берілгеннен (ШЖҚ)– 300 мг/м3 аспауы тиіс . Жұмыс аумағы 
ауасындағы күкіртті сутегінің шекті жол берілген концентрация-
сы көмірсутегімен күкіртті сутегінің С1-С2–3 мг/м3 қоспасынан 
10 мг/м3 аспауы тиіс .

Жұмыс аумағында газдың болуы және оның құрамы иіс бой-
ынша немесе газ талдағышпен анықталады . Одорирленген газ 
ауада көлемі бойынша 1 % болған кезде газдың иісі кемінде 3 
балл болады .

Газдың концентрациясын газ талдағыштармен анықтау кезінде 
ол жарылыстан қорғауышта орындалуы тиіс екенін ескеру керек .

Автомобил газ толтыру станциясында (АГҚКС) автомобиль бал-
лонына ГБТҚ құйылатын газдың температурасы қоршаған ауа 
температурасынан 15 °C дан асуы мүмкін, бірақ +60 °C жоғары 
болмауы тиіс .

Баллондардағы газ қысымы әрбір құю аяқталғаннан кейін 
анықталады . Құюға берілетін газдың температурасы тұтынушы-
ның талабы бойынша анықталады .
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Сығымдалған табиғи газ –  
отын ретінде

Негізін метан CH4 (82 % дан 98 % дейін азғана этан араласқан 
C 2H6 (6 % дейін), пропан C 3H8 (1,5 % дейін) мен бутан С4Н10 
(1,0 % дейін) құрайтын табиғи газ, өзінің физикалық-химиялық 
қасиетіне қарай автомобиль отынына қойылатын мынадай та-
лаптардың көбін қанағаттандырады:
• біркелкі жанатын қоспа жасау үшін ауамен жақсы араласады;
• жанатын қоспаның жоғары колориясына және жоғары ок-

тан санына (ОЧМ>102–105 бірлік) ие болады, бұл қозғал-
тқыштың цилиндрінде тұтанып тез жануға жол бермейді және 
сығымдаудың жоғары дәрежесін пайдалануға мүмкіндік бе-
реді;

• қозғалтқыштың бетін тотықтандырғышты, қозғалтқыш кар-
теріндегі мотор майының қышқылдануы мен сұйылуын туды-
ратын заттардың ең аз санын қамтамасыз етеді;

• жану өнімдерінде улы және канцерогенді заттардың аз пайда 
болуын қамтамасыз етеді;

• компоненттік құрамының тұрақтылығын сақтау қабілетіне ие;
• қозғалтқыштың қоректену және от алдыру жүйесінде күйік 

пайда болу мен ластануға ықпал ететін шәйірлі заттар мен 
механикалық қоспалары аз болады .

Табиғи газдың кемшіліктеріне мыналарды жатқызуға болады:
• цитан санның (ЦЧ=10) төмен болуы және нәтижесінде мұнай 

отынымен салыстырғанда нашар тұтануы (640÷680 °C) (мы-
салы бензинде – 270÷330 °C);

• сұйық мұнай отымен салыстырғанда жану жылдамдығының 
кемуі;

• ауаның тығыздығымен салыстырғанда газды ауа ортасы 
тығыздығының аздығы .
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Табиғи газдың энергетикасы кен орнына байланысты газдың 
жалпы салмағының 85–99 % құрайтын метанмен анықталады . 
Метанның физикалық-химиялық қасиетінің мейлінше таралған 
мотор отыны (бензин, керосин, дизел отыны және т . б .) солар-
дан тұратын басқа көмірсутектерден айтарлықтай айырмасы 
бар . Бұл метанды аса бір тұрақты табиғи қоспа етеді және со-
нысымен газды мотор отыны ретінде пайдаланғанда айырықша 
құнды сапа береді .

Поршенді ЖҚЖ үнемділігін көтеру бойынша жұмыстар қозғал-
тқыштар мен оларды пайдалану режимін жетілдіру, отынның 
жаңа түрлерін іздеп табу бағытында жүргізіледі .

Қозғалтқыштың техникалық-экономикалық көрсеткіштері көбі-
не пайдаланылатын отынның сапасына байланысты . Қозғал-
тқыштың сенімді, үнемді және бұзылмай жұмыс істеуін қамта-
масыз ету үшін отын мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
• жанған кезде жоғары жылу беруі;
• қозғалтқыштың іске жеңіл қосылуымен, қоспа жасау, бір ре-

жимнен екінші режимге бір қалыпты ауысу және түрлі кли-
маттық жағдайларда пайдаланған кезде қозғалтқыштың 
тұрақты жұмыс істеуімен шарттасатын қоспа жасаудың жақсы 
қасиетіне ие болуы;

• барлық пайдалану режимдерінде тез тұтанып жанбау;
• қозғалтқыш бөлшектерінің қатты қызып кетуі мен тозуына 

алып келетін күйенің пайда болуын болдырмау;
• онымен тікелей байланыс жасағанда да, сол сияқты жану 

өнімдерінің пайда болуынан бөлшектің тотығуын тудырмау;
• тасымалдау және сақтау кезінде тұрақты болуы, демек өзінің 

бастапқы қасиетін өзгертпеуі;
• қату температурасының төмен болуы;
• адамға және қоршаған ортаға зиянды әсер етпеуі .

Төрт еселік карбюраторлы қозғалтқыштағы жұмыс процесі 
былай жүзеге асырылады . Бірінші тактіде – ол кезде поршень 
жоғарғы өлі нүктеден (ЖӨН) төменге (ТӨН) қарай қозғалатын, 
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кіру қақпақшасы ашық, ал шығу қақпақшасы жабық болатын 
сору тактісінде – қоспа жасалатын камерада разрядтау жүзеге 
асады . Соның нәтижесінде ауа ауаны тазартқыштан карбюра-
тордың қоспа жасайтын камерасына түседі және отынды басты 
циклдерден іліп алады, отын кіргізу коллекторында қозғалы-
стағы ауамен араласады және отын ауа қоспасын құрап буға 
айналады .Соңғысы қозғалтқыштың жану камерасына түседі, 
онда алдыңғы циклдан қалған отын өнімдерінің жанатын қал-
дықтарымен қосымша араласады . Жұмыс қоспасы пайда бола-
ды . Екінші тактіде, сығымдау тактісінде поршень ТӨН-нен ЖӨН-
ге қарай қозғалған кезде, жұмыс қоспасы қосымша араласады, 
сығымдалады, температурасы көтеріледі және сұйық фазадағы 
отын қалдықтары буға айналады .

Сығымдау дәрежесіне байланысты жану камерасындағы қы-
сым 1 …1,2 МПа көтеріледі, қоспаның температурасы 260 
…370 °C ұлғаяды . Үшінші тактіде, жұмыс барысы тактісінде, дай-
ындалған қоспа оталдыру білтесінен шыққан ұшқыннан тұтана-
ды . Қоспа жанған кезде бөлініп шыққан жылу энергиясы қисық 
тиекті-шатун механизмінің көмегімен механикалыққа айнала-
ды . Соңғы төртінші такті, шығару тактісі кезінде, отынның жанба 
өнімдері цилиндрден және жану камераларынан атмосфераға 
шығарылады . Содан кейін процес қайталанады .

Метанның жану жылылығы 49,4 МДж/кг құрайды . Автомо-
биль бензиніндегі бұл көрсеткіш 45,2 МДж/кг тең, бұл 9 % кем . 
Авиациялық керосинмен салыстырғанда метанның басымдығы 
тағы – 11 % жоғары .

Газды қозғалтқыштың отын үнемдеуі – автомобиль моторының 
анағұрлым маңызды көрсеткіші – отынның октан санымен және 
отын-ауа қоспасының от алғыштық шегімен анықталады .

Октан саны, қысымы жоғары дәрежелі қуатты және үнемді 
қозғалтқыштардың отын қабылдау мүмкіндігін шектейтін отын-
ның тез тұтанып жану тұрақтылығының көрсеткіші болып табы-
лады . Заманауи техникада октан саны отынның мынадай со-
рттылығының басты көрсеткіші болып табылады: ол неғұрлым 
жоғары болса, отын соғұрлым сапалы және қымбат . Метан мо-
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лекуласының жоғары тұрақтылығы арқасында табиғи газ бар-
лық көмірсутекті отындар ішінде октан санының 105 тен 120 
бірлікке дейінгі анағұрлым жоғары санына ие болады, демек 
тез тұтанып жану тұрақтылығы осы көрсеткіштің эталоны – изок-
таннан да жоғары . Ресейде айтарлықтай көп тараған бензин-
дердің октан саны: 76 (А-76), 86 (АИ-92), 95 (АИ-96 немесе 
«Экстра-95») .

Бұл сапа табиғи газды қолданыстағы ұшқыннан тұтанатын 
қозғалғыштардың барлық түрлері үшін ғана емес, қуаттылығы 
мен үнемділігін жақсарта отырып, осы қозғалтқыштардың 
сығымдау дәрежесі бойынша форсирлеу үшін де қолдануға 
мүмкіндік береді .

Қозғалтқыштан барынша көп қуаттық талап етілмеген кездегі 
режимдерде (қаладағы қозғалыс) табиғи газбен жұмыс істей-
тін автомобиль, бензинмен жұмыс істейтінге қарағанда анағұр-
лым үнемді . ВГАЗҒЗИ арнайы қойған тәжірибелер газбен жұмыс 
істейтін ЗИЛ 130 автомобильінің сағатына 25 тен 50км/сағ . 
дейінгі жылдамдықпен 100 км жұмсалатын отын шығыны сол 
автокөліктің осы шарт бойынша бензинмен жұмыс істегеніне 
қарағанда 2 есе кем екенін көрсетті .

Газбен тығыз жұмыс істейтін қозғалтқыштың тозу тұрақтылығы, 
отын мен мотор майының өзара әрекетіне байланысты . Бензинді 
қозғалтқыштардағы жағымсыз құбылыстардың бірі салқын іске 
қосу кезінде отын цилиндрге буланбай түскен уақытта қозғал-
тқыш цилиндрдің ішкі бетіндегі бензиннің майлы қабыршығын 
жуып кетуі болып табылады . Осы жағдайда бензин сұйық күйде 
майға түседі, онда ериді және майлау қасиетін нашарлатып оны 
сұйылтады . Екі эффекті де қозғалтқыштың тозуын жылдамда-
тады . Табиғи газ қозғалтқыштың температурасынан тәуелсіз 
әрқашан газ фазасында қалады, бұл белгіленген факторларды 
толығымен болдырмайды . Атап айтқанда, сондықтан жұмыс 
істеп тұрған кездегі қозғалтқыштың ұзақ жұмыс істеуі бензиндіге 
қарағанда 1,4–1,6 есе жоғары болып шығады .

Газ қозғалтқышының экологиялық қауіпсіздігі 21 ғасырдың ба-
сында, газды моторлы отынға даусыз басымдық беретін басты 
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фактор болды . Бұл қауіпсіздік мынадай факторлармен анықта-
лады:
• жылдам бітетін ресурстар шығынын сақтау;
• газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштардың, мұнай отынын 

пайдаланатынға қарағанда ауаға ластаушы заттарды анағұр-
лым аз шығаруы;

• жылу газдарын шығару төменділігі .

Метанның табиғи ресурстары мұнай запасынан бір саты жоға-
ры . Бұл ретте мотор отыны ретінде табиғи газ пайдаланылған 
жағдайда, іс жүзінде жер қойнауынан өндірілгендердің бар-
лығы жіктелген арналымы бойынша пайдаланылу мүмкіндігі . 
Демек мұнай отынын қолдану, отын қолданылған сайын табиғи 
ресурстарының көптеп таусылуын талап етеді . Есептер көлік 
құралдары газ отынына көшірілген жағдайда, адамзат үшін газ-
дың запасы 200 жылдан кем еместі құрайтынын көрсетеді . Сол 
кезде мұнай ресурстары 30–50 жылдан кейін, демек энергоре-
сурс саясатын қайта құру үшін өте қысқа мерзімде таусылады .

Ластаушы заттардың атмосфераға шығарылуын төмендеуі 
газ отынын қолдану кезінде табиғи газдың осы қасиеттерімен 
анықталады, бұл қозғалтқыштардың отын үнемдеушілігінің 
жоғары болуын қамтамасыз етеді . Бензин қозғалтқышы кедей-
лену шектеріндегі жоғары мәнділігінен (1 кг ауаға 54 г отын) бай 
қоспаға реттелуге мәжбүр, бұл қоспадағы оттегінің жетіспеуіне 
және отынның толық жанбауына алып келеді . Нәтижесінде мұн-
дай қозғалтқыштың пайдаланылған газды шығарындысында 
қашанда оттегі жетпеген кезде түзілетін тұншықтырғыш газ (СО) 
анағұрлым көп болуы мүмкін . Қозғалтқышта оттегі жеткілікті 
болған жағдайда, жану кезінде жоғары температура (180 0С 
астам) дамиды, содан ауаның азоты артық оттегіден азот то-
тығын тудырып қышқылданады, оның улылығы СО – әскери 
улау затынан 41 есе асып түседі . Осы компоненттерден басқа, 
қозғалтқыштың пайдаланылған газды шығарындысында көмір-
сутегі мен жану камерасының қабырғасы қыртысында түзілетін 
олардың толық қышқылданбаған өнімдері болады, мұнда су-
мен салқындатылған қабырғалар қозғалтқыштың жұмыс циклі 
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уақытының қысқалығынан сұйық отынның булануына мүмкін-
дік бермейді және оттегінің отынға түсуін шектейді . Газ отынын 
қолданған жағдайда барлық көрсетілген факторлар анағұрлым 
әлсіз әрекет жасайды, негізінен қоспалардың мейлінше кедей 
болуы салдарынан . Толық жанып кетпейтін өнімдер іс-жүзінде 
пайда болмайды, өйткені оттегі әрқашан артығымен болады . 
Азот тотығы аз мөлшерде түзіледі, өйткені кедей қоспада жану 
температурасы тым төмен . Жану камерасының қабаты газды 
ауа қоспасы кедей болған кезде, отын анағұрлым бай бензинді 
ауа кезіндегіден аз болады . Осылайша, газ қозғалтқышы дұрыс 
реттелген жағдайда бензиндіге қарағанда, тұншықтырғыш газ-
дың ауаға шығарылуы 5–10 есе аз, азот тотығы 1,5–2,0 есе аз 
және көмірсутегі 2–3 есе аз болады . Бұл қозғалтқыштар тиісті 
түрде күйленген кезде автокөліктердің перспективалы норма-
ларын («Евро-2» және мүмкін «Евро-3», «Евро-5») сақтауға 
мүмкіндік береді .

Жылыту газы – қос тотықты көміртегі – отынның құрамына 
енетін көміртегі жанған кезде пайда болады . Метанның құра-
мында салмағы бойынша көмір тегінің болуы 75 %, бензиннің 
құрамында 85 % . Сондықтан метан толық жанып кеткен кезде 
қос тотықты көміртегі (СО2) бензинге қарағанда 13 % аз пайда 
болады . Демек, автомобиль отыны ретінде бензиннің орнына 
табиғи газды пайдаланған кезде, соңғы кездері Жердің ең ба-
сты экологиялық проблемасы болып отырған парниктік газдар-
дың бөлінуі төмендейді .
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Қазақстан автокөліктерінде СТГ 
пайдаланудың жай-күйі және 
перспективалары

Соңғы 25 жылда халықаралық қоғамдастықтың бірлескен қыз-
метінде қоршаған ортаның жай-күйінің нашарлауымен де, сол 
сияқты әлемдік климаттың өзгеруі мен бүкіл адамзаттың өмір 
сүруі үшін кейін жағымсыз салдарларға соқтыратын жалпы жер 
атмосферасы температурасының тоқтаусыз жоғарылауымен де 
байланысты ғаламдық экологиялық апаттың алдын алу күресі 
алдыңғы қатарға шықты .

Осы кезеңде Климаттық өзгеруі жөніндегі шектемелі конвен-
ция (РКиК), Киот хаттамасы сияқты құжаттар қабылданды, оған 
ағымдағы жүзжылдықтың соңына дейін жер атмосферасы тем-
пературасының 2 градустан артыққа көтерілуіне жол бермеу 
жөнінде мемлекеттердің ерікті күш салуларын беркіткен соңғы 
желтоқсандағы 2015 жылғы Париж саммитінің құжаттары жа-
тады, халықаралық . Бұл міндеттер мемлекеттердің атмосфе-
раға зиянды заттар шығарындыларын төмендету, сондай-ақ 
әлемдік экономиканың дамуын немесе ең жуық перспективада 
ұлттық мемлекеттер экономикасының жекелеген секторларын, 
әсіресе индустриялық дамыған елдерді төмен көміртекті жолға 
көшіру бойынша нақты міндеттемелер қабылдауын талап етеді .

Қазақстан, өз экономикасы мен қолданатын технологияларын 
жаңа уақыт талаптарына сәйкестендіруге дайын екендігін атай 
отырып осы құжаттардың барлығына қол қойды . 2007 жылғы 
9 қаңтарда Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі, 
2012 жылғы 13 қаңтарда «Энергия үнемдеу және тиімділікті 
арттыру туралы» заң, ҚР Президентінің Жарлығымен Қазақстан 
2013 жылғы 30 мамырда Қазақстан Республикасын «жасыл 
экономикаға» көшіру жөнінде тұжырымдама, 2014 жылғы 5 
желтоқсанда ҚР Үкіметінің қаулысымен Қазақстан Республика-
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сының газ секторын 2030 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы 
қабылданды, ел экономикасын қажетті бағытта дамыту үшін қо-
лайлы құқықтық және ынталандыру жағдайларын жасау мақса-
тында қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге маңызды 
қосымшалар мен түзетулер енгізілді .

Қазақстан Республикасын «жасыл экономикаға» көшіру жөнін-
де тұжырымдамада салаларды модернизациялау, көмір су-
тек газдарын шығарындыларын қысқарту, көлік саласында газ 
отынын пайдалануды кеңейту, газ отынын пайдаланушыларды 
қоса алғанда, көліктің баламалы түрлерін, жол инфрақұрылы-
мын дамыту, автокөліктен шығарындылар бойынша еуропалық 
норма орнату, 2020 жылға дейін Алматы қ . және басқа ірі қала-
лардың авто парктерін сығымдалған табиғи газ тұтынуға көшіру 
(бұдан әрі – СТГ) міндеттері қойылды . ҚР газ секторын 2030 
жылға дейін дамыту тұжырымдамасында Алматы қаласы мен 
газдандырылған облыс орталықтарының қалалық қоғамдық 
көліктері мен жол-коммуналдық қызметтерін СТГ, Астана қ . мен 
газдандырылмаған облыс орталықтарын – басқа газ моторлы 
отынға, атап айтқанда сұйытылған көміртек газына (бұдан әрі – 
СКГ) көшіру жөнінде нақты міндеттер қойылды . Алматы қ . мен 
Астана қ . газдандырылған автокөліктер үлесі 2022 жылға қарай 
30 %, 2030 жылы – 50 % құрауы тиіс . Бұл мақсаттар Мемлекет 
басшысының 2014–2015 жылдары «Алматы қ . дамыту тура-
лы» мәселелер жөніндегі мәжілістерде жасаған кейінгі тікелей 
тапсырмаларында да нығайтылды .

Еуроазиялық экономикалық одақ кеңістігінде (бұдан әрі 
-ЕАЭО)»2020 жылға дейінгі кезеңде ТМД қатысушы-мемлекет-
тердің көлік құралдары үшін мотор отыны ретінде табиғи газды 
пайдалануды дамыту және ынталандыру жөніндегі кешенді ша-
ралар» туралы бірлескен құжатқа қол қойылды .

Қазіргі уақытта Қазақстанда отын ретінде СТГ пайдаланатын 2 
мыңға жуық автокөліктер, соның ішінде 1200 ден астам бір-
лік Алматы қ . Бұл Қазақстанда жұмыс істейтін 12 АГТКС іші-
нен 6 оңтүстік астанада орналасуымен байланысты, оның 5 
«ҚазТрансӨнімдері» ЖШС компаниясы тобының меншігі болып 
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табылады . Бірнеше жыл бұрын «ҚазТрансӨнімдері» ЖШС ҚР 
газ моторлы отын рыногын дамыту мақсатында қазіргі уақытта 
6 АГТКС пайдаланып отырған «Kor-Kaz CNG Investment Limited» 
бірге «АвтоГаз Алматы» ЖШС бірлескен кәсіпорынын құрды, 
оның 5 Алматы қаласында .

