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Кіріспе
Лифтер биік ғимараттардың конструкцияларында таптырмайтын, жолаушылар мен
жүктердің әр түрлі биіктерге орын ауыстыруларын ыңғайлы, жайлы және қауіпсіз болуын
қамтамасыз етуде қажетті элемент болып табылады.
Жүк және жолаушы таситын лифтердің тиісті жұмыс ахуалы, апаттық жағдайлардың
болуын азайту және апаттық жағдайлар зардаптарын жою лифт шаруашылығының жұмыс
істеуін, пайдаланылуын және жөнделуін қамтамасыз ететін жауапты тұлғалар мен
ұйымдардың бірінші кезектегі міндеті болып табылады.
Сонымен қатар, лифт шаруашылығы құралдарының қымбат тұруы лифтердің
нормативтік қызмет көрсету мерзімінде жұмыс істеп болған себебі бойынша оның
тұрақты ауыстырылуына кедергі болатын экономикалық фактор болып табылады.
Сөйтіп, нормативтік қызмет көрсету мерзімінде жұмыс істеп болған лифтердің тиісті
техникалық ахуалын қолдау мәселелері ғимараттар мен құрылыс иелері үшін ғана емес,
сондай-ақ лифт шаруашылығына қызмет көрсететін ұйымдар үшін де өзекті мәселе
болады.
Осы Әдістемелік нұсқау лифтердің жұмыс істеуі, пайдаланылуы және жөнделуі
жөніндегі нормаларды жүйелендіру және реттеу мақсатында әзірленді, сондай-ақ ол
нормативтік қызмет көрсету мерзімінде жұмыс істеп болған лифтердің жұмысын
ұйымдастыру тәртібін, оларға тексеру өткізу көлемін және техникалық ахуалын тексеру
нәтижелерін рәсімдеу тәртібін белгілейді.
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________________________________________________________________________

1. Қолдану саласы
1.1 Әдістемелік нұсқаулар тексеру жүргізу жөніндегі мамандандырылған
ұйымдардың мамандарына, лифттер иелеріне арналған және жұмыстарды
ұйымдастырудың тәртібін, тексеру жүргізудің көлемін және нормативтік қызмет ету
мерзімін өтеген лифттердің техникалық жай-күйіне тексеру жүргізу нәтижелерін ресімдеу
тәртібін айқындайды.
1.2 Лифттерге техникалық тексеру мен техникалық куәландыруды жүзеге асыратын
ұйымдардың өндірістік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу құқығына аттестатының
болуы тиіс.
1.3 Лифттерге техникалық тексеру мен техникалық куәландыруды жүргізетін
мамандар облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бас инспекторымен келісілген, ұзақтығы қырық
сағаттан кем болмайтын арнаулы бағдарлама бойынша мамандандырылған аттестатталған
ұйымда оқытудан өтуге және сарапшы ретінде аттестатталуға тиіс.
1.4 Әдістемелік нұсқаулар:
- жолаушылар үшін – 2,0 м/с2;
- ауруханалар үшін – 1,0 м/с2 асатын пайдалану режимдері кезінде орташа үдеткіші
бар;
- тау-кен өндірісі шахталарында, кемелерде және өзге де жүзетін құралдарда,
ұшақтарда және басқа да ұшатын аппараттарда орналастырылатын лифттерге; сонымен
қатар:
- тісті-тақтайшалы немесе бұрандалы көтеру механизмі бар;
- әскери мақсаттар үшін арнайы мақсаттағы;
- жүк тротуарлық;
- жарылғыш қауіптілігі бойынша А және Б санатына жатқызылған ғимараттар мен
үй-жайлардағы жұмыс үшін;
- тоттануды туғызатын агрессивті газдармен және булармен үй-жайлардағы жұмыс
үшін;
- машиналық орынжайда немесе шахтада ылғалдылық конденсациясы, жабдықта
қызылсу мұзының қалыптасуы немесе қыраудың пайда болуы жағдайларындағы жұмыс
үшін;
- арнайы мақсаттағы лифттерге қолданылмайды.
2. Нормативтік сілтемелер
2.1 Осы Әдістемелік нұсқауларды қолдану үшін мынадай сілтемелік нормативтік
құжаттар қажет:
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституция.
1