Қазақстан бойынша СТГ сатудың жалпы көлемі өткен жыл үшін 
40 млн . м3/жыл . Астамды құрады . СТГ неғұрлым қажет ететін 
тұтынушылар – бұл қалалық қоғамдық жолаушылар автопаркі, 
соның ішінде Алматы қ . 3 коммуналдық автопаркі, оның СТГ жұ-
мыс істейтін 800 автобусы бар . Алматы қ . Әкімдігі қалалық жо-
лаушылар автопаркі мен жол-коммуналдық қызметтері көлік-
тері газға көшіру үшін, «Алматы қ . 2020 жылға дейін дамыту» 
бағдарламасына қалалық көліктерді газдандыру, ауа атмосфе-
расының тазалығын жақсарту жөніндегі міндеттерді енгізе оты-
рып үлкен жұмыс атқаруда . Осы бағдарламаға сәйкес оңтүстік 
астананың қоғамдық жолаушылар көліктерін басқаруды оңтай-
ландыруға шақырылған жеке инвестор «Greenbuscompany» 
ЖШС СТГ мен жүретін автобустар санын 1200 бірлікке көбейту-
ді жоспарлап отыр .

Солай бола тұрғанымен, ҚР барлық автокөліктерінің санынан 
СТГ арналған ГБЖ автокөліктерінің үлесі әзірге 0,02 % аспайды, 
ал СТГ мен жүретін автобустар үлесі олардың республикадағы 
жалпы санының 1 % құрайды .

«ҚазТрансГаз» АҚ ұлттық оператор іске асыратын Қазақстан Ре-
спубликасын газдандырудың бас сызбасы шеңберінде АГНКС 
желісін 2030 жылға қарай шамамен 500 млн . м3/жыл СТГ са-
тумен бірге кемінде 100 бірлікке кеңейту болжануда .

Автокөліктерді СКГ қоса алғанда, отынның дәстүрлі түрлерімен 
салыстырғанда көліктерден парниктік газдардың шығарын-
дылары анағұрлым төмен болып келетін СТГ пайдалануға 
көшіру тек экологиялық таза мотор отынына көшу тұрғысында 
ғана емес, сонымен бірге, ол бойынша Қазақстанда әлемдік 
қоғамдастық алдында алып отырған маңызды міндеттемесі бар 
парниктік газдар (ПГ) шығарындыларын қосымша төмендету-
ді қамтамасыз ету тұрғысынан да бағалауға мүмкіндік береді . 
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Сонымен, ҚР Үкіметі 2020 жылға қарай ПГ шығарындыларын 
1992 негізгіге қарағанда 15 % және 2050 жылға қарай – 25 % 
қысқарту жөнінде ерікті шешім қабылдағаны туралы жарияла-
ды . Қазақстан 2012 жылы осы мақсатты қосымша қайта қарады 
және 2013 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде шығарынды-
ларды 5 % қысқартуға дайын екені туралы мәлімдеді .

Қазақстанда негізгі парник газдарына: көміртегі диоксиді 
(СО2) – 78,23 %, метан (СH4) – 17,72 %, азот қышқылы (N 2O)- 
3,26 % жатады . Парниктік газдардың жалпы эмиссиясында 
қалған үш түрі қосылып не бәрі 0,84 % құрайды . Парниктік 
шығарындылардың негізгі көлемі қазба отын көмірді пайдала-
натын электр энергетикасына, өңдеу мен тау-кен өндіру сала-
ларына және көлікке келеді . Алдағы жылы ПГ шығарындылары 
бойынша Квота бөлудің ұлттық жоспары бар . Көлік құралдары 
санының жылдам өсуі оның әлемдік климаттың өзгеруіне әсерін 
көбірек ескеруге мәжбүрлейді .

Осыған байланысты «ҚазТранс-Өнімдері» ЖШС-ның баста-
масы бойынша Азия даму банкі осы салаға халықаралық са-
рапшыларды тартумен ҚР үшін 2025 жылға дейін есептелген 
төмен көміртекті дамудың NAMA «ҚР көлік секторын табиғи 
газға көшіруді ынталандыру» ұлттық жобасын әзірледі, ол 2016 
жылғы шілдеде БҰҰ-ның РКИК Хатшылығында ҚР ұлттық кли-
маттық жобасы ретінде тіркелді . Бұл жобалар ғаламдық кли-
маттық қорлар тарапынан халықаралық қаржыландыруда кең 
қолдау тауып отыр .

Осылайша, ҚР автокөліктерінің СТГ пайдалануы бұл тағы аркти-
калық мұздардың еруімен, мұхит деңгейінің көтерілуімен, жаға-
лауға жақын қалалар мен аралдардың су астында қалуымен, 
климаттық аймақтардың ауысуымен және бүкіл адамзат үшін 
орасан экономикалық және әлеуметтік катаклизмалар туды-
руымен т . б . қауіп төндіретін атмосферадағы температураның 
өсуіне жол бермеу үшін жалпы күреске өте маңызды үлес қосу .
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CNG-СТГ неге сығымдалған табиғи 
газ?

Автомобиль отыны ретінде сатылған табиғи газ көлемінің жыл-
сайынғы өсімі 20 % құрайды . Сонымен, табиғи газдың 1 куб . м 1 
лит . бензинге немесе дизель отынына тең, бірақ бұл ретте табиғи 
газдың 1 куб . м бензиннен шамамен 50 % арзан . Табиғи газдың 
запасы мұнай запасынан артық . Мұнай өнімдерімен салысты-
рғанда ол арзан; табиғи газбен жұмыс істеген автокөліктерден 
шығатын газдар ішкі жану қозғалтқыштары бар «дизельмен» не-
месе «бензинмен» жұмыс істейтін автокөліктерге қарағанда таза-
рақ . Әлемнің көптеген елдерінде осындай автомобиль иелерінің 
бірқатар басымдықтары бар . Мысалы, Лондонда олар қала ор-
талығына кірген кезде күн сайын алым («автокөліктер тығында-
лып қалған кезде» 5 фунт) төлейді .Ауа жоғары ластанған кезде 
Миланда (Италия) қала ортасына тек табиғи газбен жүретін ав-
токөліктер ғана кіре алады, ал АҚШ жолдарында автобустардың, 
таксилердің (тек жолаушылары болған жағдайда) табиғи газбен 
жүретін автокөліктердің, тіпті ішінде тек жүргізуші ғана болса да 
жүруіне рұқсат етілген арнайы жолақтар бар . Пайдаланылған 
сығымдалған табиғи газ бензинмен дизель отынына қарағанда 
көп нәтижелі және пайдалы . Жанатын қоспаның құрамында ауа 
мен отынның мінсіз пайызы болады, соның арқасында жану про-
цесі жақсы қамтамасыз етіледі және улы заттардың шығарылуы 
2–3 есе төмендейді .

Қозғалтқыштың поршен мен цилиндрінде күйе пайда болу бай-
қалмайды және ондағы майды ауыстыру, бензинмен жұмыс 
істейтін қозғалтқышқа қарағанда сирек жасалады . Газдың құны 
әдеттегідей бензиннен төмен, ал жөндеу аралық жүрісі көбірек 
болады .

Метанның 93–98 % құрамында жанатын қоспаның колориясы 
жоғары, октан саны 120–130 бірлікке жоғары болатынын, бұл 
цилиндрлерде детонациялық жануды болдырмайтынын айттық .
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Сығымдалған табиғи газды пайдалану, артық жоғары қысымды 
қоректендіру жүйесінде болатындықтан, белгілі бір қауіпсіздік 
ережелерін сақтауды талап етеді . Ауамен қосылу кезінде шек-
ті жол берілген 15 % концентрациядан асып кеткен жағдайда, 
ол жанады (2,5–15 метанның ауада жарылу қаупі бар концен-
трациясы), ауа мен қоспа көлемі бойынша тұтану шегіне жеткен 
кезде жарылу қаупі туындайды .

Газдың сапасы: газды бір нәрсемен сұйылтудың мәні жоқ, ол газ 
құбыры арқылы құю станциясына тікелей келіп түседі .

СТГ пайдалану үшін газбаллонды 
жабдықтар
Көлік құралдарының мотор отыны ретінде сығымдалған табиғи 
газды (СТГ) пайдалану үшін газбаллонды жабдықтар (бұдан 
әрі – ГБЖ) –автомобиль көлік құралдарының жұмысын қамта-
масыз ететін баллондарды, баллондарды монтаждау жиын-
тықтарын, жалғайтын тұрба құбырларды, электр жабдықтары 
мен электрондық қондырғыларды қоса алғанда, агрегаттар, 
элементтер мен тораптар жиынтығы қолданылады . ГБЖ – бұл 
қозғалтқышты газ тәрізді отынмен қоректендіретін жабдық .

Халықаралық мемлекеттік стандарт МЕМСТ 31972–2013 «Авто-
мобиль көлік құралдары . Газ баллонды жабдықтар орнату тәртібі 
мен процедуралары» (2014 жылғы 1 қыркүйекте қолданысқа 
енгізілді) ГБЖ жиынтығы деп оны автокөлікке орнату оның тиісті 
түрдегі газ отынымен функционалдық жұмыс атқару қабілетін 
қамтамасыз ететін ГБЖ-ның құрамы деп түсіну керек деп бел-
гілейді . Басқаша айтқанда, ГБЖ жиынтығы қозғалтқыш пен ав-
токөліктің тұтастай алғанда оны пайдаланудың түрлі режиміндегі 
қауіпсіз, тұрақты, орнықты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс .

Сондықтан СТГ қолданылатын ГБЖ жиынтығының құрамына 
міндетті тәртіппен мына жинақтауыштар енгізіледі:
1) СТГ үшін Газ (ды) баллон (дар);
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2) Қажет болған жағдайда газ өтпейтін былғары қаптамамен 
жабдықталатын баллонның қосалқы жабдықтары;

3) Қысым реттеуіш (сақтандырғыш қақпақшамен жабдықта-
луы мүмкін);

4) Буландырғыш (қысым реттеуішпен қатар қолданылуы мүмкін);
5) Құю блогы;
6) Газ араластырғыш;
7) Газ инжекторы;
8) Газ өлшеуіш;
9) Қысым дачигі;
10) Температура датчигі;
11) Электронды басқару блогы (ЭМК);
12) Газ фильтрі;
13) Отын түрін қайта қосатын жүйе және электр жүйесі;
14) Қосымша автоматты қақпақша (қысым реттегішпен бір то-

рапта орындалуы мүмкін);
15) Қатты тұрба құбырлары мен иілгіш тұрба құбырлар 

(шлангтар);
16) Баллонның қосалқы жабдықтарына қол вентильі, ма-

нометр, сақтандырғыш қақпақша және сақтандырғыш 
құрылғы, баллонның автоматты қақпақшалар (қашықтан- 
реттейтін жұмыс қақпақшалар), шектеуші құрылғы жатады .

СТГ қойылатын жалпы техникалық талаптар:
1) Стандарт талаптары мен конструкторлық құжаттамаларға 

сәйкес болуы;
2) СТГ қозғалтқышының 26 МПа до 0,5 МПа қысымдағы 

тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;
3) ГБЖ орташа ресурсы ол орнатылатын автокөліктің орташа 

ресурсынан кем болмауы тиіс;
4) ГБЖ климаттық орындау ол орнатылатын автокөліктің кли-

маттық орындалуына сәйкес болуы тиіс;
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5) температуралар диапазонында жұмыс істеу: баллондар 
–45 тен бастап+65 дейінгі градус Цельсия, қозғалтқыш 
бөлігіндегі құрылғы –45 тен бастап +120 дейінгі градус 
Цельсия, автокөлік бортындағы қондырғы –45 тен бастап 
+80 дейінгі градус Цельсия;

6) ГБЖ конструкциясы диагностикалау, реттеу және техника-
лық қызмет көрсету үшін оның жеке құрылғысына қосылу 
мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс;

7) Қозғалтқыштың жұмысын отынның бір түрінен екінші түрі-
не ауыстырып қосу жүргізушінің жұмыс орнынан жүзеге 
асырылуы және бақылануы тиіс, ауыстыру автоматты түр-
де ІЖҚ жұмысын бұзбай, бірқалыпты; газдизельді қозғал-
тқыштар үшін қоспа беру бір уақытта жасалады;

8) Қоректендіруді борттық жүйесі ажыратылған кезде және 
ІЖҚ сөндірілген кезде (оталдыру құлпының орналасуынан 
тәуелсіз) газдың берілуін басқаратын электромагнит-
ті қақпақшалар беруді автоматты түрде жабуы және осы 
жағдайда қозғалтқыш іске қосылғанға дейін қалуы тиіс;

9) Жоғары қысым магистралына баллоннан кейін автокөлік 
төбесіне магистралды электромагнитті қақпақша орна-
тылуы тиіс;

10) СТГ баллондары жоғары қысымды магистралға орна-
тылған автобустың төбесіне автоматтыға қосымша маги-
стральды қолмен бұралатын вентильдің бетіне қол жетімді 
шекте қосымша керек жарақсыз орнатылуы тиіс;

11) Егер металл газ тұрба құбырлары пайдаланылатын болса, 
онда олар тігіссіз болат немесе мыс тұрбалардан жасалуы 
тиіс . Мыс тұрбалар үшін резеңке немесе пластмассадан 
жасалған қорғаныш қабы болуы тиіс, болатқа (тот баспай-
тынды қоспағанда) қоршаған ортаның әсеріне төзімді жа-
бын салынады;

Автокөлік құралына ГБЖ, отынның дәстүрлі түрі пайдаланыла-
тын отын жүйесін СТГ қайта жабдықтау арқылы орнатылуы мүм-
кін . Мұндай жағдайда газ отын жүйесімен бірге негізгі бензин 
отынының жүйесі сақталады, ал автокөлік био отынды болып 
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шығады . Дизель автокөлігін қайта жабдықтағаннан кейін әдетте 
газ дизельді отын жүйесіне айналады, онда отын ретінде газ ди-
зельді қоспа пайдаланылады (бірақ, одан да күрделірек, қым-
бат бағалы толық газ отын жүйесіне айналдырып қайта жаб-
дықталуы мүмкін) . Био отындылық, газ толтыру үшін қажеттілік 
туындаған және АГҚКС бару керек болған немесе газ толтыру 
желісі дамымаған аймақта болған жағдайда дәстүрлі отынға 
икемді ауысуға мүмкіндік береді .

Қазақстанда пайдаланылғанына 5–7 жыл болған негізінен еу-
ропалық немесе ресейлік модификацияланған (жақсартылған) 
автокөліктер 4-буынды ГБЖ пайдалануға жарамды болып ке-
леді, ол қолданылатын құрамдауыштарының жиынтығы бой-
ынша мыс . 90-жылдары кең қолданылған 2-буынды ГБЖ са-
лыстырғанда элементтері мен тораптарының конструкциялық 
және электрондық жетілдірілуімен анағұрлым айрықшаланады . 
Сондықтан 4-буынды ГБЖ жинағында көбінесе функционалды 
түрде жоғарыда көрсетілген міндетті тізбеден бір конструкци-
яда екі немесе одан да көп жинақтауыштар қоса атқарылатын 
тораптар мен элементтер пайдаланылады . Сонымен, 5 дәре-
желі қорғануды қамтитын баллон вентильі – Solenoidvalve, PSV, 
Temp . valve, overFlow, manual; қатар қолданылған реттеуіш-бу-
ландырғыштар (редукторлар); бензин/дизель отынынан газға 
бір қалыпты ауыстыруды, температура мен қысым датчиктерінің 
дабылы бойынша газ қоспасының құрамын түзетуді, газбен 
және бензин/дизель отынымен АОҚ жұмыс уақытын есептеу-
ді, пайдалану кезінде және істен шыққан жағдайда датчиктерді 
автоматты түрде тестілеуді, бұзылған датчикті ажыратуды, те-
стілеу нәтижесінен кейін әрбір газ форсункасын сапқа қосуды 
қамтамасыз ететін 64-разряды бар процессорлары болатын 
электронды басқару блоктары (бақылаушылар) (барлығын 
дайындаушы-зауыт technical-report кепілдендірген); автокөлік 
жұмысының түрлі режимінде тұтану бұрышын автоматты түр-
де анықтауға, автокөліктің жүру сапасын сақтауды және отын 
шығынын азайтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін элек-
тронды түрлендіргіш және басқа заманауи жабдықтар пайдала-
нылады .
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Бұл ретте, қозғалтқыш жұмысының оңтайлы параметрлерін 
реттеу үшін негізгі көліктің отын және электр жүйесіне «басып 
кіретін» ГБЖ электроникасы, олардан қажетті ақпарат ала оты-
рып жұмыс істеп тұрған датчиктерді пайдаланады . Осыған бай-
ланысты 4-буынды ГБЖ автокөліктің кез келген негізгі техника-
лық бұзылуларына (газ аппаратурасы бойынша емес), негізгі 
датчиктер жұмысының техникалық қызмет көрсетуден уақтылы 
өтпеуімен және сапасыз жасалған жөндеумен байланысты қа-
теліктеріне сезімтал болып келеді .

ГБЖ орнату жөніндегі жұмыстарды және автокөліктің газ отын 
жүйесіне сынақ жүргізуді тек:

1) АКҚ техникалық қызмет көрсету мен және жөндеуге жүр-
гізуге, отын жүйесін СТГ (сондай-ақ сұйытылған көміртек га-
зына СКГ, сұйытылған табиғи газға СТГ) пайдалануға қайта 
жабдықтауға сертификациялау компаниялар берген сәйкес 
сертификаты;

2) Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу 
құқығына ТЖ жөніндегі уәкілетті органдар берген аттестаты;

3) Қауіпті техникалық құрылғыларды (баллондар мен жоғары 
қысымға арналған жабдықтар жиынтығы) қолдануға ТЖ 
жөніндегі уәкілетті органдар берген рұқсаты;

4) Персоналды қауіпті техникалық құрылғылармен жұмыс істе-
уге жіберулер (арнайы куәліктер);

5) Ұйымның, диагностикалық стендтермен, қажетті техника-
лық жабдықтар және СТГ реттеу мен жөндеудің бағдарла-
малық қамтамасыз етулерімен жарақталған, маманданды-
рылған өндірісінде тиісті санаттағы автокөлікті СТГ (негізгі 
және қосымша отын ретінде) қайта жабдықтау бойынша жұ-
мыстарын жүргізуге арналған стандарты .

6) Дйындаушы-зауыттың жинақтық жабдығына (technical-
report) сәйкестік сертификаттары;

7) Автокөлік ГБЖ дайындаушы-зауыттың СТГ орнатуға (және 
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пайдалануға) арналған техникалық құжаттамасы (бас-
шылық, нұсқаулық, монтаждық сызбалары немесе схемасы) 
немесе зауыттың (не құзыретті органның) автокөліктің осы 
түрінің қоректендіру жүйесінің конструкциясына өзгеріс ен-
гізуге берген рұқсат құжаты;

8) Автокөліктің (мердігер әзірлеген және тапсырыс берушімен 
келісілген) нақты бір түріне СТГ орнатуға (және пайдала-
нуға) арналған техникалық құжаттамасы (басшылық, мон-
таждық сызбалары) бар мамандандырылған компаниялар 
ғана жүзеге асыра алады .

ГБЖ барлық құрамдауыштарының ҚР Техникалық регламент-
тері мен стандарттарына сәйкестігіне арналған сертификаттары, 
соның ішінде газ баллондарында дайындаушы-зауыттың төлқұ-
жаты мен баллонның корпусында тиісті таңбасы болуы тиіс . 
ГБЖ орнату Халықаралық мемстандарттың МЕМСТ 31972–
2013 талаптарына жауап беруі тиіс . ГБЖ ажырамас бөлігі, осы 
ГБЖ автокөліктің нақты бір түріне сәйкестілік сертификатын 
(автокөлік дайындаушы-зауытпен келісімі), автокөліктің нақты 
бір түріне орнатылатын ГБЖ пайдалану жөніндегі басшылығын, 
автокөліктің нақты бір түріне ГБЖ орнату жөніндегі нұсқаулықты 
немесе ГБЖ монтаждау схемасын қамтитын құжаттамалар па-
кеті болуы тиіс .