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 269-XII Азаматтық
кодексі.
«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» 2002 жылғы
3 сәуірдегі № 314-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы.
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94 Қазақстан
Республикасының Заңы.
«Қазақстан
Республикасының
тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығын
жаңғыртудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы// Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 30 сәуірдегі № 473 қаулысы
«Лифттердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2010 жылғы 3 наурыздағы № 172 қаулысымен бекітілген.
«Лифттердің қауіпсіздігі» КО/ТР 011/2011 Кеден одағының техникалық регламенті,
Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 18 қазанда № 824 шешімімен бекітілген.
«Лифттердің құрылымы мен пайдалануы бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік
талаптары»// Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 2008 жылғы
25 шілдедегі №132 бұйрығымен бекітілген.
МЕМСТ 22011-95 Жолаушылар және жүк лифттері. Техникалық талаптар.
МЕМСТ 22845-85 Электрлік жолаушылар және жүк лифттері. Монтаждау
жұмыстарын ұйымдастыру, жүргізу және қабылдау қағидалары.
МЕМСТ 5746-2003 (ИСО 4190-1-99) Жолаушылар лифттері. Негізгі параметрлер
және өлшемдер.
МЕМСТ 17538-82 Тұрғын ғимараттардың шахталары үшін конструкциялар және
темір бетонды бұйымдар.
МЕМСТ 2811-98 Лифттер және шағын жүк лифттері. Басқару, дабылдама
құрылымы және қосымша құралдары.
МЕМСТ 8.002-86 Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі.
Өлшем құралдарын мемлекеттік қадағалау және ведомстволық бақылау. Негізгі
қағидалар.
МЕМСТ 8.326-89 Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі.
Өлшемдер құралдарын метрологиялық аттестаттау.
МЕМСТ 27.001-95. «Техникадағы сенімділік» стандарттар жүйесі
МЕМСТ 31418-2010 (IEC 60068-2-81:2003) Машиналардың, аспаптардың және
басқа техникалық бұйымдардың механикалық сыртқы ықпал етуші факторларына
төзімділігіне сынақтар әдістері. Соғу спектрін жасай отырып, соққы жасауға сынақтар.
МЕМСТ 23216-78. Электр техникалық бұйымдар. Сақтау, тасымалдау, тоттануға
қарсы уақытша қорғаныш, орама. Жалпы талаптар және сынақтар әдістері.
МЕМСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83) Электрлік жүк лифттері. Негізгі параметрлер
және өлшемдер.
МЕМСТ 14782-86 Бұзылмайтын бақылау. Дәнекерленген қосылыстар.
Ультрадыбыстық әдістер.
ҚР ҚТ 2.4-2007 Қазақстан Республикасының өлшемдер бірлігінің мемлекеттік
жүйесі. Өлшем құралдарын тексеру. Жүргізуді ұйымдастыру және оның тәртібі.
ҚР ҚБҚ 1.04-08-2001 Лифттерге қызмет көрсететін операторларға, лифтерлерге
арналған типтік нұсқаулық. Тексеру кезінде өлшемдердің қалыпты жағдайлары.
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3 Терминдер мен анықтамалар
Осы Әдістемелік нұсқаулықта тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер
қолданылады:
3.1
Үйкелiс барабаны: Лифт кабинасының тiк қозғалысы үшін бұрау сәтiнiң
берiлуін қамтамасыз ететiн лифт жүкарбасының құрамдас құрылғысы.
3.2
Башмак: Бағыттаушыға қатысты лифт тораптарының жағдайын қамтамасыз
ететiн құрылғы.
3.3
Ауытқытатын блок (бұрып жiберетiн, бағыттаушы): Арқанның қажет
бағытта ауытқуын қамтамасыз ететін құрылғы.
3.4
Блоктық бөлме: Блоктарды орнатуға арналған жеке бөлме.
3.5
Буфер: Кабина, қарсы салмақ ақырғы жұмыс жағдайына өту кезінде
жабдықтың жарақат алу немесе сыну қаупін төмендету мақсатында жылжитын
кабинаның, қарсы салмақтың жылдамдығын бәсеңдетуді шектеу үшін арналған құрылғы.
3.6
Пайдалануға беру: Мақсаты бойынша лифттің пайдалануға дайындығын
белгілейтін және белгіленген тәртіпте құжат жүзінде ресімделген оқиға.
3.7
Енгiзу құрылғысы: Негiзгi мақсаты лифтті қосқанда қуаттандыратын
желілерден кернеуді беру және ағытудан тұратын электротехникалық құрылғы.
3.8
Басқару түрі: Лифтті мақсаты бойынша пайдаланған кезде басқару
командаларын беру тәсілдерінің жиынтығы.
3.9
Лифттің номиналды жүккөтергіштігі: Лифт тасымалдайтын жүктің
салмағына тең мән.
3.10 Икемді тартқыш элемент – Кабина (қарсы салмақ) ілінген және тартқыш
күшті беруге арналған элемент (арқан, шынжыр, белбеу).
3.11 Топтық басқару: Екі және одан көп лифттің бірлескен жұмысын басқару
жүйесі.
3.12 Гидравликалық буфер: Кабинаның қозғалыс жылдамдығы 1 5 сек / м
асатын лифттерде қолданылады. Оларды темір бетонды тумбаларда лифттердің
шұңқырларында / екеуін – кабина астында және біреуін – қарсы салмақ астында орнатады.
3.13 Көлденең-жылжымалы есік (кабинаның, шахтаның): Жармасы
(жармалары) көлденең бағытта ашылатын есік.
3.14 Кабинаның (шахтаның) телескопиялық есігі: Жармасы ашқан кезде
бірінен кейін бірі кіретін, параллель жазықтықта ашылатын көлденең-жылжымалы есік.
3.15 Кабинаның (шахтаның) ортасынан ашылатын есігі: Жармасы ортадан
қарама-қарсы бағытта ашылатын көлденең-жылжымалы есік.
3.16 Шахта есігінің құлпы: Шахта есігін бекітуге арналған автоматты құрылғы.
3.17 Дайындаушы: Өз атынан лифттерді, қауіпсіздік құрылғыларын шығаруды
және (немесе) өткізуді жүзеге асыратын және олардың Кеден одағының техникалық
регламенттеріне қойылатын талаптарына сәйкес болуына жауапты заңды тұлға, оның
ішінде шетелдік, немесе дара кәсіпкер.
3.18 Кабина: Бір деңгейден екінші деңгейге ауысу кезінде адамдарды және
(немесе) жүктерді орналастыру үшін арналған лифттің бөлігі.
3.19 Жүкарба: Лифт кабинасының қозғалысын қамтамасыз ететін тартқыш
күшті жасауға арналған электр қозғалтқышы бар электр механикалық құрылғы.
3.20 Барабанды жүкарба: Тартқыш күші тартқыш элементтің барабанға қатты
бекітілуі және олардың барабанмен үйкелісі есебінен құрылатын жүкарба.
3.21 Шкивпен немесе үйкелiс барабаны бар жүкарба: Тартқыш күші шкив
немесе барабаны бар тартқыш элементпен үйкеліс есебінен құрылатын жүкарба.
3.22 Жұлдызшасы бар жүкарба: Тартқыш күші тартқыш алқасы бар
жұлдызшаның iлiну есебінен құрылатын жүкарба.
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3.23 Ұстағыштар: Жұмыс жылдамдығы асып кеткен немесе тартқыш
элементтері үзілген кезінде бағыттаушы кабиналарды (қарсы салмақ) тоқтатуға және
ұстап қалуға арналған қауiпсiздiк құрылғысы.
3.24 Баяу тоқтатудың ұстағыштары: Деформациясы тежегiш органға (сына,
қалып және т.б.) әсер ететін күш шамасын анықтайтын, серпiмдi элементі бар ұстағыштар
(серiппе т.с.с).
3.25 Бірден тоқтатудың ұстағыштары: Серпiмдi элементі болмайтын
ұстағыштар.
3.26 Лифт: Көлбеу бұрышы тігінен 15° аспайтын, қатаң тура бағыт бойынша
қозғалатын кабинада адамдарды және (немесе) жүктерді көтеруге және түсіруге арналған,
мерзімді әрекеттегі стационарлық жүк көтеру машинасы.
3.27 Гидравликалық лифт: Үдемелі қозғалыстың электрлік сорғы гидрожетегі
бар лифт.
3.28 Жолаушылар лифті: Негізінен, адамдарды көтеруге және түсіруге
арналған лифт.
3.29 Электрлік лифт: Электр жетегі бар лифт.
3.30 Емдеу-профилактикалық
мекемелердің
жолаушылар
лифті
(ауруханалық лифт): Кабинаның өлшемі мен конструкциясы емдеу-профилактикалық
мекемелердің емделушілерін, оның ішінде көлденең тасымалдау құралдарында
(сырғытқыда, кереуетте және т.б.) және (немесе) медициналық жабдықты тасуға
мүмкіндік беретін жолаушылар лифті.
3.31 Машиналық орынжай - Лифттің жетегі, енгізу құрылғысы, басқару
станциясы және басқа да жабдықтар орналастырылатын, есікпен жарақтандырылған, жанжағынан қоршалған орынжай.
3.32 Лифтті жаңғырту: Пайдаланылатын лифттің қауіпсіздігін және техникалық
деңгейін дайындаушы зауытта, Кеден одағының «Лифттердің қауіпсіздігі» техникалық
регламентінде және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінде
белгіленген деңгейге дейін арттыру бойынша іс-шаралар.
3.33 Сыртқы басқару: Лифтті іске қосуға қабат алаңдарынан ғана басқару
командасы берілетін басқару түрі.
3.34 Номиналды жылдамдық: Лифт жабдығы есептелген кабинаның қозғалыс
жылдамдығы.
3.35 Жеке басқару: Бiр лифттің жұмысын басқару жүйесi.
3.36 Жылдамдықты шектегіш: Кабинаның, қарсы салмақтың қозғалыс
жылдамдығы белгіленген шамадан асып кеткен кезде ұстағыштар тетігін іске қосу үшін
арналған құрылғы.
3.37 Лифт жабдығы: Лифттің құрамына кіретін жекелеген тораптар, тетiктер
және құрылғылар.
3.38 Лифт паспорты: Дайындаушы, лифтті дайындау күні және оның зауыттық
нөмірі, негізгі техникалық деректерді және оның жабдықтарының сипаттамалары туралы
мәліметтерді, қауіпсіздік құрылғысы, лифттің тағайындалған қызмет көрсету мерзімі
туралы мәліметтерді қамтитын, сондай-ақ пайдалану кезеңінде мәліметтер енгізу үшін
арналған құжат.
3.39 Шахта шұңқыры: Тоқтау (тиеу) алаңының төменгі еденінің деңгейiнен
төмен орналасқан лифт шахтасының бөлiгi.
3.40 Лифтті жөндеу: Лифттің базалық бөліктерін қоса алғанда, оның кез келген
бөлігін ауыстырумен немесе қалпына келтірумен лифт ресурсының дұрыс жұмыс істеуін
қалпына келтіруді, толық немесе толық қалпына келтіруге жақын қалпына келтіруді
қамтамасыз ететін жөндеу.
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3.41 Жұмыс жылдамдығы: 15% шегінде номиналдан ерекшелене алатын лифт
кабинасы қозғалысының нақты жылдамдығы.
3.42 Кабинаның жұмыс жарығы: Кабинаның мөлшерленген жарығын
қамтамасыз ететiн электрлік стационарлық жарық.
3.43 Жұмыс алаңы: Лифт жабдығын жөндеу және оған қызмет көрсету
бойынша жұмыстар атқаратын персоналды орналастыруға арналған құрылғы.
3.44 Басқару режимдері: Басқару жүйесі қамтамасыз ететiн лифт жұмысының