ГБЖ оны механикалық бұзылулардан, соның ішінде тасымал-
дайтын жүктен қорғалуы қамтамасыз етілетіндей етіп орнатылуы 
тиіс . ГБЖ элементтері сенімді бекітілуі, баллондар ауытқусыз 
және элементтерге, тораптарға, датчиктерге, оларға техника-
лық қызмет көрсету, көзбен көріп бақылау, саңылаусыздығын 
тексеру үшін қол жетімділік қамтамасыз етіліп кемінде екі ме-
талл таспа қамыттарды пайдалану есебінен жылжымайтындай 
етіліп орнатылуы тиіс .

ГБЖ құрамына енетін электр жабдықтары артық жүктелу-
ден қорғалуы, қоректендіру кабельінде кемінде бір айыратын 
сақтандырғыш болуы тиіс . ГБЖ құрамына енетін электр жаб-
дықтары артық жүктелуден қорғалуы, қоректендіру кабельінде 
кемінде бір айыратын сақтандырғыш болуы тиіс . Газ құбырла-
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рын қоса алғанда, электр жабдықтарының барлық элементтері 
газ жүретін тораптар арқылы электр тоғының өтуін болдырмай-
тындай етіліп жалғануы және оқшаулануы тиіс .

Орнатылған ГБЖ габариттік көлемдері негізгі модельдің шегі-
нен шықпауы тиіс (толтыру құрылғысының мойыны 10 мм ар-
тық емеске шығып тұруына және газ отын жүйесінің габариттік 
көлемдерінің биіктігі бойынша газ баллондарының есебінен 
ұлғаюына жол беріледі), автомобиль клиренсі кішіреймеуі тиіс . 
Агрегаттар мен тораптарды орналастыру пайдаланылған газды 
шығару жүйесінен кемінде 100 мм қашықтықта жүзеге асы-
рылады (немесе олардың арасына қызып кетуден қорғайтын 
экран орнатылады) жасалады

Жолаушылар автокөлігі салонының ішіне газ баллондарын ор-
наластыруға үзілді-кесілді тыйым салынады, оны еденнің асы-
на немесе төбеге орнатуға болады . Әрбір баллонның, оны 
автокөліктің газ отын жүйесінен ағытатын вентильде электро-
магнитті автоматты қақпақшалар болуы тиіс . Баллонды багаж 
бөліміне орнату кезінде ол қосқыш элементтермен және арма-
турамен бірге саңылаусыз газ өтпейтін бөліктің ішіне қойылуы 
тиіс немесе баллонның мойыны, вентильдер және газ құбыры-
ның қосқыштары, соның өзінде оларды қолмен ашып жабу үшін 
баллон вентильдеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін, жеке 
саңылаусыз былғары қаптамаға салынуы тиіс . Ауа тазартқыш 
каналдың шығатын жері пайдаланылған газды шығару жүйесі-
нен немесе басқа жылу көздерінен кемінде 100 мм қашықтықта 
жүзеге асырылады және СТГ жұмыс істеу кезінде төмен қарай 
бағытталуы тиіс . Баллонды ұзына бойлық бағытта орналасты-
рған кезде баллонның алдына тірек қойылуы тиіс .

Баллонның металл бетімен бекіткіш тораптардың металл бет-
терінің арасында байланыс болуына, бекіткіш бөлшектерді 
бекітілетін жерге қосу үшін пісіргіш пайдалануға, тостарды пай-
далануға, бекіткіш элементтерден газ баллонының бұзылуына 
жол берілмейді .

ГБЖ орнатқаннан кейін монтаждау жөніндегі басшылыққа сәй-
кес ГБЖ стендке монтаждау арқылы оның саңылаусыздығына 
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тексеру жүргізіледі . Сынақты қалыпты температурада бақылау 
газымен (ол үшін ГБЖ арналған сығымдалған ауа немесе газ) 
20 МПа дейін баспалдақтап көтерумен кемінде 3 минут бойы 
жүргізеді; қысымның төмендеуіне және кемуіне жол берілмей-
ді .

СТГ арналған ГБЖ пайдалану кезінде басты нақты талап – ол 
жұмыс басталған кезде жолға шығр алдында, сол сияқты көлік 
учаскесі аймағына немесе тұраққа кірер алдында жасалуы тиіс 
болатын жалғанулар мен тораптардың саңылаусыздығын газ 
ағынын іздегішті пайдаланумен немесе түйіскен жерлерді суса-
бынды эмульсиямен сабындап жүйелі түрде тексеріп отыру .

ГБЖ қауіпсіз пайдаланудың екінші аса маңызды шарты газ ап-
паратуралары мен ГБЖ өз бетімен жөндеуге тыйым салу болып 
табылады, оны тек мамандандырылған компаниялар мен ГБЖ 
және СТГ арналған жоғары қысымды баллондар сияқты қауіпті 
техникалық құрылғылармен жұмыс істеуге рұқсаты бар маман-
дар ғана жүзеге асыра алады .

Тек газ отын жүйесіне ғана емес, сонымен бірге негізгі автокөлік 
жүйесіне де техникалық қызмет көрсетуді уақтылы жүргізу 
мен ТО-1, ТО-2 техникалық қызмет көрсету талаптарын сақтау 
және маусымдық ТБ өткізіп отыру, сондай-ақ газ баллондарын 
уақтылы техникалық куәландырудан өткізу қажетті шарт болып 
табылады . ГБЖ орнатылған автокөлікті пайдаланатын кәсіпо-
рындардың ол үшін қажетті жабдықтармен, құрал-саймандар 
және арнайы көмекші құралдармен жарақталған жөндеу және 
газ аппаратураларына қызмет көрсететін техникалық учаскесі, 
баллондардың саңылаусыздығын тексеретін және газдан тазар-
татын учаскесі бар . Дайындықтан өткен кадрлары болатын то-
лыққанды өндірістік құрылымы болуы өте маңызды .

Ең соңында, жүргізушілер мен қызмет көрсетушілерді, тиісті түр-
де оқытпай газбаллонды автокөліктерге қауіпсіз қызмет көрсету 
мен пайдалану мүмкін болмайды, оқыту жүйелі түрде жүргізілуі 
тиіс .
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СТГ арналған жоғары қысымды 
ыдыстармен жұмыс істеуге 
қойылатын талаптар
ЕЭК шешімі бойынша 2013 жылғы 2 маусымда қабылданған 
№ 41 ЕАЭО КО ТР 032/2013 «Артық қысыммен жұмыс істей-
тін жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламент 
қабылданды, оған сол сияқты ҚР пайдаланылатын автокөлік-
тердің газ баллондары да жатады, ол айналысқа шыққанға дей-
ін міндетті тәртіппен осы КО ТР мен жабдықтың осы түріне ар-
налып әзірленген басқа техникалық регламенттердің таптарына 
сәйкестігін бағалаудан (растаудан) өтуі тиіс .

Осылайша, пайдаланушыға (тұтынушыға) газ баллоны мен газ 
баллоны жабдықтарының жинақтамаларын жеткізу кезінде 
сәйкестік сертификатымен немесе белгіленген техникалық та-
лаптарға сәйкестік декларациясымен қорса берілуі тиіс, бұған 
ұдайы көңіл аударып отыру қажет .

Қазақстанда ТО ТР 032/2013 растау (үйлестірілім) мақсатында, 
бұл талаптар нақтыланады, бірқатар ұлттық стандарттар мен ті-
келей баллондардың конструкциясына және оларды пайдалану 
ережелеріне қатысты басқа нормативтік-техникалық құжатта-
маларда (бұдан әрі – НТҚ) толық түгенделеді .

Бірінші кезекте, ҚР Инвестициялар және даму министрі 2014 
жылғы 30 желтоқсанда бекіткен № 358 «Қысыммен жұмыс 
істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қа-
уіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету ережелерін» (бұдан әрі – 
№ 358 Ереже), сондай-ақ ұлттық стандарт ретінде мойын-
далған МЕМСТ Р ИСО 11439–2010 «Газ баллондары . Табиғи 
газды отын ретінде көлік құралдарында сақтау үшін жоғары 
қысымды газ баллондары . Техникалық ережелерін» білу қажет .

Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі уәкілетті органдар одан әрі 
тексеру үшін көлемі тек 100 л (сулы) асатын жоғары қысым-
ды ыдыстарды ғана тіркейді . Автокөлік баллондары тіркелетін 
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ыдыстар тізіміне Ережемен енгізілмеген . ГБЖ бақылау функ-
циясы автокөліктің отын жүйесіне енгізілген конструктивтік өз-
герістерді тіркеуді жүзеге асыру кезінде оның Халықаралық ЕЭК 
БҰҰ № 110 және 115 (БҰҰ Еуропалық экономикалық комисси-
ясы) ережелерінің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан ішінара 
әкімшілік полициясына жүктелген . Өкінішке орай, полиция әлі 
күнге дейін ГБЖ автокөліктерді тіркеуді олар пайдаланылатын 
газды (СТГ немесе СКГ) түрі бойынша бөліп есепке алмай жүр-
гізіп келеді .

Сондықтан аталған № 358 ережеде ГБЖ жай-күйіне және оның 
қауіпсіз пайдаланылуына барлық жауапкершілік осындай ав-
токөлікті пайдаланатын газбаллонды автокөлік иесінің өзіне, 
кәсіпорын басшысына жүктеледі . Ереже автокөлік құралдарына 
арналған баллондарды пайдалануға және техникалық қызмет 
көрсетуге талаптарды бекітеді, терминологиясы мен анықтама-
сын береді .

Сонымен, ыдыс деп химиялық, жылу және басқа технологиялық 
процестерді жүргізуге, газ тәрізді, сұйық және басқа заттарды 
сақтау және тасымалдауға арналған саңылауы жабық сыйым-
дылық аталады . Ыдыстың шекарасы кіретін және шығатын шту-
церлер болып табылады .

Баллон деп сығымдалған, сұйытылған немесе қысыммен ерітіл-
ген газды тасымалдауға, сақтауға және пайдалануға арналған 
фланцтары немесе штуцерлері, вентиль орнатуға арналған бір 
немесе екі мойыны бар сыйымдылық аталады .

Лейнер деп оған қажетті төзімділікке қол жеткізу үшін армир-
леу талшықтары оралатын баллонның ішкі газ өтпейтін қабығы 
аталады .

Көлік құралдарындағы мотор отыны ретінде СТГ тасымалда-
уға, сақтауға және пайдалануға арналған баллондар МЕМСТ Р 
ИСО 11439–2010 «Газ баллондары . Табиғи газды отын ретінде 
көлік құралдарында сақтау үшін жоғары қысымды газ баллон-
дары . Техникалық ережелер» ұлттық стандарттарының талапта-
рына жауап беруі тиіс .
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Олар болаттан, мыс ерітінділерінен және металл емес матери-
алдардан жасалады . Дәнекерленген баллондарды пайдалануға 
тыйым салынады . Осы стандарт бойынша баллонның 4 түрі 
шығарылады:

CNG-1 – тігіссіз жасалған болат баллон;

CNG-2 – баллон, ол металл лейнер мен үздіксіз талшықтармен 
армирленген, май сіңірілген (сақиналап оралған) қабықты бо-
лады . Демек армирленген талшықтар лайнердің цилиндрлік 
бетімен жүргізіледі, сондықтан талшық баллонның өсіне қандай 
да бір жүктеме түсірмейді . Бұл металл композициялы баллон .

CNG-3 – баллон, ол металл лейнер мен үздіксіз талшықтармен 
армирленген, шәйір сіңірілген (толық оралған) қабықты бо-
лады . Демек армирленген талшықтар лайнердің бүкіл бетімен 
жүргізіледі, сондықтан талшық баллонның өсіне қандай да бір 
жүктеме түсірмейді . Бұл металл композициялы баллон .

CNG-4 – баллон, ол металл емес лейнер мен үздіксіз талшықтар-
мен армирленген, шәйір сіңірілген (толық композициялы) қа-
бықты болады . Демек армирленген талшықтар лайнердің бүкіл 
бетімен жүргізіледі, бірақ металл төселген элементі бар . Бұл ме-
талл композициялы баллон .

Талшықтарға сіңірілетін материал термореактивтік және термо-
пластикалық шәйір болып табылады, мысалы эпоксид шәйірі . 
Армирлеу материалы ретінде шыны, армидті немесе көміртекті 
талшықтар пайдаланылады .

Баллондардың қауіпсіз пайдалану үшін қызмет ету мерзімін 
дайындаушы белгілейді . Ол 210 жылдан аспауы тиіс . Баллон-
дардың, CNG-4 қоспағанда, барлық түрі үшін қызмет ету мерзімі 
циклды жүктеме кезінде шаршаған жарықтар бойынша анықта-
лады . 15 градус Цельсия температура кезіндегі жұмыс қысымы 
20 МПа, толтырудың ең көп қысымы кезінде 26 МПа . Баллон-
ды 20МПа қысым кезінде 15 градусов Цельсия температура-
мен бір жыл бойы пайдаланғанда кемінде 1000 рет толтыруға 
(тұтастай алғанда 1000 Т цик, мұндағы Т- қызмет ету мерзімі, 
жылдары), сондай-ақ газдың –40 бастап + 65 градус Цельси-
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яға дейінгі температурасы мен –40 бастап +82 градус Цельсия 
дейінгі баллон материалының температурасына төзуі тиіс .

Баллондар ұзақ уақыт механикалық немесе химиялық әсер етуге 
арналмаған, бірақ, су, тұз, тасқа соғылуы, ультракүлгін радиа-
ция, еріткіштер, қышқылдар, сілті, автокөлік сұйықтары, пайда-
ланылған газ сияқты кездейсоқ сыртқы әсерлерге шыдауы тиіс .

Баллонды дайындаушы өз өнімдерінің сапасын көрсетілген 
стандартқа сай етіп дайындауды, сынақтау мен бақылаудың 
белгіленген әдістерін қолдануды қамтамасыз етуге міндетті . 
Дайындаушы-зауытта және осы үшін сертификатталған компа-
нияларда баллон жұмыс (Р) ден 1,5 қысым кезінде, демек 30 
МПа кезінде сынақталады . Баллон үшін шын мәнінде бұзатын 
қысым кемінде 2,6Р – демек СТГ арналған газ баллондарының 
жоғары төзімділік запасы осындай, 4-типті кейбір баллондар 
үшін төзімділік запасының коэффициенті пайдаланылған тал-
шық материалына байланысты (шыны – 3,65, армидті –3,1) 
3,65 дейін жетуі мүмкін .

Дайындаушы-зауытта үлгілер баллонның түріне байланы-
сты отқа төзімділігіне, атуға, бұзылмай тұрып кемуге, созуға, 
соққыға және т . б . сынақталады . Баллонның конструкциясында 
әрқашан қысымның көтерілуіне қарсы сақтандыру құрылғысы-
ның болуы көзделеді . Баллон оған есептелмеген артық қысым-
ды қолдану баллонның конструкциясында бұзылу іздерінің қа-
луына соқтыратындықтан бұл өте маңызды, бұдан кейін баллон 
пайдаланудан шығарылып кәдеге жаратуға тапсырылуға жа-
тады . Вентильдердің жанатын газдар мен сутегі үшін пайдала-
нылатын бүйірлік штуцерлерінің сол жағында оймасы, ал оттегі 
мен жанбайтын газдарға арналған баллондарда оң жақ оймасы 
болады . Жарылу қаупі бар жанатын заттар үшін баллонның әр-
бір вентильінде бүйірлік штуцерге оралған бұқтырмасы болады .

Баллонды таңбалау былай жүзеге асырылады . Баллонның 
жоғарғы сериялық бөлігінде дайындаушы-зауыттың деректері 
(тауар белгісі), баллонның нөмірі, оның бос кг салмағы, дай-
ындалған күні мен кезекті куәландырылу мерзімі, паскальмен 
жұмыс қысымы және сынақтау қысымы, баллонның литрлік 
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сыйымдылығы, дайындаушы-зауыттың дөңгелек нысандағы 
белгісі (егер көлемі 55 л үлкенірек болса, онда осы баллонды 
дайындау стандарты көрсетіледі) салынуы тиіс .

Таңбалау әріптерінің биіктігі 6 мм кем емес және сыйымдылығы 
55 л және 55 л астам баллондарда сәйкесінше 8 мм . Жолда-
рының ұзындығы баллон шеңберінің 1/3 аз еместі құруы тиіс . 
1-типті баллондарға таңба түбіне және мойнына соғу тәсілімен 
салынады . Баллонның цилиндрлік бөлігінде мына төмендегі 
жазулар жазық мөр әдісімен салынуы тиіс (әріптерінің биіктігі 
25 мм кем емес):

«ТАБИҒИ ГАЗ»

«…КЕЙІН ПАЙДАЛАНЫЛМАСЫН (дайындалу айы 
мен жылы, оған қоса қызмет мерзімі)»

«ТЕК САҚТАНДЫРҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ҒАНА ПАЙ-
ДАЛАНЫЛСЫН»
Баллондардың түсі табиғи газ үшін қызыл, жазу ақ түспен орын-
далады . Егер баллонның сыртындағы жазуда барлық деректер 
түгел болмаса немесе оқылмаса, бұзылса және куәландыру 
мерзімі аяқталғаны, орнатылған белгісі жоқтығы көрініп тұрған 
басқа бұзылулар болса пайдалануға жол берілмейді . Мұндай 
баллондарға газ толтыруға үзілді-кесілді тыйым салынады .

Бұдан басқа, баллонда әрқашан артық қысым болуы тиіс, демек 
газ толықтай жұмыс істемейді, СТГ баллондарын жаңадан тол-
тыру кезінде ауаның кіруі мен газдың жарылу қаупі туындайтын 
қоспа пайда болатын жағдайды болдырмау үшін қалдық қысым 
кемінде 0,05 МПа (0,5 кг/см2) болуы тиіс .

Әрбір баллонның төлқұжаты болуы тиіс, онда пайдалану жөнін-
дегі нұсқаулық, қауіпсіздік шаралары, баллонның түрі мен мін-
детті түрде оны қауіпсіз пайдалану мерзімі көрсетіледі . Осы 
мерзім аяқталған жағдайда баллондар техникалық куәланды-
рудан, демек сыртқы, ішкі көріп байқауға және монтаждалған-
нан кейін жұмысқа жіберуге дейін және пайдалану кезінде ке-
зеңдік гидравликалық сынақтауға жатады .



33

Қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстардың жұмыс режимі мен 
қызмет көрсету қауіпсіздігі жөніндегі 
нұсқаулық

Жалпы ереже
1 . Ыдыс – бұл химиялық, жылу және басқа технологиялық 
процестерді жүргізуге, сондай-ақ газ тәрізді сұйық және басқа 
заттарды сақтауға және тасымалдауға арналған саңылаусыз 
жабылған ыдыс . Ыдыстың шекарасы кіретін және шығатын шту-
церлер болып табылады .

2 . Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орналастыру және қа-
уіпсіз пайдалану ережесі 0,07 МПа жоғары қысыммен жұмыс 
істейтін ыдысты арға таралады . Ереже сыйымдылығы, олардың 
ыдыстарды МПа жұмыс қысымын жасау 200 ден аспайтынды 
құрайтын 25 литрден кем ыдыстар мен баллондарға таралмай-
ды .

3 . Әрбір ыдыс белгіленген нысандағы төлқұжат пен монтаждау 
және қауіпсіз пайдалану нұсқаулықтарымен бірге дайындаушы 
зауыт жасайды .

4 . Әрбір ыдыста, ол бойынша белгі салумен мынадай төлқұжат 
деректері енгізілетін тақтайша бекітілуі тиіс:
• дайындаушының атауы;
• ыдыстың арналуы;
• ыдыстың зауыттық рет тік нөмірі;
• дайындалу жылы;
• жұмыс, есептік және МПа сынақтау қысымы;
• ыдыстардың қабырғасындағы жол берілген температура, °C;
• ыдыс салмағы, кг .
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5 . Оларды дайындағаннан кейін барлық ыдыстар гидравлика-
лық сынақтан өткізілуі тиіс .

6 . Ыдысты пайдалануға рұқсат берілгеннен кейін, көрініп тұра-
тын жерде немесе арнайы тақтайшада (форматы 200х150 мм 
кем емес) бояумен мынадай деректер енгізіледі:
• тіркеу нөмірі;
• рұқсат етілген қысым, МПа;
• сыртқы және ішкі қарап шығудан және гидравликалық 

сынақтан кейінгі күн .

Арматура, БӨА және қорғаныш құралдары:
1 . Жұмысты басқару және арнауына байланысты ыдысты пай-
даланудың қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету мыналармен жа-
рақтандырылуы тиіс:
• бекіту немесе бекіту-реттеу арматурасымен;
• қысымды өлшеу үшін қысым өлшейтін аспаптармен (маноме-

трлермен);
• температура өлшейтін аспаптармен (термометрлермен, тер-

мо түрлендіргішпен);
• құрғаушы құрылғылармен (ағызу қақпақшаларымен);
• сұйықтың деңгейін көрсеткіштермен (деңгей өлше-

уіштерімен) .

2 . Ыдыстарға орналастырылатын бекітпе арматурасының мы-
надай таңбалары болуы тиіс:
• тауар белгісі, дайындаушының белгісі,
• шартты өткізу, мм,
• шартты қысымы, МПа,
• ортаның қозғалу бағыты,
• ыдыстың (баллонның) сыртқы қаптама материалының мар-

касы,
• бекітпе арматураның айналдырғышында оның ашылу және 

жабылу кезіндегі айналу бағыты көрсетілуі тиіс .
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3 . Бекітпе арматураны ыдыстардың арасындағы тұрба құбыры-
на және қорғаныш құрылғыларына орнатуға болмайды .

4 . Әрбір ыдыс тікелей әрекет ететін манометрмен жабдықталуы 
тиіс . Манометр ыдыстың штуцеріне немесе ыдыс пен бекітпе ар-
матураның арасындағы тұрба құбырына орнатылады . Маноме-
трдің дәлдік сыныбы 2,5 төмен болмауы тиіс .

5 . Манометрлердің шкаласында, ыдыстың жұмыс қысымын 
көрсететін қызыл риска (сызық) болуы тиіс .

6 . Манометрлер, оның көрсеткіші персоналға анық көрініп 
тұратындай етіліп орнатылады . 2 метрлік биіктікте орнатылған 
манометрдің диаметрі кемінде 100 мм, 2 ден 3 дейінгі биіктік-
те – кемінде 160 мм болуы тиіс .

7 . Ыдыс пен манометрдің арасында бақылаудың көмегімен 
монометрдің кезеңдік өлшемін жүргізуге мүмкіндік беретін үш 
жүрісті кран немесе оны ауыстыратын құрылғы орнатылуы тиіс .

8 . Манометрлерді:
• пломбасы немесе салыстырып тексеру таңбасы болмаған,
• тексеру күні өтіп кеткен,
• манометрдің стрелкасы нөлде тұрмаған (манометрді өшірген 

кезде осы аспап үшін жол берілген қателесудің жартысынан 
асатын шама көрсеткішінің шкаласындағы нөлдік көрсеткішке 
қайта оралмаған)

• шынысы сынған немесе дұрыс өлшеуге әсер ететін табиғи 
қате жіберілгенде қолдануға жол берілмейді .

9 . Ыдыс қабырғасының температурасы өзгеріп тұрған кезде жұ-
мыс істейтін ыдыстар бақылау жасау және температурасын өл-
шеуге арналған аспаптармен жабдықталуы тиіс .

10 . Әрбір ыдыс қысымның жол берілген мәнінен жоғары кө-
терілуінен қорғайтын құрылғымен жабдықталуы тиіс . Егер ыды-
стың жұмыс қысымы қоректендіретін көздегі қысымға тең неме-
се көп және ыдыстағы қысымның химиялық реакциядан немесе 
жылытудан көтерілу мүмкіндігі болмаса, онда оған қорғайтын 
қақпақша мен манометр орнату міндетті емес .
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Ұстау, қызмет көрсету және жөндеу:
1 . Иесі ыдыстың техникалық дұрыстығы мен олардың жұмысы-
ның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті .

2 . Ыдыстарға қызмет көрсетуге 18 жасқа толған, медициналық 
куәландырудан өткен, тиісті бағдарламаға оқытылған, аттестат-
талған, және ыдыстарға қызмет көрсету құқығына арналған 
куәлігі бар мамандар жіберіледі .

3 . Ыдыстарға қызмет көрсететін персоналдың білімін кезеңдік 
тексеруді кәсіпорынның комиссиясы жылына кемінде бір реттен 
сирек еместе өткізеді .

Білімді кезексіз тексеру мынадай жағдайларда жүргізіледі:
• басқа ұйымға ауыстырылған кезде .
• ыдыспен жұмыс істеу режимі мен қауіпсіз қызмет көрсету 

нұсқаулығына өзгеріс енгізілген кезде .
• мамандығы бойынша жұмыстан жылдан астам қол үзген кезде .
• техникалық қадағалау органы инспекторының талабы бой-

ынша .

4 . Ыдыстарды қосу сызбасы жұмыс орындарына ілінуі тиіс .

5 . Ыдыс мынадай жағдайларда дереу (авариялық) тоқтатылуы тиіс:
• Егер ыдыстың қысымы рұқсат етілгеннен жоғары болса және 

персонал қолданған шараға қарамастан төмендемесе;
• қысым рұқсат етілгеннен жоғары болуынан қорғаныш 

құрылғыларының бұзылушылығы анықталған кезде;
• қысыммен жұмыс істеп тұрған ыдыстар мен олардың эле-

менттерінде табиғи, термикалық немесе химиялық ақаулар-
дың (тығыз болмауы, ісінуі) іздері болған кезде;

• манометр бұзылған және қысымды анықтау мүмкін болмаған 
(бақылау аспаптары болмаған) кезде;

• қорғаныштық блоктау құрылғысы бұзылған кезде;
• қысым астында тұрған ыдысқа қауіп төндіретін өрт шыққан 

кезде .
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6 . Қысыммен жұмыс істеп тұрған ыдыстардың авариялық тоқта-
тылуы «АВТОБУСТЫ АВАРИЯЛЫҚ ТОҚТАТУ» нүктесін басу не-
месе қолмен: газды шығаратын білте вентильін ашу арқылы 
жасалады .

7 . Ыдыстарды дұрыс күйде ұстау үшін иесі оны кесте бойынша 
уақтылы жөндеуге міндетті . Қысымда тұрған ыдыстар мен олар-
дың элементтерін жөндеуге жол берілмейді .

8 . Жұмыс басталмас бұрын ыдыс жұмыс затынан босатылуы, 
қоректендіретін тұрба құбырларынан тұншықтырғышпен алы-
статылуы немесе жалғағыштардан алынып тасталуы тиіс . Алы-
нып тасталған тұрба құбырлары тұншықтырылады .

9 . Шеткі бекітпелердің арасына орнатылатын ыдыстарды ажы-
рату үшін пайдаланылатын тұншықтырғыштар тиісінше төзімді 
болуы және тұншықтырғыштың бары көрініп тұратындай сы-
ртқы бөлігі болуы тиіс . Шеткі бекітпелердің арасына төсеніш ор-
натқан кезде, олар қалдықсыз болуы тиіс .

10 . Ерекше бұзылушылықтар және оларды жою тәсілдері .

Бұзылуы: Шеткі жалғағыштардың бекітпелерінен газдың шығуы . 
Сыртқы білінуі – естілу, сабындау, газ талдағышты пайдалану .

Қайталама себеп: Шеткі жалғағыштардың бекітпелері босап 
кеткен . Төсем бойынша ағып шыққан .

Жою тәсілі: Ыдысты тоқтату, газды күйдіру, шеткі жалғағыштар-
дың бекітпе бөлшектерін және (немесе) төсемді ауыстыру

Бұзылуы: Резервуар корпусының рулонды жабындысының ішкі 
қабатының саңылаусыздануы . Сыртқы білінуі – газдың бақылау 
жүйелерінің дүрбі тұрбасы немесе рулонды жабындының бақы-
лау саңылауы арқылы шығуы .

Қайталама себеп: Термикалық аймақтағы дәнекерленген ті-
гісінің тозып жарылуы немесе шығын материалдарының ақау-
ларының дамуы .

Жою тәсілі: Ыдысты тоқтату, ақаудың орны мен сипатын анықтау, 
жөндеу, сынақ жүргізу .
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СТГ арналған автокөліктерінің босаған 
баллондарын сақтайтын орын
СТГ арналған босаған газы шығарылған баллондарды кәсіпо-
рын аймағында сақтау арнайы үй-жайларда, ашық алаңшалар-
да, газды шоғырландыру және газсыздандыру посты жанын-
дағы қоймаларда жүзеге асырылады .

Босатылған газы шағарылған баллондарды кәсіпорын ай-
мағында сақтайтын ашық алаңшалар, бөтен адамдардың бал-
лондарға қол жеткізуін шектеу мақсатында периметрі бойынша 
метал торлармен қоршалуы тиіс .

Жанатын газдардың ағынын іздеуіш
Ағын іздеуіш автокөлік құралының газ баллонды жабдықта-
рындағы көмірсутекті газдар (метан, пропан, бутан және т . б .) 
шығатын тесіктерді іздеп табуға арналған .

Ағын іздеуіш өзіне электронды аккумулятор блоктарын, газды сез-
гіш жартылай алып жүруші датчигі бар зондты қамтиды . Жинаққа 
сондай-ақ зондты ұзартқыш пен зарядканың тогы енеді . Іздеуіш 
дыбыс пен жарықты сезетін дабыл және жанатын газдың фондық 
шоғырын өтейтін реттеуішпен жабдықталған . Аспап төрт қоса са-
лынған R 14 стандартты аккумуляторлардан қоректендіріледі .

Газды баллондарды техникалық куәландыру
СТГ арналған газ баллондарды техникалық куәландыру маман-
дандырылған пункттерде бекітілген ережеге сәйкес жүргізіледі .

АКК газды баллондарды автомобильге тек мантаждау-бұзу жұ-
мыстары ғана жүргізіледі .

СТГ арналған газ баллонды жабдықтардың ТО және ТР бірегей 
жұмыстарының жаңа буыны (инжекторлы жүйелер, газ ди-
зельді жүйелер және т . б .) оларды пайдалану жөніндегі нұсқау-
лықтарда көрініс табуы тиіс .
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СТГ арналған баллондарды техникалық 
куәландыруға қойылатын талаптар
Баллондарды техникалық куәландыру әдетте баллон конструк-
циясын әзірлеушінің, дайындаушы-зауыттың онда кезеңділігі 
мен брактау нормалары көрсетілген әдісі бойынша жүргізіледі . 
1-типті болат баллондарының кезекті куәландыру мерзімі (қо-
сындыланған болат үшін) 5 жылда бір реттен сирек еместе және 
3 жылды құрайды (көмірсутек баллондары үшін), 2–4-типті ком-
позияцияланған баллондар үшін 3 жылда бір реттен сирек еместі 
құрайды . Егер мұндай мәліметтер болмаса, онда қайталап куәлан-
дыру мерзімдері жоғарыда айтылған ИДМ министрінің № 358 
бұйрығымен бекітілген Ереженің 12-қосымшамен айқындалады, 
онда автокөлік газ баллондары үшін не бәрі 2 жылды құрайды .

Автокөлік газ баллондарын РҚ СТ 2159–2011 «Автокөлік 
көлік құралдарында мотор отыны ретінде пайдаланылатын 
сығымдалған газдарға арналған жоғары қысымды баллондар . 
Жалпы техникалық ережелері» бойынша техникалық куәлан-
дыру мыналарды қамтиды:
1 . ішкі және сыртқы беттерін көріп байқау;
2 1,5 Р қысыммен гидравликалық сынақтау;
3 . 1, 2 – типті және 3 – типті баллондардың салмағы мен сый-
ымдылығын тексеру;
4 . 4-типті баллонды жұмыс қысымымен пневматикалық 
сынақтау .

Куәландыру жасағаннан кейін баллонның лак-бояулы жабыны 
мен таңбалануын қалпына келтіруге болады .

Оқуға келмейтін таңбасы бар, сондай-ақ автокөлікте аварияда 
болған баллондар тек кезектен тыс куәландырылғаннан кей-
ін ғана одан әрі пайдалануға жіберіледі . Баллонды кезектен 
тыс куәландыру мынадай жағдайларда: егер баллон 12 айдан 
астам уақыт пайдаланылмаса немесе ол бөлшектелсе және 
жаңа орынға орнатылса немесе қауіпсіздікке жауапты лауазым-
дық тұлғаның шешімі бойынша жасалады .
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Баллондарды техникалық куәландыру жұмыстары құю станция-
ларының сынақтау пункттерінде жасалады, демек тек мамандан-
дырылған ұйымдар, оларда баллондарға сапалы куәландыру 
жүргізуді қамтамасыз ететін тиісті өндірістік үй-жай мен техника-
лық құралдар, осы жұмысты жүргізуге арналған технологиялық 
регламенттер болған жағдайда және куәландыруды орындау 
үшін тиісті дайындықтан өткен инженер-техниктердің бірі бұй-
рық бойынша тағайындалған кезде жасайды . Уәкілетті орган тір-
кейді және ұйымға осы ұйым берген шрифті бар таңбаны береді .

Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі уәкілетті органның аймақтық 
бөлімшесінде тіркелген ыдыстарды техникалық куәландыруды 
ыдыстардың техникалық жай-күйі мен пайдалануына қадаға-
лауды жүзеге асыратын адам ұйымдастырады, маманданды-
рылған сараптау ұйымы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласын қадаға-
лау жөніндегі мемлекеттік инспектордың қатысуымен жасайды .

Уәкілетті органның есебінде тұрған газ автокөлік баллондарын 
техникалық куәландыруды, сол сияқты ыдыстардың техника-
лық жай-күйі мен пайдалануын қадағалауға жауапты адам ма-
мандандырылған сараптау ұйымында ұйымдастырады, ал құю 
станциялары мен сынақтау пункттерінде осы мақсатқа тағайын-
далған инженер-техник жасайды .

Техникалық куәландыру жүргізу үшін түрлі зауыттар жоғары 
қысымды баллондарды тексеруге арналған сынақтау жаб-
дықтарының жиынтығын шығарады . Осы сынақтау орталықта-
ры техникалық реттеу және метрология жөніндегі тиісті уәкілетті 
органдарда жабдықтар мен технологиялардың сынақтау орта-
лықтарына (зертханаларға) қойылатын талаптарға сәйкестігіне 
аккредитациядан өтулері тиіс .

Бұл мәселелерді Астана қ . Стандарттау және сертификаттау 
Қазақстан институты басқарады . Сынақтау жабдықтарының, 
мысалы Пенза зауыты дайындаған, жиынтығының құрамына 
стационарлық жабдықтардың 8 бірлігі, соның ішінде баллон-
ның салмағы мен сыйымдылығын диагностикалауға арналған 
стенд, баллондарды гидросынақтайтын стенд, баллондарды 
пневмосынақтайтын стенд, пневмогидро станция, компрес-
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сорлық қондырғы, баллондардың вентильдерін бұрап алатын 
стенд, газ баллондарын құрғататын қондырғы және құралдар 
жинағымен бірге едендік типтегі өртке қарсы стенді енеді .

Тексерушінің, сондай-ақ баллонның бетін анық жарықтандыру 
мен тексеру үшін жарылысқа қауіпсіз шамы (светильник), бет-
тің қондырғымен ішінара жасырылған жерлерін тексеру үшін 
бұрыштық айналары немесе басқа да жарамды құрылғылары, 
тіліктердің, қуыстардың және тотықтардың тереңдігін анықтау 
үшін тереңдікті өлшеуіші, сызғышы және кертіктер мен том-
пайған жерлерді, тіліктердің ұзындығы мен тотығып тозған 
жерлердің аумағын бағалау үшін тексеру сызғышы, қондырғы 
кронштейндердің сенімді бекітілуін тексеру үшін көлденең кілті 
және басқа қол аспаптары болуы тиіс .

Көзбен қарап тексеру тәсілі кезінде қолданыстағы сынптамалар 
бойынша бұзылу белгілері мыналар болып табылады: тотығу, 
тіліну, тырналу, ойықтар, ашық талшықтар, майысқан, ісін-
ген, сынған жерлер, материалдың жоғалуы, беттің түссізденуі 
(күйе, көмірлену, химиялық әсерлер және т . б .), қызу белгілері, 
соққылар немесе оқиғалар, сыртқы ластануы .

Бұзылу дәрежелері деңгейі бойынша санаттарға бөлінеді . Тілік-
тер, майысқан және тотыққан жерлер үшін ауытқу критерий-
лерін дайындаушы айқындайды . Егер деректер берілмесе, онда 
жалпы жағдайда 1-деңгейлі бұзылулар қолдануға келтін болып 
табылады, 2-деңгейдегі бұзылулар қолдануға келмейтін болып 
табылады, баллон жөндеуге, сынақтауға немесе жарамсыз деп 
табылуға жатады, 3- деңгейдегі бұзылулар жарамсыз деп та-
нылып баллон кәдеге асырылуға жіберіледі . Сонымен, тереңдігі 
кемінде 0,25 мм ақаулар 1-деңгейлік бұзылулар деп саналады . 
Тереңдігі 0,25 мм тең немесе артық – бұл 2 және 3- деңгейлер-
дегі бұзылулар . 1-деңгейлі типтегі баллондар үшін 3- деңгей – 
тереңдігі 0,5 мм бұзылулар .

Сондықтан автокөліктегі баллонның күй-жайын, тіліну, тырна-
лу, ысып кету (түсі бойынша, қоңырлануы және т . б .), химиялық 
әсерлер (ісіну, түсінің өзгеруі, жұмсару, талшықтардың үзілуі 
және т . б .), атмосфералық жағдайдың әсерлері, артық қысым 
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және т . б . ұдайы көзден тексеріп қадағалап отыру қажет . Том-
пайған жері, майысулар бойынша 3-деңгей тереңдігі 1,6 мм 
тең немесе артық немесе диаметрі 50 мм аспайтын тереңдікке 
сәйкес (1-тип және 2-,3-типті металл бөліктер, 4) типті металл 
втулкалар үшін) барлық баллондар жарамсыз деп танылады . 
Әсіресе 3 және 4-типті баллондардың соғылудан бұзылуына 
көңіл аудару қажет, олар баллонның қабырғалары сыртқыға 
қарағанда ішкі бұзылудан көбірек зиян шегетінімен айырықша-
ланады, өйткені сырты 1- және 2-типті баллондар сияқты май-
ыспай өзінің бұрынғы қалпына келуге қабілетті болып келеді .

Баллондарды қайта куәландыру үшін белгіленген аралықтан 
басқа, шұғыл тексеруді талап ететін (саңылаусызданға баллон-
да) ереже бар:
1 . баллон немесе автокөлік отқа шалдыққанда;
2 . баллон артық қызуға ұшырағанда, құлағанда немесе ұрылғанда;
3 . автокөлік аварияға түскенде;
4 . баллон жүкпен, көлікпен, көлік құралдарымен, қоршаған ор-
таның жағдайымен немесе кез келген құралмен бұзылды деп 
болжанғанда;
5 . баллон сыр берген кезде, мысалы ағып тұрғанын куәланды-
ратын меркаптан иісі шыққанда, газ қысымы кенет жоғалғанда, 
діріл пайда болғанда немесе төтенше сытырлаған немесе ызыл-
даған дыбыстар шыққан кезде;
6 . баллон автокөліктен алынғаннан кейін қайта орнатылғанда;
7 . баллонды орнату айтарлықтай өзгергенде;
8 . баллон басқа көлік құралына ауыстырылғанда;
9 . баллон оның конструкциясына сәйкеспейтін артық қысымға 
ұшырағанда .