функционалдық мүмкіндіктерінің жиынтығы.
3.45 Басқару жүйесi: Лифттің жұмысын қамтамасыз ететiн басқару
құрылғыларының жиынтығы.
3.46 Аралас басқару: Лифтті іске қосуға басқару командасы кабинадан да, қабат
алаңдарынан да берілетін басқару түрі.
3.47 Жинақталған басқару: Бір басқару командасын тіркеуден кейін басқа да
басқару командалары тіркелуі мүмкін аралас басқару, бұл ретте басқару командаларын
орындау берілген бағдарламаға сәйкес орындалады.
3.48 Техникалық қызмет көрсету: лифттің дұрыс жұмыс істеуі мен жұмысқа
қабілетін қолдау бойынша орындалатын операциялар (жұмыстар) кешенi.
3.49 Кабинаның тоқтау дәлдiгі (тоқтау дәлдiгі): Кабина автоматты
тоқтатылғаннан кейiн кабинаның еденінің деңгейi мен қабаттағы алаңның деңгейі
арасындағы тік қашықтық.
3.50 Қауiпсiздiк құрылғысы: Лифттің қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз
етуге арналған техникалық құрылғы.
3.51 Диспетчерлік бақылау құрылғысы: Лифт жұмысын қашықтықтан
бақылау және диспетчермен (оператормен) байланысты қамтамасыз ету үшін арналған
техникалық құрал.
3.52 Шахта: Кабина, қарсы салмақ және (немесе) кабинаның теңестiрушi
құрылғысы орналастырылатын кеңiстiк.
3.53 Лифтті пайдалану: Лифт өткізілетін, оның сапасына қолдау көрсетілетін
және қалпына келтірілетін, тағайындалуы бойынша пайдалануды, пайдалану кезеңінде
сақталуды, қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтитын тіршілік айналымының сатысы.
4. Белгілер мен қысқартулар
Электр қондырғылары құрылғыларының қағидасы: ЭҚҚ
Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану қағидалары: ТЭПҚ
Электр қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының
қағидалары: ЭП кезінде ҚТҚ
Лифттердің құрылымы мен пайдалануы бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік
талаптары: ЛҚПӨҚТ
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5 Жалпы ережелер
Осы Әдістемелік нұсқаулар жұмыстарды ұйымдастыру тәртібін, тексеру
жүргізу көлемін және нормативтік қызмет мерзімін өтеген лифттердің техникалық жайкүйін тексеру нәтижелерін ресімдеу тәртібін айқындайды.
5.2
Жұмыстарды орындау реті.
Нормативтік қызмет мерзімін өтеген лифттерді тексеру бойынша жұмыстар
төмендегідей ретпен орындалуға тиіс:
- лифттің техникалық және пайдалану құжаттамасымен (паспорт, техникалық
сипаттама және пайдалану бойынша нұсқаулық), лифтті жөндеу және реконструкциялау
туралы мәліметтермен танысу;
- бояуын қоса алғанда, жалпы жай-күйін сырттай қарап тексеру және тексеру;
- бұзылмайтын бақылау әдістерін қолдана отырып, шахтаның, кабинаның, қарсы
салмақтың қоршауы мен металл конструкцияларының, дәнекерлеу және жік қосылыстары
блогының астындағы арқалықтарының жай-күйін тексеру;
- лифт механизмінің жай-күйін тексеру;
- электр жабдығын және қауіпсіздік сөндіргіштері тексеру;
- жұмыс картасын, ақаулар мен ауытқулар ведомосын жасау;
- ақауларды жою (жөндеу немесе жаңғырту);
- күш беретін электр жабдығының тежеу кедергісін, басқару тізбегі мен
дабылдаманы, күш және жарық беретін электр сымын тексеру;
- жабдықты жерге тұйықтау (нольдік жағдайға келтіру) элементтерін қарап тексеру
және тексеру;
- жерге жақсы тұйықталған бейтарап желілерде нөл-фаза тұйығының толық
кедергісін өлшеу;
- техникалық куәландыруды кезең-кезеңімен жүргізу;
- есеп құжаттамасын жасау;
- тексеру нәтижелерін қарау және сараптамалық қорытынды жасау.
5.3
Техникалық және пайдалану құжаттамасының жай-күйін тексеру.
Техникалық құжаттаманы тексеруге өзіне физикалық жай-күйінің анықтамасын
және ЛҚПӨҚТ-ге сәйкестігін, оның ішінде:
- жөндеу және реконструкциялау туралы мәліметтер;
- алғашқы (толық) және соңғы техникалық куәландыру жазбалары және күнін;
- бағыт сілтейтін сызбаның жай-күйін және оның лифт қондырғысына сәйкестігін,
ауытқулардың болуын және оларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік
қадағалау жөніндегі органмен келісу;
- қағидатты электрлік схеманың жай-күйін, оның дайындаушы зауыт схемасына
сәйкестігін, енгізілген өзгерістердің болуы мен негізділігін қамтитын паспорттың жайкүйін тексеру жатады.
5.4
Металл конструкцияларды, дәнекерлеу және болтты қосылыстарды тексеру.
Лифттің металл конструкцияларының жай-күйін тексеру сырттай қарап тексеру
және бақылаудың бұзылмайтын әдісімен жүргізеді. Тексеру барысында металл
конструкциялардың, дәнекерлеу қосылыстарының барлық элементтерінің жай-күйін,
металдың тоттануының, жарықшағының, қатпарлануының болуын анықтайды. Бақылау
әдістері, бақылау нәтижелеріне қойылатын талаптар және өлшемдер дәлдігі А, Б
қосымшаларында берілген.
Дәнекерлеу қосылыстарын тексеру қарапайым оптикалық құралдарды (6-10 еселік
лупа) қолдана отырып және қажет жағдайларда МЕМСТ 14782 немесе өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі органмен келісілген әдістеме
5.1
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бойынша ультрадыбыстық бақылауды қолдана отырып, сырттай қарап тексеру арқылы
жүргізіледі.
Металдың тоттану дәрежесін анықтау бұрғылау немесе импульстық
ультрадыбыстық цифрлық қалыңдық өлшеуіш (мысалы, УТМ-20 типті) арқылы
жүргізіледі.
Болтты қосылыстарды қарап тексеру көзбен қарауды, бұрандаларды соғуды,
тартылуын тексеруді қамтиды. Көзбен қарау кезінде әрбір қосылыстарда барлық
бұрандалардың болуы және олардың тартылуы тексеріледі. Тартылу сәті В қосымшасында
көрсетілген.
5.5. Механизмдердің жай-күйін тексеру.
Механизмдердің жай-күйін тексеру:
- бекітпелердің жай-күйін, арқандардың жай-күйін, майлайтын материалдардың
болуы және олардың ластануын, шарнирлі қосылыстардың және тұтастай тораптардың
жұмыс қабілеттілігін тексеру мақсатында тораптарды сырттай қарап тексеру;
- тозу шамасын анықтау мақсатында сайманмен өлшеулерді қамтиды А, Г
қосымшалары.
Лифтке қызмет көрсететін электромеханик тораптарды тексеруден алдын шаңнан,
ластан, майдан және тоттанудан тазарту керек.
Сырттай қарап тексеру кезінде:
- механизмдердің
жалпы
жай-күйі
(бояуы,
майлануы,
бұрандалардың,
түйреуіштердің бүлінуінің болуы);
- тораптарда сызаттардың болмауы;
- тораптардың сынуы, деформациялардың және басқа да бүлінулердің болмауы;
- тоттанудың болмауы;
- жүкарба редукторынан және есіктердің жетегінен (олар болғанда) майдың ақпауы
айқындалады А, Г қосымшасы.
Бөлшектердің тозуы сызғышпен, шаблондармен, штангенциркульмен, өлшеуішпен
айқындалады.
Редуктордың ирекше берілісінің тозуы іліністегі бүйір саңылау бойынша
бағаланады.
Механизмдерді бекіту жай-күйі лифтті тексеру барысында тексеріледі В
қосымшасы.
Мойынтіректердің жай-күйі механизмдерді ішінара бөлшектеу кезінде тексеріледі.
Жүкарбаның тежегіш жартылай муфтасының радиалды соғуы индикатор арқылы
тексеріледі.
Арқандардың жай-күйі ЛҚПӨҚТ Д қосымшасының талаптарына сәйкес
тексеріледі.
Сондай-ақ арқандарды кабинада, қарсы салмақта бекіту жерлері, сонымен қатар
аспалардың полиспасталық, балансирлік және қатты жай-күйі тексеріледі.
Редукторларда майдың болуы май көрсеткіш бойынша тексеріледі.
5.6.
Электр жабдығының жай-күйін тексеру.
Электр жабдығын тексеру міндеті оның жай-күйін және сапалық сипаттамаларын,
олардың ЭҚҚ, ТЭПҚ, ЭП кезінде ҚТҚ, ЛҚПӨҚТ талаптарына және техникалық
талаптарға сәйкестігін анықтау болып табылады.
Лифттің электр жабдығының жай-күйін тексеру:
- электр жабдығын сырттай қарап тексеру және қауіпсіз жұмыс үшін қажетті
өлшемдерді (тексерістерді) жүргізуді;
- электр жабдығының жұмысқа қабілетін тексеруді;
- механикалық және электрлік өлшемдерді жүргізе отырып, ішінара бөлшектеуді
(қажет болғанда) қамтиды.
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Лифтті тексеру бойынша жұмысты бастамастан бұрын электр сымдарының
оқшаулану, қорғаныш жерге тұйықтаудың және жабдық элементтері мен
конструкцияларды нольдік жағдайға келтіру жай-күйі қаралып тексерілуге тиіс.
Сырттай қарап тексеру мен тексерістерді жүргізу:
- жабдық элементтерін көзбен қарап тексеруді;
- электр жабдығымен қолмен жұмыс жасағанда элементтердің механикалық
қажалуының болмауын, еріп кетудің, ойығының, байланыс топтарының тозуын тексеруді
қамтиды Д қосымшасы.
Көзбен қарап тексеру электр жабдығының жеке тораптары бойынша рет-ретімен
жүргізіледі және тексерудің мынадай түрлерін қамтиды:
ЭЛЕКТР ҚОЗҒАЛТҚЫШТАР:
- электр сымының қалыпты жұмысында ауытқулар туындатуға және лифттің
жұмысы кезінде авариялық жағдаяттар туғызуға қабілетті механикалық бүлінулердің
болмауы. Қалыпты жұмыстың бұзылуын туындататын ауытқуларға клеммалық қораптың
бүлінуі, электр қозғалтқышты бекіту жерінің сынуы (сызаттар, табандарда немесе
фланецтерде бос жерлер, болттардың тартылуының босауы немесе болмауы) жатады.
ТРАНСФОРМАТОРЛАР:
- клеммалық тақтайшалардың тұтастығы және сымдардың оқшаулану жай-күйі;
- корпустарды және қайталама орамдарды жерге тұйықтау.
Оқшаулау және жерге тұйықтау элементтерінің жай-күйін тексеру, кедергіні
өлшеуді Е қосымшасында көрсетілген көлемде орындау.
БАСҚАРУДЫҢ ТӨМЕН ВОЛЬТТЫ КЕШЕНДІ ҚҰРЫЛҒЫСЫ (БТКҚ):
- контакторлардың (магниттік іске қосқыштың) доғасөндіргіш камераларының
тұтастығы, контактілердің жай-күйін қарап тексеру. Бұл ретте контактілердің жабысу
дұрыстығына, қисаюдың болмауына назар аудару керек;
- автоматты сөндіргіштердің ток құрылғыларының және сақтандырудың балқығыш
қосымшалар номиналының электр жабдығын қорғау талаптарына сәйкестігі;
- клеммалық тақтайшалардың тұтастығы және БТКҚ электр тізбегінің сымдарын
оқшаулау жай-күйі;