Баллондарды ішкі және сыртқы бақылап тексеру нәтижесінде 
брактау оларды дайындауға арналған нормативтік-техникалық 
құжаттамаларға сәйкес жасалады . Бірақ, Қазақстанда СТ ҚР ИСО 
19078–2011 «Көлік құралдарында табиғи газды отын ретінде 
сақтау үшін жоғары қысымды баллондарды орнатуды тексеру 
және баллондарды қайта тіркеу» стандарттары қолданыста .
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Бұдан басқа, № 358 Ережемен сыйымдылығы 12 л ден 55 л 
дейінгі тігіссіз болат баллондар төмендегідей белгіленген:
• салмағы 7,5 % ден 10 % дейін азайған немесе сыйымдылығы 

1,5–2 % артқан кезде бастапқы белгіленгеннен 15 % төмен-
детілген қысымға ауыстырылады;

• салмағы 10 % дан 13,5 % дейін азайған немесе сыйым-
дылығы 1,5–2 % артқан кезде баллондар бастапқы белгілен-
геннен 50 % төмендетілген қысымға ауыстырылады;

• салмағы 13,5 %–16 % дейін азайған және баллонның сый-
ымдылығы 2,5 %–3 % артқан кезде 6Мпа аспайтын қысым-
мен жұмыс істеуге жіберіледі;

• салмағы 16 % аса азайған және баллонның сыйымдылығы 
3 % артқан кезде баллондар бракталады;

Төмен қысымға ауыстырылған баллондар, жұмыс қысымы жол 
берілген қысымнан аспайтын газдар үшін пайдаланылады, бұл 
ретте оларға бұрынғы таңба (нөмірді, дайындаушының тауар 
белгісі мен дайындалу күнін қоспағанда) басылады, ал жаңа 
деректер жойылады, баллондар жаңа түске қайта боялады .

Пневматикалық сынақ жүргізу кезінде баллон суы бар ваннаға ор-
наластырылады . Мұндай стендтік және гидравликалық пен пнев-
матикалық сынақтар, баллондарды өлшеу, құрғату, винтельдерден 
босату және басқа іс-шаралар сынақтау учаскесінің жақсы жарақта-
луын және сәйкес сыныпты персоналдың болуын талап етеді . Сон-
дықтан осы процедураларды мамандандырылған, аттестациядан 
өткен компаниялар мамандандырылған сынақтау жабдықтарында 
жасауы тиіс, ол туралы жоғарыда айтылды . Қанағаттанарлық нәти-
же алынған кезде куәландыру жазбасы сынақты орындаған сарап-
тық ұйымның сынақтау журналына жазылады, белгі қойылады .

Осылайша, СТГ арналған баллондарды пайдалану кезінде ГБЖ 
мен баллондарды өз бетімен жөндеуге және реттеуге жол беріл-
мейді . Баллонның жай-күйін ұдайы бақылау, қосылғыштар мен 
тораптарының герметикалығын таңғы жолға шығар алдында 
және кешке тұраққа қайтып келгенде, сол сияқты жұмыс күні 
ішінде күн сайын тексеріліп тұруы тиіс .
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Автокөлікке СТГ арналған ГБЖ 
орнату сапасын тексерудің негізгі 
ережелері

Болуы мүмкін ақауларды болдырмау мақсатында жүргізушілер 
мен слесарьлар автокөлікке сығымдалған табиғи газды пайда-
лану үшін ГБЖ орнатудың сапасын тексерудің негізгі ережелерін 
білулері тиіс (орнатудың техникалық егжей-тегжейлері жеңіл 
және жүк автокөліктері үшін сипатталған) .

1. Баллондарды тексеру
1 . ГБЖ орнату туралы куәлікпен бірге тапсырыс берушіге беріл-
ген баллондар мен ГБЖ орнатуды монтаждау сызбасы ұсы-
нылуы тиіс; ГБЖ дайындалған, олардан элементтер жасалған 
материалға көңіл аудару қажет (СТГ мен сыйымды болуы тиіс);

2 . баллонның төлқұжатының болуы, ондағы дайындаушы-за-
уыт монтаждау мен бекітуге берген кеңестерді салыстырып қа-
рау, баллонды орнату мен куәландыру жазбаларын, толық таң-
балануын, қызыл түсін, баллондардың өзара қатар қосуларын, 
вентильдер мен бұрандаларының жай-күйін, вентильдің тұрба 
құбырына жазылуын; автоматты, шектеуші қақпақшалардың 
болуын, баллонның үстіңгі температура бойынша сақтандыру 
құрылғысын, қол вентильін тексеру керек;

3 . баллондар болат қамыттармен (екіден кем емес 20х3 мм 85 л 
дейінгі көлем үшін) лонжементтер мен арнайы кронштейндер-
ге, тұрақты түрде (айналмайды, жылжымайды) бекітіледі жүк 
бөлімінің еден түбіне бұрғылап тесу арқылы болттармен (8 мм) 
бұралып бекітілген (жеңіл автокөлік үшін) олардың шеттері то-
тығуға қарсы құраммен өңделген; қамыттар мен баллонның 
арасында қорғаныш материалы (тері, кигіз, пластмасса) болуы 
тиіс; егер цилиндрлі баллон рамаға ұзына бағытта орнатылса, 
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онда баллонның жылжып кетуін болдырмау үшін раманың ал-
дыңғы бөлігінде оның жоғарғы шеті баллонның түбінен кемінде 
30 мм жоғары болады көлденең жалғағыштар болуы тиіс; бал-
лондарды орнату сызбасы қатар келуі және құю мен кез келген 
баллоннан ІЖҚ қоректену мүмкіндігін қамтамасыз ететін болуы 
тиіс;

4 . баллонда (егер олар сыртта болмаса), атмосферамен жел-
деткіштік араласуы болатын газ өтпейтін былғары қаптаманың 
болуы, вентильдердің астында былғары қаптаманың болуы; 
қандай желдеткіштік және шығару шлангтар пайдаланылғаны, 
дүрбі тұрбалар (газға төзімді, жылу көздері жағына емес, кемін-
де 450 мм2 тілінумен автокөліктің сыртына шығарылған); жел-
деткіш тесіктерінде автокөлік қозғалған кезде жүк бөліміндегі 
ауаны айналдыруды қамтамасыз етуге арналған қиғашталған 
фланцтер (сапундар) болуы тиіс;

2. Тұрба құбырларының орнатылуын тексеру
1 . сыртқы саңылаусыздығын байқап қарау, қосылғыштар мен 
элементтердің бекітілуінің тығыз еместігін тексеру; салон ішінде, 
кабинада, және фургондардың тұйық кеңістігінде тұрба құбыр-
ларын өзара қосуға жол берілмейді, тұрбаның иілген жерінде 
сынық болмауы тиіс; еден түбіне төселген газ отыны жүйесінің 
элементтері (ГОЖ) автокөлік клиренсін азайтпауы тиіс және 
пайдаланылған газ шығатын жүйенің немесе осындай былғары 
қаптамасыз жылу қорғанышы жоқ көздердің 100 мм шектерін-
де орналастырылмауы тиіс; баллондар мен жол беті арасын-
дағы қашықтық кемінде 200 мм құрауы тиіс;

2 . қатты (тігіссіз тұтас тартылған тот баспайтын немесе тоттануға 
қарсы жабындармен болаттан жасалған) және иілмелі отын өт-
кізгіштер түпке өзін өзі тескішпен бұралған әрбір 10 см қапсыр-
малармен, рамада – болттармен бекітіледі; ашық учаскелерде 
қорғаншы материалдарымен, жабылады; мотор бөліміне шығу 
учаскесінде тұрба құбырына қозғалтқыштың жоғары дірілінен 
қорғайтын болат орама кигізіледі; магистральді бұрушы мен 
құятын тұрба құбыр баллонға түппен апарылады; пайкалар, дә-
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некерлер мен мықты гайкалы бұрандалар арқылы қосуға жол 
берілмейді; тот баспайтын болатқа фитингтер тек тот баспайтын 
қосылғыштар пайдаланылады; жалғану саны ең аз және бар-
лығы көзбен көруге болатын жерлерде;

3 . құю қондырғысы кронштейндердің көмегімен және болт-
тармен автокөлік қозғалысының барысы бойынша сыртынан 
оң жағынан (немесе сол жағынан) немесе мотор бөлігінде 
бекітіледі, автокөлік габаритінен тыс шығып тұрмауы тиіс (10 мм 
артық емес); баллоннан келетін тұрба құбырында тұрба құбы-
рын толтыру клапанымен жалғар алдында диаметрі 70–100 мм 
үштен аспайтын компенсациялық бұрамалар болуы тиіс;

3. Мотор бөлігінде ГОЖ элементтерін орнатуды 
тексеру
1 . ГТС агрегаттары мотор бөлімінің қабырғасына арнайы крон-
штейіндерде тесік арқылы әдетте М8х14, гайка М8 болттары-
ның және серіппені қоса алғанда шайбаның көмегімен бекітілуі 
тиіс; бұл агрегаттарға жоғары қысымды редуктор (ЖҚР) және 
төмен қысымда редуктор (ТҚР) босату клапанымен бірге, 
араластырғыш, мөлшерлеме, бөліктік газды электромагнитті 
қақпақша (ЭМК) сүзгішпен бірге, бөліктік бензинді электромаг-
нитті қақпақша және т . б . жатады, олардың кейбірі жеке жаңа 
жүйеде қатар келуі мүмкін .

2 . ГОЖ орындалған сызбасына түсініктеме алу, көрсетілген жаб-
дықтардың бекітпелері мен қосылғыштарын сол жерде қарау, 
қандай төмен қысымды редукторлар қолданылды (ТҚР және 
араластырғыштың арасында кемінде 50 см болу керек), газ ауа 
қоспасының қажетті құрамын мөлшерлеуді қалай қамтамасыз 
ету керек, редукторлар мен газды жылыту жүйесі, ішкі тұтану-
дың ижекторлық қозғалтқыштарында (ІҚТ) қандай электрлік 
блок пайдаланылған, газ дизель (ІҚТ) үшін тұтандырғыш мөл-
шерді басқаруға арналған қандай механизм қолданылды;

3 . электр сымдары мен электронды аспаптарды монтаждауды 
бақылау; қақпақшалардың жұмыстарын басқаратын сымдар 
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электр өткізгіштің штатты желісімен және корпустық бөлшек-
термен қатар салынады; электр блоктары мен сымдары қозғал-
тқышқа тимеуі тиіс; сымдардың бұраулары кабинаға немесе 
салонға шығарылады;

4 .отын-су мөлшерлейтін құрылғылардың қосымша бақылау 
аспаптарының орнатылуын, салонда, жүк бөлігінде және ко-
пот астындағы кеңістікте болатын газ ағынының жоқтығын 
бақылайтын дачиктердің болуын, ІҚТ шығатын жердегі мано-
метр мен қысым датчигін және басқа датчиктерді тексеру; жүр-
гізушінің аспаптық тақтайшасындағы басқару органын (отын 
түрін ажыратып қосқыш, газ мөлшерінің индикаторымен бірге 
электронды блок және т . б .) тексеру;

4. Автокөліктің ІЖҚ жұмыс істеп тұрғанда тексеру
1 . газдың кемуі мен ІЖҚ бос жүріс режимінде редуктордың қы-
зуын, ЭМК кейінгі саңылаусыздықты (от алдырғыш пен ажы-
ратып қосқышты «газ» жағдайында қосуды), барлық компо-
ненттер жұмыс қысымына ұшырау үшін ашық жағдайдағы ЭМК 
бақылау; ІЖҚ қосылған кезде орнатылған элементтер қозғал-
тқыш пен айналмалы бөліктерге тимеуі тиіс;

2 . ІЖҚ жұмысын түрлі режимде бақылау (қозғалтқышты қосқан-
да, төмен және жоғары айналымда, қозғалыс кезінде, ауыспа-
лы режим кезінде және т . б .);

3 . жүргізуші қозғалыс кезіндегі газдың жұмсалу мәнін, қозға-
лыс кезіндегі бензин шығынын, автокөлікті екпін алған кезде, 
салқын ауарайы кезінде және т . б . басқаруды білуі тиіс, та-
былған ескертулер туралы автопарктың техникалық қызметіне 
есепке алу және шара қолдану үшін хабарлау керек .
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Газ баллонды автобус 
жүргізушілеріне қойылатын 
техникалық қауіпсіздік талаптары

1 . Газ баллонды автобустарды басқаруға арнайы дайындықтан 
өткен және техникалық бағдарлама бойынша көлемі 40 с . ми-
нимум тапсырған жүргізушілер жіберіледі . Бағдарлама оқыты-
латындардың назарына газ баллонды автобустардың құрылы-
сы, еңбек және қауіпсіздік ережелері туралы мәліметтер мен 
деректерді жеткізуді көздейді .

2 . Жүргізуші мыналарды орындауға тиіс болады:
• линияға шығар алдында бұзылу мен газ шығып тұрған жер-

лерді табу, газ аппаратуралары мен баллондардың бекітпесін 
тексеру мақсатында автобусты қарап шығуы;

• газдың шығып тұрғаны білінген жағдайда бас вентильді жабу 
және автобусты адамдар үшін қауіпсіз жерге апаруы;

• жүріп келе жатқан кезде газдың иісі шықса автобусты тоқта-
туы, газ шығып тұрған жерді анықтауы, мүмкін болса бұзылған 
жерді жөндеуі немесе болған жайды автопаркқа хабарлауы;

• арнайы алаңшада, қозғалтқыш тоқтап тұрған және борттың 
электр торабы (салмақ) ажыратылған кезде газды босатуы; 
үй-жайлар автобус тұрағына тікелей жақын жерлерде немесе 
от көзіне жақын жерде және адамдар болатын жерде газды 
шығаруға үзілді кесілді тыйым салынады;

• ұзақ тұрғаннан кейін СТГ қозғалтқышын іске қосуды капотты 
ашып қойып жасауы;

• қыс кезінде газ аппаратурасын тек ыстық сумен, бумен ыстық 
ауамен ғана жылытуы тиіс, ашық отты қолдануға болмайды;

• автобуста өрт шыққан жағдайда оталдырғышты сөндіруі, ма-
гистралды және баллон вентильдерді жабуы; өртті өрт сөн-
діргішпен, құммен немесе судың шашырандысымен сөндіруі; 
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өрт кезінде жарылысты болдырмау үшін, ондағы қысымының 
көтерілуіне жол бермей, баллонды қарқынды түрде суық су-
мен салқындатуы .

3 . Жүргізуші мыналарға жол бермеуі тиіс:

• газ баллонының кезекті куәландыру мерзімі өтіп кеткен авто-
бусты пайдалануға;

• баллонға газ толтыру кезінде толтыру шлангысы немесе бал-
лонның жанында тұруға, құю вентиліне үңілуге, қысымда 
тұрған толтыру шлангысын ағытуға;

• гайкалар мен қосылуларды немесе қысым астындағы қо-
сылуларды тартуға, метал заттармен аппаратура мен газ құ-
бырын тоқпақтауға;

• қандай да бір ағымдық жөндеуді немесе қоректендірудің газ 
жүйесін реттеуді АГҚКС аумағында жасауға;*

* Егер газ толтырылғаннан кейін қозғалтқышты іске қосқан кезде 
АГҚКС аймағында «тарсылдаған дыбыс» байқалса, қозғалтқышты 
дереу тоқтату, ал автобусты станцияда бар құралдың көмегімен құю 
бағанынан 15 м жерге сүйреп әкету қажет.

• өз бетімен сығымдалған ауа немесе газдың қандай да бір 
көзімен қоректендірудің газ жүйесін сынақтауға (К-277, 
К-278, АКС-8М және т . б . қондырғылар) .

4 . Мыналарға тыйым салынады:

• бұзылған газ аппаратураларын газ баллондарымен бірге 
ашық тұрақтарға қоюға;

• көлік құралын пайдалануға жауапты адамның рұқсатынсыз 
автобус баллондарының орнын ауыстыруға немесе айыр-
бастауға;

• баллон мен газ жүйесіндегі вентильдері ашық автобусты ұзақ 
уақыттық тұрақта қалдыруға;

• жүргізушінің кабинасында жарылу қаупі бар немесе жеңіл 
тұтанатын жүктерді тасымалдауға .

5 . Автобус өрт сөндіргішпен және кигізбен жабдықталуы тиіс .
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YUTONG автобусындағы газ 
жүйесінің құрамы

Жүйенің құрамы (сызбаны қараңыз)

1 . Газ баллондар тобы

2 . Артық тоқтан сақтайтын кешенді қорғаныш қақпақшасы

3 . Манометр

4 . Босату қақпақшасы

5 . Жоғары қысымды шарлы қақпақша

6 . Жоғары қысымды фильтр

7 . Қысым датчигі

8 .  Жоғары қысымды электромагнитті қақпақша

9 .  Қоректендіру қондырғысы

10 . Жоғары қысымды электр қақпақшасы

11 . 1-сыныпты редуктор

12 . Төмен қысымды датчик

13 . Төмен қысымды фильтр

14 . СТГ қозғалтқышы

15 . Салқындататын дүрбі тұрба

16 . Бірінші сыныпты декомпрессор

17 . Құюды басқару панелі

18 . Газдық кері қақпақша
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1. Газ сақтау жүйесі

Газды баллондар тобы, жоғары қысымды тұрба құбыры, жи-
нақтағы толтыруды басқару панелі (газды қақпақшасы, кесу 
қақпақшасы, манометр, босату қақпақшасы) және газ қал-
дығын көрсететін жүйе .

2. Қысымды реттеу жүйесі

Жоғары қысымды шарлы қақпақша, жоғары қысымды фильтр, 
бірінші сыныпты декомпрессор, электромагнитті жоғары қы-
сымды қақпақша, бақылау порты, қорғағыш қақпақша .

3. Қауіпсіз қорғаныш және электрмен басқару жүйесі

Газды кері қақпақша, артық газдан қорғайтын кешенді қақпақ-
ша – төмен қысымды сақтандыру құрылғысы .

СТГ газбен жабдықтау жүйесінің құрамы
Қозғалтқышты газбен жабдықтау жүйесінің сызбасы

1 . Газбаллондар тобы
2 . Артық тоқтан қорғайтын кешенді қақпақшалар
3 . Кері қақпақша
4 . Қалдық газ көрсету
5 .Жинақтағы құю панелі
6 . Жоғары қысымның шарлы қақпақшалар
7 . Газ ағынының датчигі
8 . Жоғары қысымның редуктор- декомпрессоры
9 . Жоғары қысымды газтұрба құбыры
9 .1 Төмен қысымның фильтрі
10 . Жоғары қысымның фильтрі
11 . Адаптер көзі
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Газ жабдықтарының барлық бөлшектері 
автобустың оң жақ бөлігіне орналасқан.
Манометр газ жүйесіндегі қысымның мәнін жеке көрсетуге ар-
налған қос стрелкасы бар қысым өлшеуішін білдіреді .

Назар аударыңыз! Егер толтырудан кейін манометр ауаның 
қысымы 5 .5 МПа төмен екенін көрсетсе, онда автобусты дереу 
тоқтау, газ беру кешенін тексеру керек .

Аспаптар панеліндегі бұзылудан сақтандыру STOP шамы және 
алдыңғы қысым мен артқы қысымды көрсететін сақтандыру-
дың тиісті көрсеткіш шамдары тежегіштің қысымы төмен болған 
кезде жанады . Қолмен жұмыс істейтін тежеуішті босатқан кезде 
дабыл шығады .

Назар аударыңыз! Автобусқа газ берілмесе, ол үшін:

а . Газ беретін шарлы қақпақша бұрыла ма жоқ па соны тексеру 
керек .

б . Баллон қақпақшаларын тексеру керек .

в . Газдау қақпақшасының ақауы .

Ақауларды жою:

а . Шарлы қақпақшаны ашу .

б . Баллонды ашу .

в . Қақпақшаның ақауын жою .

Газ берілетін жерден газдың ағып шығуы – шарлы қақпақша-
ның тығыздауыш резеңке шайбасы жұмсарған .

Ақауларды жою: Газ беретін қақпақшаның тығыздауыш резең-
ке шайбасын ауыстыру .

Газ берілгеннен 3–6 сағаттан кейін манометр 2–4 мПа төмен-
деуді көрсетеді . Өйткені жылдамдықтың үйкелуі мен табиғи газ 
молекулаларының өзара соқтығысуы энергия тудырады, жүй-
енің температурасы көтеріледі, қысым да көтеріледі, салқын-
дағаннан кейін манометрдің стрелкасы төмендейді .
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Линиядағы автобустың авариялық жағдайында:

А. Автобусты тоқтату, есікті ашу, жолаушыларды шығару қажет.