- автоматты сөндіргіштердің және топтық ток аударғыштардың жай-күйі;
- реле мен басқа электр аппаратурасының жай-күйі;
- диспетчерлік бақылау және байланыс жабдығының жай-күйі.
ТЕЖЕГІШ ЭЛЕКТРОМАГНИТ:
- магниттік жүйенің қажалуының және қисаюының болмауы.
ЭЛЕКТР МАГНИТТІК ҚАЙЫРМА:
- қайырманың «шаңғысына» қолмен басқанда қажалудың болмауы;
- клеммалық тақтайша мен сымдардың тұтастығы;
- корпусты жерге тұйықтау.
КАБЕЛЬДЕР, СЫМДАР ЖӘНЕ ЛИФТТІ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ:
- жерге тұйықтау (нольдік жағдайға келтіру) өткізгіштерінің және олардың
қосылыстарының болуы, дұрыстығы, беріктігі;
- лифттің жекелеген элементтерін, оның ішінде лифттің электр жабдығының
корпусын және металл конструкцияларды қосатын, жерге тұйықтау ойықтарының
дұрыстығы мен беріктігі;
- кабельдер мен сымдардың, әсіресе олардың электр аппараттарына, электр
қозғалтқыштарға, басқару шкафтарына және сөндіргіштерге қосылған жерлерінде
оқшаулаудың жай-күйі.
ҚАУІПСІЗДІК СӨНДІРГІШТЕРІ:
Мыналар:
- соңғы;
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- кабина есіктерін жабу;
- шахта есіктерін жабу;
- шахта есіктері құлпының автоматтық немесе автоматтық емес;
- шұңқыр есіктерін жабу;
- кабина люгі құлпының;
- кабина жүктемесі;
- кабинаның артық жүктемесі;
- жылдамдықты шектегіш;
- ұстағыштардың;
- тартқыш арқандардың (шынжырлардың) кемістігі;
- ұстап тұратын арқандардың тарту құралы;
- жылдамдықты шектегіш арқанының тарту құралы;
- гидравликалық буфер;
- шұңқыр;
- блок орынжайы;
- «ТОҚТА», «ЕСІКТЕР» түймесі сөндіргіштерінің жұмыс қабілетін қарап тексеру
және тексеру.
Дұрыс іске қосылу сөндіргіштерді қолмен өшіру арқылы тексеріледі.
Лифтте, оның конструкциясына қарай, ЛҚПӨҚТ 6.4.1-тармағының талаптарына сай
келетін басқа да қауіпсіздік сөндіргіштері қолданылуы мүмкін.
ЖҰМЫС СӨНДІРГІШТЕРІ:
Мыналар:
- қабаттағы қайта қосқыштар;
- жұмыс режимін қайта қосқыштар;
- есік жетегінің электр қозғалтқышын ажырату;
- кабинаға жарық беру;
- бұйрық және шақыру түймелері;
- жабысып қалатын шақыру түймесінің катушкасын шунттау;
- селекция және дәл тоқтату датчиктері;
- түймелер, дабылдама тізбегі мен байланыс, соның ішінде диспетчерлік бақылау
қайта қосқыштары;
- басқару посттары түймелері;
- қауіпсіздік сөндіргіштерін бұғаттау түймелері сөндіргіштерінің жұмыс қабілетін
қарап тексеру және тексеру.
Жұмыс сөндіргіштері әрекетінің дұрыстығы лифттің қалыпты жұмыс режимін
тексеру кезінде тексеріледі.
Сөндіргіштерді көзбен қарап тексеру өзіне:
- сөндіргіштердің дұрыс жай-күйі мен бекітуді, сондай-ақ электр жетегі мен
автоматика схемасына қосылуы қамтамасыз етілетін ажыратқыштарды;
- ойықтарды, ерітінділерді және контактілік топтардың тозуын тексеруді қамтиды.
ЭЛЕКТРЛІК ЖАРЫҚ БЕРУ:
- лифт кабинасында, машиналық және блок орынжайларында, шұңқырда және
шахтада, тоқтау (тиеу) алаңдарында электр арматурасының, аппаратурасының және
жарық беру шамдарының болуы және дұрыстығы.
ДИСПЕТЧЕРЛІК БАҚЫЛАУ, БАЙЛАНЫС:
- диспетчерлік бақылаудың ЛҚПӨҚТ 13.2-тармағының талаптарына сәйкестігі;
- кабинадан байланыстың ЛҚПӨҚТ 6.3.36-тармағының талаптарына сәйкестігі;
- жөндеу байланысының ЛҚПӨҚТ 6.3.37-тармағының талаптарына сәйкестігі;
- аппаратураның, сымдардың сәйкестігі, контактілік топтардың тозуы;
- металл корпустарды жерге тұйықтау.
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ЕНГІЗУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ:
- жылжымалы қосылыстардың қажалуының болмауы;
- барлық полюстердің бір уақытта тұйықталуының болуы;
- пышақтардың, пинцеттердің жай-күйі және олардың тозуы.
Тексеру ЕҚ тұтқасын қолмен жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте
контактілердің дұрыс жабысуына, қисаюлардың болмауына, тұтқаны жылжытудың
жеңілдігіне назар аударылады.
Оқшаулау кедергісін, қорғаныш жерге тұйықтауды және нөл-фаза тұйығын өлшеу
электр жабдығын техникалық куәландыруға дайындау бойынша жұмыстарды аяқтағаннан
кейін жүргізілуге тиіс.
Электр өлшеу жұмыстарын ЭП кезінде ҚТҚ сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша IV
төмен емес біліктілік тобы бар және лифттерде жұмыстарды орындауға рұқсаты бар
мамандар орындауы тиіс.
Өлшеу ЭҚҚ, ТЭПҚ және ЭП кезінде ҚТҚ талаптарына сәйкес келетін
нұсқаулықтар бойынша орындалуға тиіс. Өлшеу нәтижелері сараптамалық қорытындыға
қоса берілетін техникалық есеп Е қосымшасының хаттамаларында көрсетіледі.
Сырттай қарап тексеру, қажетті өлшеулерді жүргізу және айқындалған
бұзылуларды жою нәтижелері бойынша лифттің электр жабдығының жұмыс қабілетін
кернеуде тұрған кезде тексеру туралы шешім қабылданады.
Электр жабдығының жұмыс қабілетін тексеру лифттің жекелеген элементтері
бойынша орындалады және төменде тізбеленген тексерулерді қамтиды.
Қауіпсіздік сөндіргіштерінің іске қосылуын тексеру.
Тексеру осы лифттегі барлық қауіпсіздік сөндіргіштерінің іске қосылуын кезекпен
ұқсату (қолмен ажырату) арқылы жүргізіледі.
Берілген параметрлер бойынша жекелеген аппараттардың реттелуін және күйге
келтірілуін тексеру. Автоматты сөндіргіштердің, жылу релелерінің (егер бар болса),
сондай-ақ уақыт релесі және басқалардың жұмыс істеу қондырғыларының шамалары
қағидатты электрлік схемалардағы немесе техникалық талаптардағы кестелерде
келтірілген деректерге сәйкес келуі тиіс.
Енгізу құрылғысының жылжымалы және жылжымайтын контактілерінің жай-күйі
мен жұмыс қабілетін тексеру.
Контактілердің сенімділігін тексеру жылжымалы контактілерді көзбен қарап
тексеру және олардың іске қосылуын тексеру арқылы жүзеге асырылады.
Тиристорлы реттегіштің (егер ол бар болса) жұмыс қабілетін анықтау үшін
мынадай:
- блоктар мен платалардағы ажыратқыштардың дұрыстығын;
- реттегіштің жерге тұйықталуының болуы;
- күш бөлігі мен басқару жүйесінің арасында, күш бөлігі мен корпустың арасында,
басқару жүйесі мен корпустың арасында оқшаулау кедергісін (өлшеу қағидалары
реттегішті дайындаушы зауыттың техникалық сипаттамасында және пайдалану жөніндегі
нұсқаулығында жазылған);
- бақылау жүргізілетін реттегіштің жұмыс қабілетін (лифтке кернеу берілгеннен
кейін);
- қуат беретін желінің фазалары кезегінің дұрыстығын;
- тиристорлы іске қосқыштардың түзеткіш блоктарының бақылау нүктелерінде
басқарушы импульстардың болуын;
- қарқындылық задатчиктерінің жұмысын;
- электр қозғалтқышқа немесе белсенді жүктемеге жұмыс түсуі кезінде реттегішті
тексеру жүргізіледі.
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Бақылау мен тексерудің тізбеленген түрлері техникалық сипаттамаға және
пайдалану жөніндегі нұқсаулыққа сәйкес жүргізіледі.
Электр қозғалтқышты тексеру кезінде:
- роторды қолмен еркін айналдыруға болатынына көз жеткізу;
- мойынтіректерді қарап тексеру, соққының болмауына көз жеткізу, артық люфттің
және мойынтіректердің қызып кетуінің болмауына көз жеткізу;
- қажет болғанда мойынтіректерді электромеханик техникалық куәландыруға дейін
ауыстыру қажет;
- қозғалтқыш дірілінің болмауына көз жеткізу қажет.
Барлық режимдердегі лифттің жұмысын тексеру.
Басқару жүйесіне қарай мынадай:
- қалыпты жұмыс, оның ішінде жеке және топтық басқару;
- машиналық орынжайдан басқару;
- «ревизия», оның ішінде бұғаттан шығару режимдерін тексеру қажет;
Бұдан басқа:
- электр схемаларының жаңғыртылуын орындауды;
- лифт шахтасына бөгде адамдардың кіруі кезінде басқару тізбегін ағытатын
құрылғының дұрыс іске қосылуын;
- қызмет көрсететін персоналдың орналасқан жеріндегі кабинадан диспетчерлік
бақылаудың және байланыстың дұрыстығын;
- қозғалмалы шамдарды қосу үшін тізбектің дұрыстығын;
- жөндеу байланысының дұрыстығын тексеру қажет.
Жабдықтың жұмыс қабілетін сырттай қарап тексеру және жүргізілген тексеру
нәтижелері бойынша жұмыс картасы жасалады және жөндеу-қалпына келтіру
жұмыстарын орындау, істен шыққан жекелеген аппараттардың немесе олардың тораптары
мен бөлшектерін ауыстыру, сондай-ақ жаңғыртуды орындау қажеттілігі айқындалады.
Барлық айқындалған ақауларды маман «Ақаулар ведомосына» жазады Ж
қосымшасы.
Лифттің қауіпсіз пайдаланылуына ықпал ететін электр және механикалық
жабдықтың бұзылуын электромеханик техникалық куәландыру жүргізілгенге дейін жоюы
тиіс. Лифттің қауіпсіз пайдаланылуына ықпал етпейтін бұзылуды жөндеу кестесі
бойынша жақын уақытта жоюға рұқсат беріледі.
5.7. Электр өлшеу жұмыстары.
Электр өлшеу жұмыстары ақауларды жойғаннан және лифтті техникалық
куәландыруға дайындау бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін жүргізілуге тиіс.
Электр өлшеу жұмыстарын өндірістік қауіпсіздік саласында сараптама өткізу
құқығына берілген аттестаты бар мамандырылған ұйымның нұсқаулары бойынша энергия
қадағалуда тіркелген электрзертханасы жүргізуге тиіс.Нұсқаулықтар ЭҚҚ, ТЭПҚ, ЭП
кезінде ҚТҚ сәйкес келуге тиіс.
Мынадай:
- күш жабдығының, басқару және дабылдама тізбектерінің, күш және жарық беру
электр сымының оқшаулау кедергісін;
- жабдықты қарап тексеру және жерге тұйықтау элементтерін (нольдік жағдайға
келтіру) тексеруді;
- нөл-фаза тұйығының (жерге жақсы тұйықталған бейтарап желілерде) толық
кедергісін өлшеуді тексеру мен өлшеу жұмыстары орындалуға тиіс. Өлшеу хаттамалары
сараптамалық қорытындыға қоса берілуге тиіс.
Лифттерді пайдалану және оларға қызмет көрсету бойынша негізгі талаптар ғылыми
еңбектерде көрсетілген [1-5]. Ұсынылатын әдебиет тізімі библиографияда берілген.
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Лифттерді тексеру тәртібі және оларды жүргізу кезеңділігі

6.1 Тағайындалған қызмет мерзімі өткеннен кейін лифтті мақсаты бойынша
пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігі мен шарттарын анықтау, жаңғыртуды орындау
немесе сәйкестік бағалауын ескере отырып ауыстыру мақсатында сәйкестікке бағалауды
жүргізбей, лифтті мақсаты бойынша пайдалануға жол берілмейді.
Сәйкестікке бағалау Кеден одағының Техникалық регламентінде КО ТР 011/2011
белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
6.2 МЕМСТ 22011 сәйкес лифттердің нормативтік қызмет мерзімі 25 жылға тең деп
қабылданды.
Шетелдік фирмалардың лифттерін және арнайы мақсаттағы лифттерді тексеру
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі органмен
келісілген әдістемелік нұсқаулар бойынша жүргізілуге тиіс.
6.3 Қауіпті өндірістік объектілердің иелері (жеке және заңды тұлғалар)
пайдаланудың нормативтік мерзімін өтеген техникалық құрылғыларды, материалдарды
одан әрі пайдаланудың ықтимал мерзімін анықтау үшін сараптама жүргізуге, сондай-ақ
өзінің нормативтік мерзімін өтеген техникалық құрылғылардың, материалдардың
уақытында жаңартылуын қамтамасыз етуге міндетті.
6.4 Тағайындалған қызмет мерзімі ішінде лифттің сәйкестігіне бағалауды
аттестатталған ұйым 12 айда бір реттен кем емес техникалық куәландыру нысанында
жүзеге асырады. Лифттің сәйкестігіне бағалау нәтижесі акт түрінде ресімделеді және лифт
паспортында көрсетіледі.
6.5. Нормативтік қызмет мерзімін өтеген лифттің техникалық жай-күйін тексерудің
екі: бастапқы және қайталама түрі көзделеді.
6.6. Лифттің техникалық жай-күйін бастапқы тексеру дайындаушы зауыт лифттің
паспортында көрсеткен дайындау күнінен бастап айқындалатын нормативтік қызмет
мерзімі өткеннен кейін жүргізіледі.
6.7. Лифттің техникалық жай-күйіне қарай тексеру жүргізу жөніндегі
мамандандырылған ұйым қайталама тексеру мерзімін белгілейді. Бұл мерзім бір жылдан
үш жылға дейін тұтас жылды құрауы тиіс К қосымшасы.
6.8. Лифттердің техникалық жай-күйін тексеру кезең-кезеңімен техникалық
куәландырумен бірге жүргізілу керек, бұл ретте қызметтің тағайындалған мерзімі 6 айға
дейін түзетілуі мүмкін.
6.9. Қайталама тексерулердің саны лифттің нақты техникалық жай-күйімен және
оны қалпына келтірудің экономикалық орындылығымен айқындалады.
6.10. Нормативтік мерзімін өтеген лифтті тексеру лифтке ие ұйым мен өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласында сараптама жүргізуге аттестатталған ұйым арасында жасалған шарт
негізінде жүзеге асырылады.
6.11. Лифтті тексеруге беру ие ұйым мен лифтті тексеруді орындайтын ұйым
арасындағы акт бойынша Л қосымшасы бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте:
- тексеруді орындайтын ұйым мамандарды, оның ішінде лифтті тексеру жұмыстарын
ұйымдастыруға және жүргізуге жауапты маманды тағайындау туралы бұйрық шығаруы
тиіс М қосымшасы.
- лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу бойынша жұмыстарды
ұйымдастыруға жауапты адам пайдаланудан шығаруға және тексеру жүргізетін
мамандардың қол жетімділігін қамтамасыз етуі тиіс, ол туралы техникалық қызмет
көрсету журналында жазба жазылуы керек;
- жауапты маман лифт паспортында «техникалық куәландыру нәтижелерін жазу»
бағанында тексеру жүргізу туралы жазба жазуы керек М қосымшасы.
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6.12. Тексеру кезеңінде лифттің иесі оны пайдаланудан шығарады. Тексеру, жөндеу,
реконструкциялау және жаңғырту кезінде лифтті пайдалануға тыйым салынады. Оған
лифттің иесі жауапты болады.
6.13. Лифтті тексеру кезінде:
- тағайындалған қызмет мерзімін өтеген лифттің осы әдістемелік нұсқауларда
белгіленген жалпы қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі Н қосымшасы;
- қажетті іс-шаралар (оның ішінде лифтті жаңғырту) және лифттің осы техникалық
регламенттің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды орындау
мерзімі айқындалады.
6.14. Лифтті тексеру кезінде:
- лифттің қауіпсіздік құрылғысын қоса алғанда, ақауларды, бұзылуларды, тозу
дәрежесін және тоттануды айқындай отырып, лифт жабдығының жай-күйін анықтау;
- қаңқаның, кабина аспасының, қарсы салмақтың, сондай-ақ бағыттаушылардың
және оларды бекіту элементтерінің металл конструкцияларын бақылау;
- электр желілері мен электр жабдығының оқшаулауын сынау, лифт жабдығын жерге
тұйықтауды (нольдік жағдайға келтіру) көзбен қарап және өлшеп бақылау жүргізіледі.
6.15. Лифтті жөндегеннен немесе жаңғыртқаннан кейін техникалық қызмет көрсету
журналында және паспортта лифтке техникалық қызмет көрсетуге және оны жөндеу
бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға жауапты адам тиісті жұмыстардың орындалуы
туралы жазба жазуы керек. Лифт иесі тексеруді орындайтын ұйымды жөндеуді немесе
жаңғыртуды аяқтау және тексеруді қажеттілігін аяқтау туралы хабардар етуі керек.
6.16. Тексеруді аяқтағаннан кейін лифт кезең-кезеңімен техникалық куәландыруға
ұшыратылуы тиіс.
Техникалық куәландыру кезінде:
- лифт иесінің өкілі;
- лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу бойынша жұмыстарды
ұйымдастыруға жауапты адам;
- лифттің дұрыс жай-күйіне жауапты электромеханик;
- лифтті жөндеуді немесе жаңғыртуды орындаған ұйымның өкілі қатысуы керек.
6.17. Тексеру нәтижелерінің негізінде:
- лифтті пайдалану шарттары және ұзартудың ықтимал мерзімін;
- лифтті жаңғырту немесе ауыстыру бойынша ұсынымдарды қамтитын қорытынды
ресімделеді.
7