Б. Жүргізуші қозғалтқышты ажырату үшін жоғары қысымды 
шарлы қақпақшаны тоқтатады (жабады)

В. Құю панеліндегі жүйеге газ беретін ажырату кранын жабады

С. Авариялық көмекті шақыру.

Газ жүйесінің жұмысы туралы қысқаша мәлімет
Құю: АГТКЖ автобусына СТГ құйғанда, автобустың төбесіндегі 
газ баллонын СТГ толтыру үшін, автобустың сол жақ басқару па-
неліндегі газ қақпақшасымен қосу үшін газды пистолетті қолда-
нады . Басқару панелінде газы бар баллонның қысымын көрсе-
тетін механикалық манометр орнатылған, баллонның қысымы 
20 мПа жеткен кезде, оның толғанын білдіреді .

Автобуста қорғану: Газдың мөлшерден артық ағынынан 
қорғауыш пен кері қақпақшаны қамтиды . Кері қақпақша, 
қозғалтқышты пайдаланатын ауыздағы газ ағынын жауып газ 
берілетін жерде қорғаныш қызметін атқарады, барлық газ газ-
дың мөлшерден артық ағынынан қорғайтын құрылғы арқылы 
өтеді . Газдың мөлшерден артық ағынынан қорғайтын құрылғы-
сы қозғалтқышты барынша қолдануға күйленген, СТГ шығыны 
белгіленген мәннен асып кеткен, тұрба құбырынан газ шыға-
тыны білінген жағдайда, осы кезде газдың мөлшерден артық 
ағынынан қорғайтын қорғаныш құрылғысы қауіпсіздікті қамта-
масыз ету үшін газ көзін автоматты түрде жабады . Бекітпе және 
жалғағыш арматураларының саңылаусыздығы арнайы алаң-
шаларда немесе бақылау-өткізу пункттерінде (БӨП) арнайы ас-
паптармен (ағынды іздеуші) немесе көзбен қарап – арматура-
лардың жалғанған жерлерін сабындау арқылы тексеріледі .

Газ баллонды жабдықтың саңылаусыздығы бұзылған кезде газ 
баллондардан газды босату алаңшаларында немесе газ шоғы-
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рландыратын постыда баллондарды инертті немесе жанбайтын 
газ, (азот, көмір қышқыл газы және т . б .) қысым 0,2–0,3 МПа 
(2–3 кгс/см2) арқылы кейін (қажет болған кезде) газсызданды-
румен шығарылуы тиіс .

Газбен жабдықтау жүйесі қозғалтқышты газбен жабдықтайды: 
қалыпты жағдайда (тұрба құбырларынан газ шықпағанда), СТГ 
газ баллонынан кезекпен газдың мөлшерден артық ағынынан 
қорғайтын құрылғы арқылы, жоғары қысымды фильтр, қысым 
датчигі, жоғары қысымды электромагнитті қақпақша, жоғары 
қысымды редуктор, төмен қысымды фильтр арқылы өтеді, со-
дан кейін қозғалтқышқа түседі .

Ескерту: редуктордағы процесс, жылытуға арналған циркуль-
денген суды пайдаланып жылуды жұтпайды.

Автобусты іске қосу: СТГ мен жұмыс істейтін және жай сұйық 
отынмен жұмыс істейтін автобустың арасында жүргізу ереже-
сі бойынша айырмашылық жоқ . Іске қосар алдында жүргізуші 
автобустың артқы бөлігіндегі шарлы қақпақшаны ашуы (рычаг-
ты көлбеу күйінде бұру), аспаптық шиттегі қалдық газдың көр-
сеткішін тексеруі тиіс, ол 2 мПа төмен болмауы тиіс, автобусты 
бензинді немесе дизельдіге арналған ереже бойынша іске қосу 
бензинді немесе дизельді сияқты .

Жоғары  қы-
сымды шарлы 
қақпақша ашық 
күйде, іске қосуға 
болады
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СТГ автомобильлдің жылжымалы 
құрамын пайдалану ерекшеліктері

1. Газ баллонды автомобилдің салқын қозғалтқышын іске 
қосу

Төмен температура жағдайында салқын қозғалтқышты жылдам 
және сенімді іске қосуды қамтамасыз ету үшін айтарлықтай шамада 
газ баллонды автомобилдерді пайдалану сенімділігін анықтайды .

Газбен жұмыс істейтін салқын қозғалтқышты іске қосар алдында:
• отын түрін көрсететін ауыстырып қосқыш «газ» жағдайында 

тұрғанына көз жеткізу;
• жоғары қысымды манометр бойынша баллондарда газдың 

болуын тексеру;
• баллондардағы шығын вентилдерін жабу (тірелгенге дейін);
• магистралдық шығыс вентилін баяу ашу;
• «салмақ» кранын қосу;
• беруді ауыстырып қосу қорабының рычагын бейтарап 

жағдайға қою;
• оталдырғышты қосу;
• ауа тежеуішті басқару сабын шегіне дейін тарту және оны ша-

мамен 9–10 мм кері жылжыту;
• бақылау-өлшеу аспаптары бойынша электромагнитті қақпақ-

шаның ашылғанына және газдың төмен қысымды редуктор-
дың бірінші сатысына түскеніне көз жеткізу;

• газдың педальін шамамен 15–20 мм оның жұмыс барысына 
басу;

• ілінісу педальін қатты басу;
• егер бар болса жіберу кнопкасын 2–3 сек . қосу, бұл ретте 

шығып жатқан газға тән шырыл естілу керек;
• стартерді қосу .
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Қозғалтқыштың жұмысы басталу сәтінде отын беру педальін 
шұғыл басуға және іске қосу нүктесін бірден қоя беруге бол-
майды . Көптеген жағдайларда ауа тежеуішті басқару сабын 
5–10 мм тарту, газ педальін баяу басып қозғалтқыштың 800–
1000 мин-1 тең айналу жиілігімен тұрақты жұмысына қол жет-
кізу және тек осыдан кейін ғана іске қосу нүктесін қоя беру ке-
рек; Содан кейін ілінісу педальін қоя беру және қозғалтқышты 
жұмыс температурасына дейін жылыту керек .

Бензинді карбюраторға қарағанда газды карбюратор-араласты-
рғыш отын беретін басқару педальін жиі көп рет басқан кезде жа-
натын қоспаны байытпайтынын атап өту керек . Жанатын қоспаның 
қажетті байытылуына қосымша босату нүктесін басқан кезде не-
месе газ аппаратурасының конструкциясында басқарудың элек-
трондық блогы болған кезде автоматты түрде қол жеткізіледі .

Қоршаған ауа температурасы –5 °C төмен болған кезде бензин-
ді қозғалтқышты іске қосуға кеңес беріледі .

Бензинмен жұмыс істейтін салқын қозғалтқышты іске қосу 
операциясының тәртібі мынадай:
• баллонды және магистралды вентильді ашу;
• «салмақтар» кранын өшіру;
• отын түрін ауыстырып қосқышты «газ» жағдайына қою;
• от алғышты қосу және бақылау аспаптары бойынша төмен 

қысымды редуктордың бірінші сатысында газдың болуына 
көз жеткізу;

• отын түрін ауыстырып қосқышты «бензин» жағдайына қою;
• іліктіру педальін қатты басу;
• бензинмен жұмыс істейтін қозғалтқышты дайындаушы-зауыт 

ұсынған жай тәртіппен іске қосу;
• қозғалтқышты іске қосқаннан кейін салқындаған сұйықтықты 

+40 °C температурасына дейін жылыту кезінде отын түрін 
ауыстырып қосқышты бейтарап күйге ауыстыру;

• иінді білектің айналу жиілігін иінді білектің ең аз айналу жиілі-
гінен жоғары күйде ұстап тұрып, бұл кезде қозғалтқыштың 
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жұмысын қадағалай отырып карбюратордың қалқымалы ка-
мерасынан бензин ағызу;

• қозғалтқыштың жұмысында іркіліс пайда болған кезде (10–
12 с кейін) отын түрін ауыстырып қосқышты «газ» жағдайы-
на ауыстыру, газ педальінің және ауа жапқыштың көмегімен 
қозғалтқыштың иінді білегінің айналу жиілігін 1000–1200 
мин-1 шегінде ұстау және қозғалтқышты жылытуды жүктеу 
температурасына дейін жалғастыру .

Газ дизель циклі бойынша жұмыс істейтін автомобил қозғал-
тқышын іске қосу тек дизель отынымен ғана жасалады . Бұл рет-
те қозғалтқышты 600 мин-1 айналым жиілігінде салқындаты-
латын сұйықтықтың 50–60 °C температурасына дейін жылытуға 
кеңес беріледі .

Айналымды одан әрі арттыру кезінде қозғалтқыш дизельдік ре-
жимде 900±50 мин-1 айналым жиілігіне дейін жұмыс істейді . 
Айналым жиілігін одан әрі арттыру қозғалтқыш жұмысын авто-
матты түрде дизельдіден газдизельдіге келтіреді .

СТГ жұмыс істейтін автобуысқа қызмет көрсету 
және күтім жасау
1 . Саңылаусыздығын тексеру: әрбір 15 күннен кейін тексеріп 
тұру керек, тексеру қысымы 20 мПа .

2 . Жоғары қысымды фильтрді тазарту: фильтрді әрбір үш ай сай-
ын тазарту керек, СТГ сапасы бойынша тазарту еселігін азайтуға 
болады, әрбір жарты жылда фильтрді ауыстырып тұру керек .

3 . Жүйенің қауіпсіздігін қорғау шаралары: мамандар қорғау 
құрылғысының жұмысын әрбір үш ай сайын техникалық талап-
тар бойынша газдың артық ағыны мен адаптерін тексереді .

Жөндеумен айналысатын механиктер үшін кездесетін ақаулар

1. Қозғалтқыш от алмайды

а) Егер монометрдің стрелкасы нөлді көрсетсе
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Ұсынымдар: рубканың аспаптық қалқанындағы көзден 7 сек . 
аралықпен ажыратқышты бірнеше рет қосу және ажырату, егер 
манометрде белгі пайда болса, онда машинаны от алдыру ке-
рек .

2. Қозғалтқышта жоғары айналым жоқ:

Негізінен бірінші сыныпты редуктордың шығар аузындағы 
шығынды тексеру керек:

а) шығар ауыздағы шығын шамадан тыс төмен

б) шығар ауыздағы шығын қалыпты

3. Қозғалтқыш кейде сөніп қалады

Негізінен бірінші сыныпты редуктордың шығынын тексеру керек:

а) шығар ауыздағы шығынды шамадан тыс төмен

б) шығар ауыздағы шығын қалыпты

4. Қозғалтқыш жеңіл сөніп қалады

а) Редуктордағы ыстық суын кіргізетін тұрба құбыры мен шыға-
ратын тұрба құбырында ластану немесе ағып кету бар-жоғын 
тексеру керек

б) Электр тізбегінде қуаттың түсіп кетуі болды ма немесе дұрыс 
қосылмады ма тексеру керек .

Қозғалтқыштар тек табиғи газбен цилиндрдегі газды ауа қоспа-
сының электр ұшқынынан немесе қыздырылған пілтеден от 
алып жұмыс істеуге арналған .

Газ аппаратурасы дұрыс жұмыс істеп тұр, автокөлік сынған

ГБЖ саңылаусыздығын тексергеннен кейін автокөлікті жууға, 
одан кейін бұзылуларды жою үшін негізгі автокөліктерді ағым-
дық жөндеуден өткізетін аймаққа жібереді .

Жөндеу жұмыстары орындалғаннан кейін жөнделген автокөлік-
ті СТГ құю үшін (қажет болған кезде) алаңға және автомобиль 
тұрағына жібереді .
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Газ аппаратурасы сынық, автомобиль дұрыс жұмыс істеп тұр

Газ аппаратурасының, соның ішінде оның саңылауы болуымен 
байланысты сынуы анықталған жағдайда автокөлікті газды 
шығару (шоғырландыру) постына жібереді және баллондарды 
газдан босатады .

Газды шығару ашық толтырғыш немесе арнайы вентиль арқылы 
жасалады, оның қорғаныш қақпақшасы алынуы тиіс . Баллон-
дардан газ шығаруды бақылау қоректендірудің газды жүйесінің 
монометрі бойынша жүзеге асырады . Бұл операция кезінде бас 
қақпақша (вентиль) жабық, ал баллонның (шығын) вентилі 
ашық болуы тиіс . Қозғалтқыштың қоректендіру жүйесіндегі газ 
алдын ала жұмсалуы тиіс .

Газ шығарылғаннан кейін кейбір жағдайларда баллондарды 
газсыздандыру (жанбайтын инертті газбен үрлеу) қажет .

Газды босату және баллондарды газсыздандыру мынадай 
жағдайларда жүргізіледі:
• бітеу-қорғау арматуралары мен газ баллондарымен байла-

ныстағы газ құбырларының саңылаусыздығы бұзылған;
• баллондарды, газ құбырларын айырбастаумен байланысты 

ағымдық жөндеу, пісіру, бояу жұмыстарын жүргізу;
• баллондарды, оларды техникалық куәландыру үшін ав-

токөліктен түсіру;
• технологиялық немесе техникалық қажеттілік, соның ішін-

де газбен қоректендіру жүйесін қысылған ауамен престеу 
(сынау) .

Газды шығарғаннан кейін автокөлікті жууға, содан кейін бұ-
зылушылықтарды жою немесе жекелеген тораптарын ауыстыру 
үшін газ аппаратураларының ТО және ТР учаскелеріне жібереді . 
Бұзушылықтарды жөндегеннен кейін автокөлікті СТГ құюға және 
түзу автокөліктер тұрағына жібереді .
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Газ аппаратурасы сынық, автомобиль сынық

Бұл жағдайда саңылаусыздығын тексергеннен кейін автокөлікті 
газды шығару және баллондарды газдан босату постына жібе-
реді және газды шығару және баллондарды газдан босату опе-
рацияларын орындайды . Бұдан әрі автокөлікті жууға, одан кейін 
негізгі автокөліктенді ағымдық жөндейтін аймаққа ГБЖ байла-
нысты емес бұзылуларды жою үшін жібереді . Бұзушылықтарды 
жөндегеннен кейін автокөлікті газ аппаратураларының ТО және 
ТР учаскелеріне жібереді, ол жерде ГБЖ бұзылушылықтарын 
жояды . Бұзушылықтарды жөндегеннен кейін автокөлікті СТГ 
құюға және тұраққа жібереді .

Автокөлік құралдарына арналған газ аппаратураларын, қозғал-
тқышқа газ беруді басқару жүйесі, қоспа пайда болу тәсілі және 
қолданылатын атқарушы механизмдері бойынша мынадай бір-
неше типке бөлуге болады:

а) эжекторлы – газ бен ауа кіргізу коллекторында КЖД арала-
сатын және газды беруді басқару рычагты-мембранды меха-
низмдердің көмегімен жүзеге асырылатын жүйелер;

б) инжекторлы – газ кіргізу коллекторына арнайы форсунка-
ның көмегімен бүрку (орталық бүрку) немесе ДВС әрбір цилин-
дріне тікелей (таратып бүрку) бүрку;

в) аралас –ДВС газ беру үшін берілетін газдың мөлшерін инжек-
торлы реттеуіш (мөлшерлеуіш) және газ ауа қоспасын қозғал-
тқыштың кіргізу коллекторына беретін стандартты сыртқы жүй-
елер

Көрсетілген жабдықтар жұмыс қоспасының электр ұшқынынан 
(газ ұшқынды қозғалтқыш) қозғалтқыштары немесе дизель 
отынын пайдаланған кезде қысу (газ дизельді қозғалтқыш) 
қозғалтқыштары бар ГБА орнатылады .
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Газ жабдықтарының негізгі 
конструктивтік ерекшеліктері

1. Инжекторлы электрондық жүйелер
Сыртқы араластырғышы бар дәстүрлі жүйе, онда газды беру не-
гізінен рычгты-мембранды механизмдер арқылы реттеледі .

Бұл жүйелер бірнеше онжылдықтар бойы шығарылып келеді 
және автокөліктенді пайдалану процесінде газға ауыстырумен 
айналысатын фирмалар мен ұйымдарға бағдарланған .

Осы типті газ баллонды аппаратуралар өзіне мынадай негізгі 
бөлшектер мен тораптарды қамтиды:
• жоғары қысымды баллондар;
• жоғары және төмен қысымды тұрба құбырлары мен оларды 

қосатын бөлшектер;
• толтыратын және жұмсайтын вентильдер;
• жоғары қысымды редуктор;
• төмен қысымды редуктор;**

** – газ аппаратураларының кейбір конструкцияларында жоғары 
және төмен қысымды редукторлар бір агрегатта қатар қолданылады.

• газ фильтрлері;
• газды электромагнитті қақпақша;
• бензинді электромагнитті қақпақша;
• карбюратор-араластырғыш (газ араластырғыш);
• газ жылытқыш;
• бақылау және қорғау құрылғылары;
• отын түрін ауыстырып қосқыш .

Рычагты-мембранды жүйенің мынадай белгілі бір кемшіліктері 
бар:
• газды цилиндр бойынша біркелкі мөлшерлемеу;
• газ ағынының инерциясының молдығы;
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• қысымды механикалық реттеуіштердің сенімділігінің жетім-
сіздігі;

• көмірсутегінің ЖГ деңгейінің жоғарылығы;
• газды мөлшерден артық жұмсау .

Соңғы жылдары осы жүйелерде электронды басқару блоктары 
кеңінен енгізілуде, бұл жаңа функциональдық мүмкіндіктерді 
қамтамасыз етеді:
• берілетін газдың мөлшерін реттеу кіргізу коллекторында си-

рету ғана емес, сондай-ақ λ-зонд бойынша берілген шектер-
де улылық параметрлерін қолдау үшін де, сол сияқты қозғал-
тқыштың, ауа мен газдың температурасын өзгерту үшін де;

• ауаны немесе отынды деректер негізінде қозғалтқыштың иін-
ді білегі айынлымының жиілігі есебінен басқарылатын электр 
жетегімен қосымша шиберлі немесе лопасты құрылғыла-
рымен беруді реттеу есебінен бос жүрісті тұрақты қолдау .

Электронды басқару элементтерін енгізу жабдықтың жұмысын 
анағұрлым арттыруға мүмкіндік берді, бұл құны қатысты аса 
қымбат емес кезде тұтынушы үшін механикалық жүйенің тар-
тымдылығын сақтайды .

2. Инжекторлы жүйелер

ГАЗДЫ ОРТАЛЫҚТАН БҮРКЕТІН ИНЖЕКТОРЛЫ ЖҮЙЕЛЕР

Өзінің сипаты бойынша микропроцессорлық басқару блокта-
рымен жарақталған мұндай жүйелер, газ ауа қоспасын дайын-
дайтын және бөліп беретін эжекторлы және инжекторлы жүйе-
лердің арасындағы аралық жағдайда болады .

Оларда мынадай басымдықтар бар:
• сыртқы жағдайдан (ауа фильтрінің ластану дәрежесінен, тем-

пература көтерілген кезде газ тығыздығының азаюынан) тәу-
елсіз газды тұрақты мөлшерлеу;
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• газ жүйесін (бөлінген инжекторлымен салыстырғанда) орна-
ту кезінде қозғалтқыш агрегаттарының ең аз жұмыс істеу қа-
жеттігі;

• жоғары энергетикалық көрсеткіштер;
• параметрлердің уақыт тұрақтылығы;
• газ ауа қоспасының құрамын λ-зонды бойынша (3-компо-

нентті бейтараптандырғышпен жұмыс істеу кезінде) түзету 
мүмкіндігі .

Сол уақытта газды орталықтан бүркетін инжекторлық жүйелер-
ге бірқатар кемшіліктер тән, олардың бастысы ретінде мына-
ларды атауға болады:
• кіргізу коллекторындағы үлкен паразиттік көлем есебінен 

жүйенің анағұрлым инерциялығы;
• әрбір цилиндр үшін отын қоспасын жеке мөлшерлеудің мүм-

кін болмауы;
• қазіргі заманғы қозғалтқыштардың кіргізу және шығару 

қақпақшаларын мәнді жабу есебінен жанып бітпеген метан-
ды кіргізу жүйесіне тастау (үнемділігінің төмендеуі және СИ 
шығарындыларының ұлғаюы) .