Лифт элементтерінің ықтимал бұзылуларының түрлері

7.1
Лифттердің конструкциялары үшін пайдалану барысында туындайтын
мынадай бүлінулер:
- тозған сызаттардың түзілуі;
- металл конструкциялардың деформациялануы;
- механикалық бүлінулер;
- болтты қосылыстарының босауы;
- тоттану және (немесе) тозу салдарынан элементтердің кесілуінің бұзылуы немесе
төмендеуі тән.
7.2
Конструкцияны тексеру кезінде тозған сызаттар жергілікті кернеу
концентраторларында тауындайтынын ескеру керек. Кернеудің типтік концентраторына:
- дәнекерлеу жапсарлары мен олардың түптері қиылысқан жерлері үзік жапсарлар;
- дәнекерлеу жапсарларының технологиялық ақаулары: жану, кесу, дәнекерленбеген
кратерлер, жапсардың толық еместігі, жапсар білігінің тым күшеюі және т.б.;
- күйдірілген, дәнекерленген өңделмеген жиектері бар ойықтар жатады.
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7.3
Негізгі тән бүлінулер, металл конструкциялардың, лифт механизмдерінің
бұзылулары А қосымшасында келтірілген.
7.4
Механизмдерге мынадай бұзылулар мен бүлінулер:
- табандарында электр қозғалтқышы бар жүкарбаның жүрдек білігінің бұзылуы;
- жүкарбаның тежегіш жартылай муфтасының босауы (радиалды соғу);
- редуктордың ирекше ілінісінің тозуы;
- топсалы қосылыстардың, тежегіш жартылай муфталардың, тежеуіштерді
қоршаудың тозуы;
- болтты қосылыстардың босауы;
- кілтекті қосылыстардың тозуы;
- манжеттік нығыздаудың бұзылуы;
- блоктардағы, арқан тартқыш шкивтердегі және барабандағы сызаттар;
- арқан тартқыш шкивтің, блоктардың, жылдамдықты шектегіш шкивінің
тұтқасының тозуы;
- жүкарба редукторынан майдың ағуы;
- майланудың
болмауы
және
блоктардың,
біліктердің
және
электр
қозғалтқыштардың тозуы тән.
7.5
Арқандарға мынадай ақаулар:
- өзегінде майланудың болмауы;
- жіптерінің біреуінің немесе өзегінің үзілуі;
- стренгілердің немесе жіптердің қатпарлануы;
- өзегін немесе жібін сығып шығару;
- арқан диаметрін жергілікті көзге көрінетін үлкейту немесе кішірейту;
- арқанның жалпаюы (көлденең қимасының пішімін жоғалтуы) тән, олар болғанда
арқан ауыстырылуы тиіс.
8 Лифттерді сынау әдістемесі
8.1 Сынақ мақсаты мен міндеті.
Сынақтың негізгі мақсаты лифттің техникалық жай-күйін және оны әрі қарай
пайдалану мүмкіндігін анықтау болып табылады.
Сынақтың міндеті жабдықтың, сыналатын лифттің тораптарының және
механизмдерінің сапалық сипаттамаларын, олардың ЛҚПӨҚТ талаптарына және
техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау болып табылады.
Сынақтар мен өлшемдерді жүргізу шарттары.
8.2
Сыртқы орта көрсеткіштері мен сыртқы ықпал ететін факторлардың жол
берілетін мәндері. Сыртқы орта көрсеткіштері.
8.3
Шахтадағы және машиналық орынжайда ауа температурасы МЕМСТ 22011
белгіленген шекте болуға тиіс.
8.4
Лифт жетегіне қуат беретін электр желісінің кернеуі 342-418 В (номиналды
кернеуі 380 В желі үшін) және 198-242 В (номиналды кернеуі 220 В желі үшін) шегінде
болуға тиіс. Лифт жетегіне қуат беретін электр тогының жиілігі 49-51 Гц (номиналды
жиілігі 50 Гц желі үшін) шегінде болуға тиіс.
8.5
Өлшемдерді жүргізудің қалыпты жағдайлары және өлшеу құралдарының
метрологиялық сипаттамалары МЕМСТ 8.002, МЕМСТ 8.326, ҚР ҚТ 2.4 талаптарына
сәйкес болуға тиіс.
8.6
Жұмыс істеу режимдері
8.7
Сынақ кезінде лифттің жұмыс істеу режимдері осы нұсқаулардың П
қосымшасының талаптарына сай болуға тиіс.
8.8
Сынақты тоқтата тұру критерийлері.
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Егер:
- сынақ жүргізіп жатқан адамдарға қауіп төндіретін авариялық жағдай туындаса;
- лифттің жұмыс істеу қабілетіне ықпал ететін ақауларды жоюға мүмкіндік болмаса,
сынақтар тоқтатылуға тиіс.
Көрсетілген жағдайларда жауапты маман лифт иесі ұйымының (кәсіпорынның)
басшыларын айқындалған ақауларды жойғанға дейін тексеруді тоқтатқаны туралы
хабарлауы керек.
8.9
Сынақтарды жүргізу қауіпсіздігі.
П қосымшасына сәйкес лифт сипаттамасын анықтаудан бұрын сынақ жүргізетін
мамандар:
- кабинаның, машиналық және блок орынжайларының, шахтаның және қабат
алаңдарының жарық және оның жеткілікті болуын;
- кабина мен шахтаның қоршауының жай-күйін;
- кабина мен шахта есіктерінің құлыптарының дұрыстығын;
- қауіпсіздік сөндіргіштерінің дұрыстығын;
- енгізу құрылғысының және күш беретін тізбектің автоматты сөндіргішінің жайкүйі мен олардың жұмысының дұрыстығын;
- лифтті машиналық орынжайдан басқару режимін;
- кабина төбесінен және машиналық орынжайдан лифтті басқару кезінде сырттан
шақыруларды және бұйрықтарды ажыратуды;
- енгізу құрылғысында электр желісінің кернеу шамасын, сондай-ақ басқару және
дабылдама тізбегін бақылауы қажет.
8.10 Сипаттамалар номенклатурасы.
Сипаттамалар номенклатурасы, жол берілетін ауытқулар және сипаттамалар
шамасының шекті мәндері Б қосымшасында келтірілген.
Мамандар жармалардың, кинетикалық энергияның сығылу үдеуін, жылдамдығын,
күшін, қол штурвалындағы күшті және жарықты лифттің нақты жай-күйін ескере отырып
айқындайды.
Көрсетілген сипаттамалар номенклатурасы осы Әдістемелік нұсқаулар
қолданылатын барлық лифттер үшін арналады. Егер осы нақты лифттің конструкциясына
П қосымшасында келтірілген қандай да бір сипаттамалар тән болмаса, онда олар
айқындалмайды.
8.11 Сынау әдістері, осы сынақтардың дәлдік көрсеткіштерінің талап етілетін
мәндері, өлшеу құралдарына қойылатын талаптар Б қосымшасында келтірілген.
8.12 Сынақтар нәтижелері П қосымшасы бойынша ресімделуге тиіс.
9 Лифтті техникалық куәландыру
9.1
Нормативтік,
конструкторлық
және
пайдалану
құжаттамасында,
стандарттарда, қауіпсіздік қағидаларында белгіленген қызмет мерзімін өтеген лифтті
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган аттестаттаған мамандандырылған
сараптама ұйымы «сараптамалық тексеруден» өткізеді. Сараптамалық тексеру
нәтижелерінің негізінде қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігі туралы шешім
шығарылады.
9.2
Қарап тексеруден, тексеруден, сынақтан, электр өлшеу және ақауларды жою
(жөндеу немесе жаңғырту) жөніндегі жұмыстардан кейін лифтті өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласындағы аттестатталған мамандандырылған ұйым:
а) толық техникалық куәландырудан – монтаждаудан кейін, пайдалануға бергенге
дейін;
б) мерзімді техникалық куәландырудан – 12 айда бір реттен кем емес;
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в) қауіпсіздік құрылғыларын ауыстырғаннан немесе қондырғаннан; редукторды,
арқан тартқыш шкивті, тежегіш құрылғысын, тартқыш арқанды ауыстырғаннан немесе
жөндегеннен; қағидатты электр схемасын өзгерткеннен; басқару шкафын (құрылғысын)
ауыстырғаннан кейін ішінара техникалық куәландырудан өткізеді.
9.3
Лифтті тексеру және оны пайдалану жағдайларын талдау нәтижелерінің
негізінде жабдықтың қалдық ресурсын және лифтті қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту
мүмкіндігін анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі.
9.4
Лифтті қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту бойынша жұмыс нормативті
белгіленген мерзімге жеткенге дейін жүргізіледі. Лифтті тексеру бойынша жұмыс пен
техникалық куәландыру бойынша жұмысты бір жыл шегінде қоса атқаруға рұқсат
беріледі.
9.5
Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган аттестаттаған
мамандандырылған
сараптама
ұйымы
техникалық
куәландыру
нәтижелерін
«сараптамалық қорытындыда» көрсетуге тиіс (Р қосымшасы).
10 Лифттерді тексеру жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы
10.1 Лифтті тексеру және техникалық куәландыру кезінде «Қауіпсіздік
техникасы бойынша қағидалар» талаптары, сондай-ақ осы Нұсқаулардың талаптары
сақталуға тиіс.
10.2 Лифтке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды
ұйымдастыруға жауапты адам мамандардың лифтті тексеру үшін қол жетімділігін
ұйымдастыруға жауапты болады.
10.3 Лифттің дұрыс жұмыс істеуіне жауапты электромеханик мамандардың
лифтке қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ететін техникалық іс-шаралардың
орындалуына жауапты болады.
10.4 Тексеру жүргізуді ұйымдастыру бойынша жауапты болып тағайындалған
маман лифтті тексеру кезінде жұмыстардың жүргізілуін ұйымдастыруға және олардың
қауіпсіз орындалуына жауапты болады.
10.5 Осы жұмыстарды орындайтын персонал жөндеу немесе жаңғырту
жұмыстарын жүргізу қажет болған жағдайда қажетті жұмыстарды ұйымдастыруға және
оларды жүргізуге жауапты болады.
10.6 Жұмыстарды жүргізу кезінде мамандар, оның ішінде тексеруге тартылатын
мамандар қауіпсіздік техникасы қағидаларының сақталуына дербес жауапты болады.
10.7 Лифт паспортында және техникалық қызмет көрсету журналында лифтті
ажырату және оны тексеруге беру туралы, айқындалған ақауларды жою үшін лифтті
жөндеуге беру туралы, техникалық куәландыру жүргізу және лифтті пайдалануға беруге
рұқсат беру туралы жазбалар жазылуға тиіс.
10.8 Тексеру кезеңінде лифт ажыратылуы керек, енгізу құрылғысында
«Қоспаңыз, адамдар жұмыс істеп жатыр» деген жазуы бар плакат ілінуге тиіс.
10.9 Егер машиналық орынжайда екі немесе бірнеше лифттердің жабдығы
орнатылған болса, онда лифттердің бірін қарап тексеру, тексеру және сынау кезінде
айналып тұратын бөліктердің және кернеудегі электр жабдықтарының қасында ерекше сақ
болу керек.
10.10 Жұмыс орнына жарық түсіру үшін кернеуі 42 В аспайтын қозғалмалы шам
қолданылуы керек. Жарық санитарлық нормалардың талаптарына сай, бірақ кемінде 75
лк болуы керек.
10.11 Кернеуді өшірмей немесе ішінара өшіріп жұмыс істегенде диэлектрлік
қолғаптар және тұтқалары токтан оқшаулайтын саймандар пайдаланылуы керек.
10.12 Аспаптар мен қорғаныш құралдар белгіленген тәртіпте тексерілуге жатады.
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10.13 Шахтада және лифт шұңқырында жұмыс істегенде қорғаныш каскалар
пайдаланылуы керек.
10.14 Энергетикалық тиімділік сыныбы лифтке берілетін техникалық құжаттамада
және оның маркалауында көрсетіледі.
11

Тексеру нәтижелерін ресімдеу және қорытынды дайындау

11.1 Лифтті қарап тексеру, тексеру және сынау нәтижелері бойынша төмендегі
құжаттар:
1)
қорғаныш жерге тұйықтау құрылғыларын сынау және лифтті электрлік және
электр жабдықтарын тексеру бойынша техникалық есеп Е қосымшасы сәйкес:
- күш беретін электр жабдығының тежеу кедергісін, басқару тізбегі мен
дабылдаманы, күш және жарық беретін электр сымын тексерудің №1 хаттамасы;
- жабдық элементтерін жерге тұйықтау (нольдік жағдайға келтіру) элементтерін
қарап тексеру және тексерудің № 2 хаттамасы;
- нөл-фаза тұйығының толық кедергісін өлшеудің № 3 хаттамасы.
2)
лифт ақауларының ведомосы Ж қосымшасына сәйкес;
3)
Тексеруді жүргізуге жауапты маман тексеруді жүргізу және оның
нәтижелері, сондай-ақ қайталама тексеру мерзімі туралы жазбаны лифт паспортында
жазуы керек М қосымшасы сәйкес;
4)
лифтті сынау нәтижелері туралы есеп П қосымшасы сәйкес;
5)
лифтті тексеру актісі С қосымшасы сәйкес;
6)
Ақауларды жойғаннан (жөндегеннен немесе жаңғыртқаннан) кейін лифт
мерзімді техникалық куәландыруға жатады, оның нәтижелері лифтті тексеру актісінде
көрсетілуге тиіс С қосымшасы сәйкес;
7)
бұзылмайтын бақылау әдістерін қолдана отырып, металл конструкцияларды,
дәнекерлеу қосылыстарын, лифт тораптары мен механизмдерін тексеру актісі Т
қосымшасы сәйкес;
8)
пайдалану және техникалық құжаттаманың болуы және сәйкестігі туралы
есеп У қосымшасы сәйкес;
9)
лифт туралы мәліметтер Ф қосымшасы сәйкес;
10)
лифтті тексеру жұмыс картасы Х қосымшасы сәйкес;
11)
лифтте айқындалған ауытқулардың ведомосы Ц қосымшасы сәйкес
ресімделуге тиіс.
11.2
Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган аттестаттаған
мамандандырылған ұйым 11.1 – тармақта көрсетілген құжаттарды қарастыруға және
лифтті одан әрі пайдалану мүмкіндігі және оған қайта өткізу мерзімі туралы сараптамалық
қорытынды шығаруға тиіс Р қосымшада көрсетілген.
11.3 Сараптамалық қорытынды иесіне берілуге және лифт паспортымен бірге
сақталуға тиіс. Сараптамалық қорытындының көшірмесі тексеруді жүргізген ұйымда
кемінде үш жыл сақталуға тиіс.
Сараптамалық қорытындыға төмендегі құжаттар:
- 11.1-тармақта көрсетілген құжаттар;
- лифтті тексеру жүргізуге шарт;
- нормативтік қызмет мерзімін өтеген лифтті тексеру актісі С қосымшасы сәйкес;
- тексеруді жүргізу үшін мамандарды тағайындау туралы бұйрық қоса тіркелуге тиіс.
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А қосымшасы
(ақпараттық)
НЕГІЗГІ СИПАТТЫ БҮЛІНУЛЕР, МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫҢ,
ЛИФТТЕР МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ БҰЗЫЛУЫ, ОЛАРДЫ БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ
ЖӘНЕ АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР
А1 кестесі
Жинақ
бірлігі

Бүліну түрі, бұзылу,
ақау

Бақылау әдісі

1
Кабина

2
Кабина қаңқасының
болтты қосылыстар
тартылуының босауы
Тіреушелерде, кабина
қаңқасының
тұтастырғыларында
сызаттар

3
Тартылуын тексеру

Металлда және
дәнекерлеу үстіңгі
және төменгі
арқалықтарда
сызаттар
Кабина купесінің
механикалық
бүлінулері
(қалқандардың
майысуы, жарылуы)
Есіктің, төбе
элементтерінің
майысуы
Жүк лифтісі еденінің
жақтауларындағы
дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар
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6-10 еселік лупамен
сырттай қарап
тексеру,
ультрадыбыстық
бақылау (УДБ)
6-10 еселік лупамен
сырттай қарап
тексеру,
ультрадыбыстық
бақылау (УДБ)
Сырттай қарап
тексеру. Майысу
сызғышпен және
штангенциркульмен
бақыланады
Сырттай қарап
тексеру. Майысу
сызғышпен және
штангенциркульмен
бақыланады
6-10 еселік лупамен
сырттай қарап
тексеру,
ультрадыбыстық
бақылау (УДБ)

Бақылау
нәтижелеріне
қойылатын
талаптар
4
Д қосымшасы
бойынша тартылу
шамасы
Сызаттарға жол
берілмейді

Бүлінуді,
бұзылуды жою
бойынша
ұсынымдар
5
Болтты
қосылыстарды
қатайтып бұрау
Тіреушелерді,
тұтастырғылар
ды ауыстыру

УДБ бойынша
әдістемелік
нұсқаулар

Жөндеу немесе
тігістерді
ауыстыру

Қалқандардың
майысуы 5 мм-ден
аспайды.
Қалқандардың
жарылуына және
тесілуіне жол
берілмейді
Элементтердің
майысуы 5 мм-ден
аспайды

Жөндеу немесе
ауыстыру

УДБ бойынша
әдістемелік
нұсқаулар

Жөндеу немесе
ауыстыру

Жөндеу немесе
ауыстыру

А.1 кестесі (жалғасы)

1

Ілмек торабы

Қайырмалы
блоктардың
торабы
Тартқыш
арқандар және
жылдамдықты
шектегіштер
Башмактар,
ішпектер

Есіктер жетегі

2

3
Металл
Сырттай қарап
конструкциялард тексеру, бұрғылау
ың (металл
немесе
купенің,
ультрадыбыстық
есіктердің, еден қалыңдық
жақтауларының, өлшеуішпен
тіреушелердің)
бақылау
тоттануы
Бөлшектердегі
6-10 еселік
сызаттар
лупамен сырттай
қарап тексеру,
ультрадыбыстық
бақылау (УДБ)
Блоктардағы
6-10 еселік
сызаттар,
лупамен сырттай
жарылулар
қарап тексеру,
ультрадыбыстық
бақылау (УДБ)
Қатты тозу,
Сырттай қарап
тоттану, өзек
тексеру.
тарамдарының
Штангенциркульме
үзілуі
н, микрометрмен
өлшеу
Сызаттар, қатты Сырттай қарап
тозу
тексеру.
Штангенциркульме
н, сүңгімен өлшеу
Корпустағы
сызаттар
Ирекше жұптың
қатты тозуы
Сүйрегіш пен
шкив
бекітпесінің
босауы

4
Өтпелі тоттануға
жол берілмейді.
Элемент
қалыңдықтарының
рұқсат берілетін
азайту 5% көп емес

5
Элементтерді,
металл
конструкциял
арды жөндеу
немесе
ауыстыру

Сызаттарға жол
берілмейді

Ауыстыру

Сызаттарға жол
берілмейді

Ауыстыру

Г қосымшасы
ЛҚПӨҚТ

Ауыстыру

Сызаттарға жол
берілмейді, саңылау:
- бүйірлік 3 мм көп
емес
- артқы 4 мм көп
емес
Сырттай қарап
Сызаттарға жол
тексеру
берілмейді
Іліністегі бүйірлік
Бүйірлік саңылау
саңылауды бақылау шегінде иректің
бұрылуы 30°
аспайды
Сырттай қарап
Люфтке жол
тексеру, тоқтағанда берілмейді
люфттердің
болмауын тексеру
(қолмен)

Ауыстыру

Ауыстыру
Ирекше
жұпты немесе
редукторды
ауыстыру
Жөндеу
немесе
ауыстыру
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А.1 кестесі (жалғасы)

1

Кабина
есіктерінің
арқалығы және
кареткасы
Құрама қайырма

Механикалық
қайырма

Ұстағыштар және
олардың
механизмі

2
Дәнекерлеу
жапсарларындағы
беттердің,
сызаттардың
деформациялануы
Дәнекерлеу
жапсарларындағы
беттердің,
сызаттардың
деформациялануы
Дәнекерлеу
жапсарларындағы
беттердің,
сызаттардың
деформациясы,
қосылыстардағы
топсалардың тозуы
Бөлшектерде және
дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар, болтты
қосылыстардың
тартылуының
босауы
Серіппелердің
сынуы

Жылжымалы еден
механизмі

Бөлшектерде және
дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар, металл
конструкцияларды
ң тоттануы

Қарсы салмақ

Қарсы салмақ
қаңқасының
болтты
қосылыстары
тартылуының
босауы
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3
4
6-10 еселік
Сызаттар мен
лупамен сырттай деформацияларға жол
қарап тексеру
берілмейді

5
Жөндеу
немесе
ауыстыру

6-10 еселік
Сызаттар мен
лупамен сырттай деформацияларға жол
қарап тексеру
берілмейді

Жөндеу
немесе
ауыстыру

6-10 еселік
Сызаттар мен
лупамен сырттай деформацияларға жол
қарап тексеру
берілмейді

Жөндеу
немесе
ауыстыру

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру,
тартылуын
сомын кілтпен
тексеру
Сызаттар,
серіппелердің
сынуына жол
берілмейді
6-10 еселік
Сызаттарға жол
лупамен сырттай берілмейді. Элемент
қарап тексеру,
қалыңдықтарының
ультрадыбыстық рұқсат берілетін
қалыңдық
азайту 5% көп емес
өлшеуішпен
бақылау
Сомын
Д қосымшасы
кілттермен
бойынша тартылу
тексеру
шамасы

Жөндеу
немесе
ауыстыру
Бөлшектерді
, металл
конструкция
ларды
жөндеу
немесе
ауыстыру
Болтты
қосылыстар
ды қатайтып
бұрау

А.1 кестесі (жалғасы)

1

Қарсы салмақтың
қайырма
блоктарының
тораптары
Қарсы салмақ
жүктері
Жүкарба және
блоктар

2

3

4

5

Тіреушеде, қарсы
салмақ
қаңқасындағы
тұтастырғыларда
сызаттар

6-10 еселік
Сызаттарға жол
лупамен сырттай берілмейді
қарап тексеру,
УДБ

Тұтастырғы
ларды,
тіреушелерд
і ауыстыру

Серіппелердің
сынуы

Көзбен
Серіппелердің сынуы
тексеруге
болады
6-10 еселік
УДБ бойынша
лупамен сырттай әдістемелік нұсқаулар
қарап тексеру,
УДБ

Ауыстыру

Сырттай қарап
тексеру. Майысу
мен тозу
сызғышпен және
штангенциркуль
мен өлшенеді

Арқалықтың
майысуына жол
берілмейді. Рымболттардың тозуы 2
мм, қуыстардың 7 мм
көп емес

Жөндеу
немесе
ауыстыру

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру,
УДБ
Сырттай қарап
тексеру