ГАЗДЫ ТАРАТЫП БҮРКЕТІН ИНЖЕКТОРЛЫ ЖҮЙЕ

Газды таратып бүркетін инжекторлы жүйе бүгінде іштен жа-
натын қозғалтқыштың цилиндріне газ беруді басқару жүйесін 
жасауда анағұрлым перспективті бағыт болып табылады . Олар 
қозғалтқыш жұмысының ең жетілдірілген сипаттамасын алуға 
мүмкіндік береді . Барлық инжекторлы жүйелер қуатты микро-
процессорлы басқару блоктармен жарақталған, олар мыналар-
ды қамтамасыз етеді:
• әрбір цилиндрге газды мөлшерлеп жеке беру, бұл қоспаның 

мінсіз жанып кетуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді (кейбір 
фирмалар әрбір цилиндрге λ-зонд орнатады және бейтарап-
тындырғыштан кейін тағы біреуін орнатады);
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• газды ең аз шығындау – әрбір цилиндрге газды бүрку жеке 
тек сору циклында ғана жасалады; «өтпе жел» эффектісінің 
болмауы (газ кіретін тұрбаның пайдаланатын жүйесінен сы-
ртқы қоспа пайда болу жүйесіндегі сияқты қақпақшаны жабу 
есебінен пайдаланатын жүйеге ағып шығады);

• іс жүзінде жүйенің инерциондығы ең азға келтірілгендік-
тен, қозғалтқыштың барынша қарқынды болуы (паразиттік 
көлемнің ең азы) .

3. Құрамдастырылған жүйелер
Құрамдастырылған жүйелер жұмысының негізіне сыртқы қоспа 
пайда болу принципі салынған . Бірақ бұл ретте жүйелерде ин-
жекторлы типті, микро процессорлы блоктан басқарылатын 
реттеуіш қолданылады (газ/ауа араластырғышқа берілетін газ 
көлемін мөлшерлегіш) . Осылайша, дәстүрлі механикалық жүй-
енің негізгі кемшілігі – төмен сенімділік пен рычагты-мембран-
ды механизмді басқару дәлдігі жойылады . Бұл компромисс оны 
аздап модернизациялау кезінде сериялы газ жүйесінің коммер-
циялық өмірін ұзартады .

4. Газ дизель жүйесі
Ауыр жүк таситын автокөліктен мен автобустар үшін, дизель-
дің жұмысын дизельдік отын қоспасымен және табиғи газбен 
де және тек дизельді отынмен де қамтамасыз ететін екі отынды 
(газдизельді) қоректендіру жүйелері кеңінен қолданылады .

Газ дизельді қозғалтқыштың классикалық жұмыс принципі 
мынада . Қоректендірудің газ жүйесінде дайындалған газ ауа 
қоспасы қозғалтқыштың цилиндріне келіп түседі, поршенмен 
сығымдалады және сығымдау тактісінің соңында (аздап озу-
мен) форсунка арқылы оған дизель отынының ыстық мөлшері 
бүркіледі .

Отынды мінсіз шығындау СТГ 80–85 % және дизель отынының 
15–20 % құрауы тиіс, бірақ, 1985–95 жылдары шығарылған 
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газ дизельді жүйе конструкциясы болғандықтан, іс жүзінде оны 
орындау мүмкін болмады .

Қазіргі уақытта отандық және шетелдік өндірушілер газ дизель-
ді жүйе конструкциясын айтарлықтай жақсартты .

Жаңа жүйелерде мыналар пайдаланылады:
• микропроцессорлы басқару және газды фазалап бүрку;
• арнайы компрессорда газды қосымша сығымдау, оны 

салқындату және арнайы баллонда шоғырландыру, газды 
дизель отынымен бірге қозғалтқыш цилиндріне сығымдау 
тактісінде арнайы қақпақша (форсунка) арқылы беру;

• газды таратып бүрку мен дизель отынының ыстық мөлшерін 
басқару;

• құрамдастырылған дизельдік отынмен табиғи газды арала-
стыратын газ дизельді электронды-басқару форсункалары;

• газ педалімен басқарылатын қақпақшаның орнына электр-
мен басқарылатын дроссельді қақпақшалар;

• жоғары ресурстарға және т . б . ие газ инжекторлары .

Осы жаңалықтардың бәрі:
• қозғалтқыш жұмысының энергетикалық көрсеткіштерін 

ұлғайтуға;
• қозғалтқыш ЖГ зиянды заттарының болуын төмендетуге;
• дизель отынын анағұрлым арзан СТГмен ауыстыру арқылы 

пайдалану шығынын төмендетуге (іс жүзінде 80 % дейін) 
мүмкіндік береді
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Шеберхана ұйымдастыру және 
автокөлікке техникалық қызмет 
көрсету.  
Қозғалмалы құрамға қызмет 
көрсету

Автобус паркіндегі техникалық қызмет көрсету станциясы қыз-
меттің мынадай түрлерін жүзеге асырады:
• техникалық қызмет көрсету (ТО-1, ТО-2);
• автобустарды авто жуу, доңғалақтарды шешу, орнату – 

доңғалақтарды жуу– монтаждау/бұзу – қайта борттау –каме-
ралы доңғалақтарды – камерасыз шиналарды жөндеу – ескі 
шиналарды іске жарату – балансирлеу – басқылау – доңға-
лақтарға азот толтыру, газ жабдықтарын жөндеу .

Конструкциясында ГБЖ бар автобустарда газ кемуінің дабыл 
жүйелері осы жүйелердің жұмыс қабілетіне тексеру жүргізеді .

Техникалық жөндеу операциялары алдын ала бақылаумен 
орындалады, ол үшін компьютерлер мен олардың бағдар-
ламалық қамтамасыз етулерін қолданумен диагностикалық 
жабдықтар орнатылады . Диагностиканың бұл түрі сыну неме-
се бас тарту себептерін анықтайды және оларды анағұрлым 
тиімді жою тәсілдерін белгілейді . Бұдан басқа, қозғалыс қа-
уіпсіздігі үшін автобусты жөндеуден тәуелсіз газ жабдығының 
жай-күйіне тексеру жүргізу . Элемент бойынша диагностикалау 
кезінде агрегаттардың, Тораптардың және жүйелердің нақты 
бұзылушылықтары, олардың орындары, сипаттары мен себеп-
тері анықталады . Жұмыс постысы автобусқа техникалық қыз-
мет көрсету және жөндеу бойынша негізгі жұмыстарды орын-
дауға арналған . Жұмыс постысы, өзінің жайғастырылуы және 
жабдықтары бойынша ол орындауға арналған орындалатын 
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жұмыстардың шартына сәйкес болуы тиіс . Біздің жағдайымы-
зда, жұмыс постысында жұмыстың көлемі мен күрделілігіне 
байланысты бір уақытта он адамға дейін жұмыс істейді . Мұн-
дай постылардың саны сегі және олар әмбебап сипатта, бұл ма-
шиналарға қызмет көрсету мен жөндеу бойынша қызмет көрсе-
тудің кең спекторын орындауға мүмкіндік береді . Жылжымалы 
құрамды орнату тәсілі бойынша постылар тұйықталған, демек 
қатар және бір біріне тәуелсіз болып табылады .

Қатар постылардың басымдылығы көрші постыларға зиян ти-
гізбей көлемнің ауытқуы мен жұмыстың ұзақтық мүмкіндігі . 
Автобустарды постыға қою өз жүрісімен де, сол сияқты қолмен 
де жүзеге асырылады . Постыларда кең бейінді мамандардың, 
демек универсалдардың жұмыс істеуі көзделген . Автобустарды 
қабылдап алуды, жөндеу түрі мен көлемін, сондай-ақ авто сле-
сарлардың санын анықтайтын кезекші механик жүзеге асыра-
ды .

Авто шеберхананы жобалау кезінде механикаландыру мен 
автоматтандырудың белгілі бір деңгейі мен белгіленді . Ме-
ханикаландыру мен автоматтандыру мынадай тәсілмен жү-
зеге асырылады: операцияларды жай механизмдермен және 
қолмен механикаландырылған аспаптармен механикланды-
рылған-қолмен орындау; операцияларды энергияны мамандан-
дырылған көздерден алатын машиналар мен механизмдердің 
көмегімен механизацияланған орындау . Әрбір ауысымның 
ұзақтығы 24 сағатты құрайды .

Өндірістік процестер бір ғимаратта жүзеге асырылады . Олар-
дың өртке қарсы қауіптілігі мен санитарлық талаптарын ескеру-
мен жобаның технологиялық бөлімімен белгіленетін жылжы-
малы құрамның ТО және ТР жекелеген түрлерін немесе топтық 
жұмыстарын орындау үшін, Ережелер мен ҚНжЕ 2 .09 .02–85 
сәйкес ғимараттың орта шыдамдылық деңгейіне байланысты 
өртке қарсы қоршаулармен және жабындармен бөлінген жеке 
үй-жай қарастырылуы тиіс . Газ концентрациясының қауіпті дең-
гейге жеткені туралы автоматтық бақылау жүйелерінен берілетін 
дабылдар қызмет көрсету персонал тәулік бойы кезекшілікті жү-



70

зеге асыратын үй-жайға (диспетчер, бақылау-өткізу пункті, кү-
зет үйі және т . б .) келіп түсуі тиіс .

Өзіне жөндеу, шиномонтаж және авто жууды қамтитын модуль-
дық үй-жай жөндеу және шиномонтаж, соның ішінде автокөлік 
доңғалағын шешу, автокөлік шиналарын борттан алу және 
борттау, доңғалақтарды балансирлеу, автомобиль шиндерінің 
хаттамаларын жою, сондай-ақ автобустарды жанаспай жуу 
жұмыстарын орындауға арналған . Жөндеу және басқа жұмы-
стармен қамтамасыз етуге, соның ішінде көтеру крандарымен, 
жылыту, энергия үнемдеу және жарықтандыру, сумен жаб-
дықтау және тұйық циклмен жұмыс істейтін суды тазартуға қа-
жетті жабдықтар жүйесімен жабдықталған шеберхана . Кіретін 
жылытылған секциялық қақпа және қақпашамен, персоналға 
арналған есікпен, тереземен жабдықталған шеберхана . Ор-
талықтан сумен жабдықтау желісіне қосылған шеберханалар . 
Шеберхананы электрмен жабдықтау сыртқы көздерден жүзеге 
асырылады .

Жылжымалы құрамды сақтау
Автобустарды қоюға арналған алаңшалар – барлық сервистік 
объектілердің бас жоспарының басты және міндетті элемент-
терінің біріне жатады . Оның көлемдері мен жоспарлау құрылғы-
ның түрі және пайдалану сипаттамасымен, негізгі жолға қатысты 
оларды орналастыру сызбасымен анықталады Жоба автокөлік-
тенді сақтаудың екі тәсілін көздейді:

• жабық –5 және одан да көбірек автобустарға арналған жылы-
тылатын, көрінісі бақыланатын үй-жайда;

• ашық – көрінісі бақыланатын және тура өтетін жолдары бар 
алаңшаларда .

Көлік құралдарын орналастыру автобусты орнына қою тәсілімен 
жүзеге асырылады . Гаражда автобусты тұйыққа қоятын, ал ашық 
алаңшаларда – тігінен орналастыратын орындар көзделген .
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Сервис объектілеріне кіру жолдарын жоспарлау мен оның пара-
метрлері автобустардың қозғалысы мен режиміне айтарлықтай 
әсер етеді . Тұраққа кіретін және одан шығатын автобустар негіз-
гі жолмен өтетін көліктердің қозғалысын қиындатпауы тиіс .

Тұрақтардың жоспарлық сипаты – объектіні жоспарлау мен па-
раметрлерінен және автобусты тұраққа қою сызбасынан шыға 
отырып бір автобусты тұраққа қоюға арналған алаңның, ішкі 
өтпе жолдардың, бұрылу радиустарының, маневр жасау ай-
мағының көлемі .

Тұрақта жеңіл, жүк автокөліктер мен автобустарды орналастыру 
үшін жеке орындар көзделген . Тұраққа автобус қоюдың анағұр-
лым ұтымды бұрышы 200 бірлік саны . Автокөліктерді перпен-
дикуляр орналастыру ұзын сонар тұрақ кезінде көзделген .

Ұяларының көлемі габариттік ұзындығымен және есептік авто-
бустың енімен анықталады (тұрақты мүмкін пайдаланатындар 
арасында анағұрлым таралған модель) .

Тұрақты жоспарлау алға, тура жүру және мүмкіндігінше маневр 
жасау қозғалысы кезінде және мүмкіндігінше маневр жасамай 
автобус тұрағындағы орынға өтуді қамтамасыз етуі тиіс .

Маневр жасау үшін алаңшаның ені автобус бұрылысының ра-
диусымен, ұзындығымен, Сондай-ақ тұраққа қойылатын авто-
бустың бұрышымен анықталады .

Үйді желдету – табиғи .

Сумен жабдықтау қолда бар су құбырынан көзделген . Ав-
токөліктерге қызмет көрсетуге арналған сумен жабдықтау 
мен кәрізді жобалау кезінде ҚНжЕ 2 .04 .02–84, 2 .04 .03–85, 
2 .04 .01–85 және қазіргі СЖН қойылатын талаптар көзделген . 
Кәсіпорындарды тікелей және айналмалы сумен жабдықтау 
үйелері қамтамасыз ету дәрежесі бойынша су берудің III сана-
тына жатады . Технологиялық процестер үшін судың сапасы мен 
суға енгізілетін оған жақын ластануға қойылатын талаптар си-
паты бойынша жылжымалы құрамды, тораптар мен бөлшек-
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терді жуудың тұйықталған циклі түріндегі жүйесі көзделген . 
Жылжымалы құрамдарды, агрегаттарды, тораптарды және 
бөлшектерді жуу процестерін жасау кезінде суды жоғалту, жо-
баның технологиялық бөлігінен белгіленетін суды жалпы тұтыну 
процесінен 10–15 % . Автобустарды жуудан өндірістік ағын су-
лар бейтараптандыру мен тазарту процесінен өткізіледі . Бұдан 
басқа, айналымдық сумен жабдықтау көзделген . Құрамында 
мұнай өнімдері, тетроэтил қорғасын, өлшемдік заттар, қышқыл 
бояуы мен қышқылдар бар ағын сулар, олардың жүйенің сы-
ртқы кәрізіне түсуіне дейін жергілікті жағдайда тазартылуы тиіс . 
Өндірістік ағын сулардың тазарту құрылғылары жеке орнала-
стырылған .

Газ аппаратураларына техникалық қызмет 
көрсету түрлері, кезеңдігі, нормативтері мен 
мазмұны
Газ баллонды автобустарға техникалық қызмет көрсету кезін-
де, негізгі модельдерге тән жоспарлы әрекеттен басқа, газ жаб-
дықтарының болуымен және арналуымен байланысты бірқатар 
жұмыстар туындайды .

Газ баллонды автокөліктер үшін техникалық қызмет көрсетудің 
мынадай түрлері орнатылған:
• күн сайынғы техникалық қызмет көрсету (КҚ);
• бастапқы техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1);
• қайталап техникалық қызмет көрсету (ТҚ-2);
• мерзімдік қызмет (МҚ);
• газ баллондарын техникалық куәландыру .

Қоректендіру газ жүйелерінің ТҚ-1 және ТҚ-2 бойынша жұмы-
стары автокөліктің өзінің техникалық кезеңдігімен орындалады . 
Газ аппаратураларына маусымдық қызмет көрсетуі кезекті ТҚ-2 
қосарлана істеледі және жылына 1 рет орындалады .
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Кәсіпорында техниканы жөндеу әрекеті жоспарсыз тәртіппен 
жүргізіледі, олар негізінен машиналардың жұмыс істеуден бас 
тартуын жоюдан тұрады . Техниканың нақты жай-күйі анықтал-
майды, сондықтан жөндеу кезінде қосалқы бөлшектерге едәуір 
қаржы жұмсалу шығыны орын алады . ТҚ-1 және ТЖ2 бойынша 
көп шығын жұмсалуына қарамастан кәсіпорында техниканың 
жөндеуде және жөндеуді күтуде тұрып қалуы жоғары .

Техникалық қызмет көрсету техникаға жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету жұмыстарын жүргізетін слесарьлер мен жүр-
гізушілердің біліктілігінің жеткіліксіздігіне байланысты толық 
көлемде емес және төмен сапада орындалады .

СТГ қолданатын автокөлікті техникалық 
пайдалану ережелеріндегі айырықша талаптар
ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 
сәуірдегі № 547 бұйрығымен бекітілген автокөлікті техникалық 
пайдаланудың жаңартылған ережелері мыналарды бекітеді .

СТГ пайдаланатын автокөлік құралдарына техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеу жүргізу кезінде, газ және бензин (дизель-
дік) қоректендіру жүйесінің ТҚ және ТЖ біріккен технологиялық 
процес, немесе газ аппаратурасы үшін ТҚ және ТЖ өз бетінше 
технологиялық процесі ұйымдастырылады . Жұмыстар маман-
дандырылған учаскеде жүзеге асырылады . Бұл ретте, бірінші 
жағдайда мамандандырылған участок екі дара посты іске қо-
сады, онда жұмыстар бензинмен (дизельді) және газбен қо-
ректендіру жүйесі үшін жеке орындалады . Екіншіде ТҚ және ТЖ 
жұмыстары газбен қоректендіру жүйесі жұмыстары мамандан-
дырылған учаскеде орындалады, ал бензинмен (дизельді) қо-
ректендіру жүйесі жалпы постар мен желілерде орындалады .

СТГ пайдаланатын автокөліктерінде ТҚ және ТЖ ұйымдастыру 
кезінде ашық алаңға орналастырылған газ аппаратурасының 
саңылаусыздығын тексеру постылары көзделеді .
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Газ баллонды автокөлікті ТҚ және ТЖ постыларына қоюға, сон-
дай-ақ сақтауға тек газ аппаратурасының дұрыстығын тексер-
геннен кейін ғана рұқсат етіледі . Бұл ретте газ қоректендіру жүй-
есінен жұмсалады, қозғалтқыштың ТҚ және ТЖ аймағындағы 
одан арғы жұмыстары мен сақталуы бензинмен (дизельді) қо-
ректендіру жүйесін қолданумен жүргізіледі .

ТҚ және ТЖ бойынша осы жұмыстар аяқталғаннан кейін газ 
аппаратурасының саңылаусыздығы тексеріледі . Саңылаусыз-
дығын тексеруден жоғары қысымның барлық қосылулары, газ 
баллонының мойыны, шығын және материалдық вентильдер 
(жабық және ашық жағдайда) өткізіледі .

Автокөлік құралын сақтау өртке қарсы дабылмен және өртке 
қарсы постармен әрбір 200 шаршы метр тұрақ алаңына бір пост 
есебінен жабдықталған ашық алаңдарда жүзеге асырылады . 
Газ баллонды автокөлік құралдарын сақтау үшін конструкциясы 
оларға орнатылған газ баллонының қызы кетуін болдырмайтын 
жылыту жүйесі бар алаңның жабдықтарына жол беріледі .

Кәсіпорында СТГ мен автокөлікті пайдалану 
кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтауға 
өндірістік бақылау
Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғаныс туралы» 
2014 жылғы 11 сәуірдегі заңы 14 тарауда өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік жөніндегі уәкілетті органның қауіпті өндірістік объек-
тілерді (және қауіпті техникалық құрылғыларды) тіркейтін, сон-
дай-ақ осы объектілердің иелерінің оларды қауіпсіз пайдалану 
мен техникалық қызмет көрсету талаптарын сақтауын ұдайы 
бақылайтын өкілеттілік белгілейді . Уәкілетті органның аймақтық 
бөлімшелері кәсіпорынның тиісті комиссиясының жұмысына 
қатысу үшін өзінің мемлекеттік инспекторларын жібереді .

СТГ және ГБЖ арналған автокөлік баллондары, біріншіден жа-
натын табиғи газ, екіншіден жоғары қысымды, тұтастай алғанда 
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қауіпті техникалық құрылғы болып табылады . Бірақ, олар бұл 
туралы бұрын көрсетілгендей өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі 
уәкілетті органдарда заңды түрде тіркелмейтіндіктен, ГБЖ жай-
күйі мен оның қауіпсіз пайдаланылуы үшін барлық жауапкер-
шілік жоғарыда көрсетілген ҚР заңы және № 358 Ережемен газ 
баллонды автокөлік иесінің өзіне және осындай автокөлікті пай-
даланатын кәсіпорын басшылығына жүктелген . Қатаң бақылау-
дың болмауы іс жүзіндегі тәжірибеде СТГ автокөліктерін пайда-
лану мен техникалық қызмет көрсету тәртібін бұзу, соның ішінде 
куәландыру мерзімі өтіп кеткен газ баллонды ұқыпсыз пайдала-
нуға әрекет ету жағдайларына алып келеді . Жекелеген жауап-
ты тұлғалардың, меншік иелерінің жауапсыздығы газ моторлы 
отын пайдаланатын автокөлікте авариялық оқиғалардың туын-
дауына қатты қауіп тудырады, соның өзімен жүргізушілерді, 
жолаушылардың өмірі мен қоршаған ортаны өлім қауіп-қатері-
не душар етеді .

№ 358 Ереже СТГ автокөлігін пайдаланушы компания бас-
шылығын кәсіпорында өндірістік бақылау жүйесін ұйымдасты-
ру арқылы баллондарды дұрыс техникалық жай-күйде ұстауды 
және олардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге міндеттейді, 
газ .

Осы мақсаттарда ИТР қатарынан бұйрықпен ГБЖ ақаусыз 
жай-күйіне және қауіпсіз пайдалануға жауапты адам, сондай-ақ 
ГБЖ техникалық жай-күйі мен қауіпсіз пайдалануды техника-
лық қадағалау бойынша нақты лауазым тағайындалады, ол ке-
лесі іс-әрекеттерді орындау бойынша шаралар қабылдайды:

1) қызмет көрсетуші персоналдардан (жүргізуші және слесарь), 
жоғары қысымды ыдыстарға қызмет көрсету құқығына оқытылған 
және ГБЖ жұмысына рұқсаты бар қажетті тұлғалар саны тағайын-
дайды . Мұндай тәртіп ГБЖ қызмет көрсету жүктелген персонал 
оған тапсырылған жабдықтарға, оның тораптарының, бақыла-
у-өлшеу құралдарының, сақтандыру және блоктау құрылғылары-
ның жұмыс істеуін және ГБО жарамды күйде ұсталуын тұрақты 
тексеру арқылы мұқият қадағалау жүргізу үшін белгіленеді . Қарау 
және тексеру нәтижелері ауысым журналына жазылады;
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2) ГБЖ жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдалануын және бал-
лондар мен ГБЖ пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік та-
лаптарының сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар 
үшін технологиялық регламент әзірленеді және бекітілді;

3) баллондарды техникалық куәландыруды белгіленген мерзім-
де жүргізу қамтамасыз етіледі;

4) басшы қызметкерлер мен мамандарының білімдерін тексеру 
тәртібі мен мерзімділігі қамтамасыз етіледі;

5) персоналдардың көрсетілген ережелер (№ 358) мен техноло-
гиялық регламентті білуін мерзімдік тексеру жүзеге асырылады;

6) инженерлік-техникалық қызметкерлер ГБЖ қауіпсіз пайда-
лану жөніндегі Ережелермен және басшылық нұсқаулармен 
қамтамасыз етіледі;

7) мамандардың Ережелерді, ал қызмет көрсетуші персонал-
дардың кәсіпорынның тиісті технологиялық регламенттің орын-
далуы қамтамасыз етіледі .

8) ҚР «Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» 
Заңының 79 бабына сәйкес ГБЖ қызмет көрсетуге оқудан өткен 
және емтихан тапсырған адамдар жіберіледі .

Қауіпті өндірістік объектілердің қызметкерлерін өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік мәселелері бойынша даярлауды және қайта даярлау-
ды қамтамасыз ету қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын 
ұйымдардың басшыларына жүктеледі қауіпті

Мамандарды оқыту және білімін тексеру (емтихандар) қауіпті 
өндірістік объектінің оқу орталығында немесе оның өнеркәсіптік 
қауіпсіздік саласындағы қызметкерлерді даярлауға және қайта 
даярлауға құқық беретін аттестаты болған жағдайда, оқу ұйы-
мында жүргізіледі .

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметкерлерді даярла-
уға және қайта даярлау құқығына аттестатталған ұйымдар оқы-
туды жүргізу үшін қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік та-
лаптарына оқыту жоспары мен оқу бағдарламаларын әзірлейді, 
бұларды олардың басшысы бекітеді .
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Дайындауға қауіпті өндірістік объектінің технологиялық про-
цесіне қатысатын, техникалық қызмет көрсетуді пайдала-
нушы, техникалық куәландыруды, қауіпті өндірістік объек-
тілерді (қауіпті техникалық қондырғыларды) монтаждауды 
және жөндеуді орындаушы, қауіпті өндірістік объектілерге 
жұмысқа кірген техникалық басшылары, мамандар мен жұ-
мысшылар жатады:

1) қауіпті өндірістік объектілердегі жұмыстардың қауіпсіз жүр-
гізілуі үшін жауапты лауазымды тұлғалар, сондай-ақ жыл сайын 
он сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытумен оларда 
жұмыстарды орындайтын жұмысшылар;

2) қырық сағаттық бағдарлама бойынша үш жылда бір рет ал-
дын ала оқытыла отырып – техникалық басшылар, мамандар 
мен инженер-техникалық қызметкерлер .

Қайта дайындауға қауіпті өндірістік объектінің технологиялық 
процесіне қатысатын, техникалық қызмет көрсетуді пайдала-
нушы, техникалық куәландыруды, қауіпті өндірістік объектілерді 
(қауіпті техникалық қондырғыларды) монтаждауды және жөн-
деуді он сағаттық бағдарлама бойынша алдын ала оқытумен 
техникалық басшылар, мамандар мен жұмысшылар мынадай 
жағдайларда жатады:

1) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы 
өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын белгілейтін нормативтік 
құқықтық актілерін қолданысқа енгізілген немесе Қазақстан Ре-
спубликасының азаматтық қорғау саласындағы өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік талаптарын белгілейтін нормативтік құқықтық актілері-
не өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде;

2) лауазымға тағайындалған немесе басқа жұмысқа ауысты-
рылған кезде, егер жаңа міндеттер басшыдан немесе маманнан 
қауіпсіздігі бойынша қосымша білім талап ететін болса;

3) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзған кезде;

4) жаңа жабдықты пайдалануға енгізу немесе жаңа технологи-
ялық процестерді енгізген кезде;
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5) олардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын жеткіліксіз 
білетінін анықтауы кезінде уәкілетті органның немесе оның ау-
мақтық бөлімшелерінің талабы бойынша .

Қауіпті өндірістік объектілерді (қондырғыларды) пайдаланатын 
ұйымның, сондай-ақ аттестатталған жобалау ұйымдары мен 
қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйым басшысының 
немесе оқу ұйымның бұйрығымен (өкімімен) қауіпті өндірістік 
объектілерде жұмыс істеу үшін тартылатын басқа ұйымдардың 
жұмыскерлерінің білімдерін тексеру үшін тұрақты жұмыс істей-
тін емтихан комиссиялары құрылады, оларды қауіпті өндірістік 
объектілерді пайдаланатын ұйым, немесе оқу ұйымының бас-
шысы немесе оның орынбасары басқарады .

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалардың 
басшылары, сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұ-
мыс істейтін емтихан комиссияларының мүшелері уәкілетті ор-
ган белгілеген тәртіппен үш жылда бір рет емтихан тапсырады .

Емтихан билеттері және (немесе) электрондық тестілеу бағдар-
ламаларын оқу ұйымдары әзірлейді және олардың басшылары 
бекітеді . Білімді тексеру нәтижелері хаттамамен ресімделеді . 
Білімді тексеру хаттамалары білімді кезекті тексергенге дейін 
сақталады .

Емтихан тапсырған адамдарға уәкілетті орган белгілеген, емти-
хан комиссиясы төрағасының қолы қойылған бірыңғай үлгідегі 
куәлік беріледі . Куәлік Қазақстан Республикасының аумағын-
да онда көрсетілген мерзім ішінде жарамды . Емтихан тапсыра 
алмаған адамдар, бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде білімін 
қайта тексеруден өтеді . Емтиханды тапсырмаған адамдар жұ-
мысқа жіберілмейді .
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Жүргізушіге СТГ арналған автокөлікте қауіпсіз 
пайдалануды күнделікті қамтамасыз ету жөнінде 
жаднама
Оқыс оқиғаларды, газ жабдықтарының істен шығуы, авариялық 
жағдайлардың туындау оқиғаларын болдырмау үшін жүргізуші-
ге СТГ автокөліктерінің (метанды автокөліктер) газбаллонды 
жабдығын қауіпсіз пайдалану және оларды сақтаудың бірнеше 
маңызды ережелерін үнемі автоматизмге дейін есте сақтау қа-
жет . Олар мынадай:

1 . Жолға шығар алдында АКҚ СТГ күн сайынғы техникалық 
байқаудан өткізу мыналарды қарастыратын:
• газ отынымен жұмыс істейтін ІЖҚ іске қосу жеңілдігін, бос 

жүрісте және әртүрлі жиілікте иінді біліктің айналу жұмысын 
тексеру . Автоматты түрде іске қосылатын 4-ші буынды ГБЖ 
үшін, қыздырудан (немесе автокөліктің жүктемелі қозғалысы 
барысында) ІЖҚ газбен қоректенуге көшіруден кейін, отын 
индикаторының қалыпты жұмысы тексеріледі;

• газ аппаратурасының жай-күйін және бекітпесін, АТС газ қо-
ректену жүйесінің қосылыстарының саңылаусыздығын тексе-
ру (көру, есту, жалғанған жерлерін сабындау);

• бензинмен қоректену жүйесі қосылыстарының саңылаусыз-
дығын ІЖҚ мен берілістер қорабынан май ағудың болмауына 
тексеру;

Автопаркке кірерде:
• газбен және бензинмен қоректендіру жүйелерінің саңылау-

сыздығын тексеру;
• баллон, жалғағыш және тиекті арматураны кірден (жүк көлік-

тері үшін міндетті түрде) тазалау;
• ашық тұраққа орналастыру алдында қоректендіру жүйесінен 

газды жұмсау (салонында және багаж бөлімшесінде газдың 
иісі жоқ екеніне көз жеткізу) .

2 . ГБЖ саңылаусыздығын күні бойы, сондай-ақ арнайы 
алаңдарда орналасатын технологиялық учаскелерге кірер ал-
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дында көзбен қарап та, сондай-ақ арматура жалғанған жер-
лерді сусабын эмульсиясымен сабындап немесе ағын ізде-
гішпен тексеру .

ГБЖ саңылаусыздығында проблемалар анықталған жағдайда 
автокөлікті пайдалану тоқтатылады, ІЖҚ және газ беру (ажыра-
тып қосу) сөндіріледі, автокөлік мобиль қауіпсіз орынға апары-
лады, бұл туралы автопарк диспетчеріне хабарланады .

Ағынды жоюды газ аппаратурасын технологиялық жөндеу 
учаскесінің немесе мамандандырылған компанияның маман-
дары орындайды, газды баллоннан және жүйеден шығару 
арнайы алаңдарда ІЖҚ жұмыс істемей тұрған және салмағы 
ажыратылған кезінде (үй-жайлардан тыс, АТҚ тұрақ орында-
ры, адамдар мен от болмайтын жерлерде) немесе АКҚ газсы-
здандыру және баллондарды шоғырландыру технологиялық 
учаскелерінде жүргізіледі .

3 . Газ баллонының жай-күйіне күнделікті техникалық қызмет 
көрсету барысында тексеру . Тексеру баллонды сыртқы тексе-
руді, бекітпелерінің жай-күйі мен орнату сенімділігін (ауыспау 
және сырғымау) баллондық вентильдердің жай-күйін желдет-
кіш шлангілері мен дұрба түтіктерінің тұтастығын (газ өткізбей-
тін былғары қаптама), баллонда майысқан жерлер, ойықтар, 
тіліктер, сызат болмауын және т . б . қамтиды .

Баллон бетінде толық таңбалаудың сақталуы – дайындаушы 
зауыттың сауда белгісі, оның мекен-жайы, баллонның нөмірі 
мен дайындалу партиясы, дайындалған күні және куәландыру 
мерзімі, баллонның түрі, жұмыс және сынама қысымы мега-
паскальмен, көлемі литрмен, кг .салмағы . мәтінді баллон ком-
позициясы шеңберінің 1/3 ені бойынша орналастыру, болат 
баллондарда таңбалау корпус бойынша салынған . Баллонның 
түсі – қызыл .

Егер баллонның жай-күйі бойынша ескертулер болса, онда ол 
газ аппаратурасын технологиялық жөндеу учаскесіне немесе 
газ баллондарын техникалық тексеру және сынау орталығына 
куәландыру үшін берілуі тиіс . Егер олардың кезекті техникалық 
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куәландыру күні өтіп кетсе баллондарды қолдануға болмайды .

4 . Автокөлікке арналған газ баллондарының маманданды-
рылған компаниялар мезгіл-мезгіл, бірақ барлық жағдайларда 
дайындаушы-зауыттардың ұсынысы негізінде баллондарды, 
болат баллондар үшін – бес жылда бір рет, композициялық 
баллондарды – үш жылда бір рет өткізетін кезекті мерзімдік 
техникалық куәландыруды қадағалау, (баллондардың төлқұ-
жатында көрсетіледі) . Егер осындай нұсқаулар болмаса, онда 
жоғары қысымды ыдыстарды пайдаланудың өнеркәсіптік қа-
уіпсіздігі ережесіне сәйкес (ҚР Инвестициялар және даму мини-
стрінің бұйрығы) мұндай баллондарды куәландыру екі жылда 
бір рет өткізіледі

Баллондарды куәландыру кезінде, олардың одан әрі пайда-
лану жарамдылығын және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін 
анықтау мақсатында баллонның сыртқы және ішкі жай-күйін, 
салмағы мен сыйымдылығын тексереді, баллонды гидравли-
калық сынау жүргізеді (1,2,3 – түрлер үшін – болат және ком-
позитті металл жабынды) 4 тип үшін пневматикалық сынау (то-
лығымен композициялық баллон) .

5 . Қауіпті өндірістік объектісі болып табылатын АГТКС автокөлі-
гіне май құю кезінде, келесі тәртіп қатаң сақталсын – жүргізуші 
алаңшаға газ тарату колонкасына тек АГТКС операторының 
дабылы бойынша ғана кіруі, автокөлікті қол тежеуішке қою, 
қозғалтқыш өшіру, кілті шығарып тастап кабинадан шығуы, 
торабын дайындауы газ орналасқан жерді ашуы, жүргізушінің 
құжаты мен газ баллонының техникалық куәландырудан өткені 
туралы белгілер бар газ баллонының төлқұжатын беруі тиіс .

Егер операторда құжаттарды тексеруді жүзеге асыру және газ 
баллонын, мотор бөлігі мен құю торабын қарау кезінде ГБЖ қа-
уіпсіз жағдайы бойынша қосымша сұрақтар туындамаса алаң-
шадан шығып кетуі тиіс . Құюды оператор жүзеге асырады .

Толтыру аяқталған соң, дабыл бойынша оператордың ав-
токөлікке оралуына, аспаптар арқылы баллондағы қысымның 
тұрақты екеніне көз жеткізуіне, оператор бөлмесінде құю ведо-
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мосын ресімдеуге, қозғалтқышты қосуына, газ аппаратурасын 
көзбен шолып және есту арқылы саңылаусыздыққа тексеруіне, 
АГНКС аумағында кетуіне болады .

6 . Автокөліктің газ аппаратураларының ақаулығы болу бел-
гілерін бақылау, олар мыналар болуы мүмкін:
• автокөлік маңында немесе салонында газдың иісі (жұмыс 

істемеген немесе істеп тұрған қозғалтқышта, тұтандырғыштың 
«газ» жағдайына қосылған кезіде);

• газды қозғалтқышты іске қосу мүмкін емес немесе қиын (іске 
қосылмайды немесе газға ауыстырылмайды, бірден сөнеді 
немесе бос жүріс кезінде сөніп қалады, тек жоғары айна-
лымдарды ғана қолдайды немесе жүктемемен тұрақсыз);

• қозғалтқыш әртүрлі режимдерде тұрақсыз жұмыс істейді (иін-
ді біліктің айналу жиілігі төмен немесе жоғары, төмен темпе-
ратура кезінде нашар жұмыс істейді, қозғалыс кезінде қуаты 
жоғалады және қозғалтқыш сөнеді);

• өтпелі режимдерде жұмысы тұрақсыз, өтпелі режимдерде 
«сәтсіз», « нашар «ұстау» (бос жүріс режимінде педальды 
баяу басқан кезіде сөніп қалады, дроссель жапқышын күрт 
жапқан кезде қабылдау жоқ, қозғалыс кезінде жылдамдығы 
мен қуаты бірте-бірте төмендейді, нашар күш алу, автокөлік 
жылдамдық алмайды);

• қозғалысы кезінде оқыс қимыл жасау және тартқылау;
• газбен қозғалыс кезінде бензин шығыны немесе ағуы;
• май құю процесінің бұзылуы (май құйғаннан кейін біраз 

қашықтықтан соң қозғалтқыш сөнеді немесе баллондағы газ 
қысымы 2–3 МПа күрт түседі) .

Барлық жағдайларда жүргізуші ГБЖ мен газ баллонын өз бетін-
ше жөндеуге болмайды . Пайдалану проблемалары туралы 
диспетчерге хабарланады, іздеу және ақауларды жоюды газ 
аппаратурасын жөндеу немесе мамандандырылған ұйымның 
технологиялық учаскенің мамандары жүзеге асырады .

7 . Авариялық жағдай туындаған кезде жүргізушінің іс-әрекет-
тері мынадай болуы тиіс:
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Газ кемуі анықталған жағдайда, жүргізуші автокөлікті тез ара-
да тоқтатады, қозғалтқышты өшіреді және магистраль бойынша 
газ беруді жабады (ажыратып қосқыш), ағын бары болжанған 
жерді қарап шығады, ағынды жою шараларын қабылдайды, 
егер бұл мүмкін болмаса; жағдай туралы диспетчерлікке ха-
барлайды және өзбетімен ақауларды жою бойынша шаралар 
қолданбай нұсқаулар күтеді . Мүмкіндігінше автокөлікті АГТКС 
тұрағынан, адамдар жүретін жерден алыстау, отқа байланысты 
жұмыс жүргізілмейтін қауіпсіз жерге апарады .

Өрт кезінде автокөлікті тоқтатып, қозғалтқыш пен электр энер-
гиясымен қоректендіруді өшіру және магистральдық газ беруді 
(ажыратып қосқыш), шығыс баллон вентилін жабу өрт тұтану 
ошағынан өрт сөндіргішпен, құм немесе шашыранды су ағы-
нымен сөндіру қажет . Бұл кезде онда (оларда) температураның 
көтерілуін болдырмау үшін, жарылыс туындауды жою мақса-
тында, баллон(дар) суық сумен қарқынды салқындатылуы тиіс . 
Газ баллондары аймағында жалын өршіген кезде жүргізуші ай-
наладағыларға жарылыс қауіптілігі мен өрт аймағынан кету қа-
жеттігі туралы ескертуі тиіс .

Авария болған жағдайда жүргізуші апат салдарын оқшаулау 
бойынша шұғыл шаралар қабылдауға (жоғарыдан қараңыз), 
оны жарақаттану факторынан босатып зақымданғандарға 
алғашқы көмек (дәрігерге дейінгі) көрсетуге міндетті . Орын 
алған авария, көлік құралдары мен ГБЖ бүлінуі қабылданған 
шаралар туралы жүргізуші, ТЖ авариялық-құтқару қызметін, 
(кәсіпорын апаттық-диспетчерлік қызметін, егер мұндай бол-
са), жедел медициналық жәрдем қызметін және жол полиция-
сын жол-көлік оқиғасы жерге болған жерге шақыру үшін дереу 
автокөлік кәсіпорынының диспетчеріне дереу хабарлайды .
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