Сызаттарға жол
берілмейді

Ауыстыру

Сомын
кілттермен
тексеру

Д қосымашсы
бойынша тарту
шамасы

Болтты
қосылыстар
ды қатайтып
бұрау

6-10 еселік
Сызаттарға жол
лупамен сырттай берілмейді
қарап тексеру,
УДБ

Тораптарды
жөндеу

Металда және
жоғарғы және
төменгі
арқалықтардың
дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар
Жоғарғы, төменгі
арқалықтардың
майысуы. Рымболттардың және
арқалықтардың
қуыстарының
тозуы
Блоктардағы
сызаттар
Жүктердегі
жарықтар және
сызаттар
Жүкарба
торабының
жақтауға және
блоктардың
арқалығына болтты
бекітпесінің
тартылуының
босауы
Жақтаудың,
кергіштің және
блоктар астындағы
арқалықтардың,
серіппелердің
дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар

Жөндеу
немесе
ауыстыру

Өтпелі сызаттарға жол Ауыстыру
берілмейді

21

А.1 кестесі (жалғасы)

1

2

Жүкарба және Жақтаудың жоғарғы
бөлігінің және
блоктар
блоктар астындағы
арқалықтардың
майысуы
Корпустың
сызаттары,
манжеттердің тозуы
Ирекше жұптың
тозуы

Жүкарба
муфтасы

Тірек
мойынтірегі
нің торабы
Маховик
Тежеуіш
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3
Сырттай қарап
тексеру. Майысу
сызғышпен
жәнештангенцирку
льмен өлшенеді
6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру
Жүк тиелмеген
жүкарба кезінде
іліністегі бүйірлік
саңылауды бақылау

Жартылай муфтаның Люфттердің
бекітпесінің босауы
болмауын тексеру
(қолмен)
Тежегіштің жұмыс
Сырттай қарап
бетінің тозуы
тексеру, өлшеу
Бекітпенің босауы

Сырттай қарап
тексеру, қарамақарсы жүктеме
жасай отырып
люфттерді тексеру
Тоқтатуда бекітпенің Люфттердің
босауы
болмауын тексеру
(қолмен)
Бөлшектердегі
6-10 еселік
сызаттар
лупамен сырттай
қарап тексеру
Тежегіш қаптаманың Сырттай қарап
тозуы
тексеру.
Сызғышпен өлшеу

4

5

Жақтаудың
жоғарғы бетінен
ауытқуы 2 мм көп
емес

Жөндеу

Сызаттар мен
майдың ағуына жол
берілмейді
Бүйірлік саңылау
шегінде ирекше
біліктің бұрылуы
36°С (жартылай
муфта
ұзындығының 10бөлігі) аспайды
Жөндеу немесе
ауыстыру

Ауыстыру

Белгілердің
тереңдігі жартылай
муфтадан 0,5 мм
аспайды
Осьтік люфт 0,05
мм аспайды

Жөндеу немесе
ауыстыру

Соғуға жол
берілмейді

Жөндеу

Сызаттарға жол
берілмейді

Ауыстыру

Тозу 50% аспайды.
Тойтармалар
қалпағының батуы
кемінде 2 мм

Ауыстыру

Ауыстыру

Жөндеу немесе
ауыстыру

Жөндеу

А.1 кестесі (жалғасы)

1

2
Серіппенің сынуы,
қалдық деформациялар

3
Сырттай қарап
тексеру. Сызғышпен
өлшеу

5
Ауыстыр
у

Сырттай қарап
тексеру

4
Сынуға жол
берілмейді. Қысылған
серіппе айналымы
арасындағы саңылау
кемінде 1,5 мм
Сызаттарға жол
берілмейді

Тежеуіштің
электр
магниті
Арқан
тартқыш
шкив,
барабан,
қайырма
блоктар

Корпустың сызаттануы
Сызаттар, жарылулар,
раковиналар

Сырттай қарап
тексеру

Сызаттарға жол
берілмейді

Ауыстыр
у

Бекітпенің қондыруда
босауы

Люфтке жол
берілмейді

Жөндеу

Сызаттарға жол
берілмейді
Майысу биіктігі 2 мм
көп емес. Үзілуге жол
берілмейді

Ауыстыр
у
Жөндеу
немесе
ауыстыру

Металл жайманың
тоттануы

Қарама-қарсы күш
түсіре отырып,
люфттердің
болмауын тексеру
Сырттай қарап
тексеру
Сырттай қарап
тексеру. Майысуды
сызғышпен және
штангенциркульмен
тексеру
Сырттай қарап
тексеру

Электр
қозғалтқыш
Шахтаның
есіктері
және
шұңқыры,
қуыстар

Бекіту жерлеріндегі
сызаттар, жарылулар
Механикалық
бүлінулер

Шахтаның
есіктерін
бекіту және
шұңқыр
(төсемелер)
Шахта және
шұңқырдың
есіктерінің
құлпы, ілмек
торабы

Дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар, майысулар
бекітпенің босауы

6-10 еселік лупамен
сырттай қарап
тексеру, УДБ,
тартуды тексеру

Жайманың өтпелі
тоттануына жол
берілмейді

Жөндеу
немесе
ауыстыру

Сызаттар, қалдық
деформациялар,
тоттану

Сырттай қарап
тексеру

Жөндеу
немесе
ауыстыру

Шахта:
тіреушелер,
белдіктер,
ригельдер,
төсемелер

Майысудың дәнекерлеу 6-10 еселік лупамен
жапсарларындағы
сырттай қарап
Сызаттар
тексеру, УДБ.
Сызғышпен,
штангенциркульмен,
тіктеуішпен өлшеу
Қоршаудың
Сырттай қарап
механикалық
тексеру, бұрғылау
бүлінулері, металдың
тотануы

Сызаттарға жол
берілмейді
Сызаттарға немесе
қалдық
деформацияларға жол
берілмейді
Сызаттарға жол
берілмейді. Майысу
0,5% көп емес

Сетканың бүлінуіне
жол берілмейді,
тоттану 5% көп емес

Жөндеу
немесе
ауыстыру

Шахтаны
қоршау

Ауыстыр
у

Жөндеу
немесе
ауыстыру
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А.1 кестесі (жалғасы)

1

2

3

Бағыттаушы
ларды
қондыру

Болтты
бекітпелердің,
бағыттаушылардың
және жіктердің
тартылуының
босауы
Кабина мен қарсы
салмақ
бағыттаушыларыны
ң штихмассасының
бұзылуы және
бүйірлік
жылжу. Түрлі
жазықтықта тігінен
қисаюы, жіктердегі
жылжу
Дәнекерлеу
жапсарларындағы
сызаттар, бекітпенің
босауы

Тартылуын тексеру

Д қосымшасы
бойынша тарту
шамасы

Болтты
бекітпелерді
тарту

Бағыттаушылардың
бекіту жерлерінде
штихмассаны
арнайы шаблонмен
немесе өлшеуішпен
тексеру

Штихмассаның
мөлшеріне ауытқу
және бүйірлік
жылжу 2 мм
аспайды. Бүкіл
биіктігіне қисаю 10
мм, жіктердегі
жылжу 0,25 мм көп
емес.

Жіктерді реттеу,
тазалау

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру, УДБ
Тартылуын тексеру

Сызаттарға жол
берілмейді,
Д қосымшасы
бойынша тарту
шамасы
Майысу 0,5% көп
емес, тоттану 5%
көп емес
Сызаттарға жол
берілмейді. Д
қосымшасы
бойынша тарту
шамасы.

Жөндеу

Төсемелер,
ригельдер

Шұңқырды
қоршау

Механикалық
бүлінулер,
металлдың тоттануы
Бағыттаушы Дәнекерлеу
ларды бекіту жапсарларындағы
сызаттар, бекітпенің
босауы,
штихмассаның
бұзылуы
Серіппелі
Сызаттар, қалдық
буферлер
деформациялар

Сырттай қарап
тексеру, бұрғылау

Гидравликал Сызаттар,
ық буфер
көтерілулер, майдың
ағуы, бекітпенің
босауы
Буферлердің Сызаттар, қалдық
тіректері
деформациялар,
тоттану, босауы,
бекітпелер

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру
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Сырттай қарап
тексеру, тартылуын
тексеру және
штихмасса
Сырттай қарап
тексеру, биіктігін
өлшеу

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру, УДБ

4

Штихмасса
бойынша
мөлшердің
ауытқуы 2 мм көп
емес
Сызаттарға жол
берілмейді.
Биіктікті 3 мм көп
емес төмендету
Сызаттарға,
көтерілулерге және
майдың ағуына жол
берілмейді

5

Жөндеу
Жөндеу немесе
ауыстыру

Ауыстыру

Жөндеу немесе
ауыстыру
Жөндеу немесе
ауыстыру

А.1 кестесі (жалғасы)

1
Жылдамдық
қты
шектегіштің,
өтеуіш
арқандардың
(тізбектердің
) созылмалы
құрылғысы
Қайырма
блоктар

2
Тоқтаудың босауы,
көлденеңінен
ауытқулар,
жарылулар, шкив,
тоттану

3
6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру,
тартылуын тексеру

4
5
Сызаттарға жол
Жөндеу немесе
берілмейді, тоттану ауыстыру
5% көп емес,
қалдық
деформациялар
0,5% көп емес

Сызаттар,
жарылулар,
бекітпенің босауы,
тоттану

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру, УДБ

Ауыстыру

Жылдамдық
ты шектегіш

Сызаттар,
жарылулар,
бекітпенің босауы

Жылдамдық
ты
шектегішті
қондыру
Жүккөтергі
ш
құрылғыны
ілу үшін
құрылғы

Майысулар, тоттану

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру,
тартылуын тексеру
Сырттай қарап
тексеру

Д қосымшасы
бойынша тарту,
көлденеңінен
ауытқу 5 көп емес,
тоттану 5% көп
емес
Сызаттарға жол
берілмейді.
Тоттану 5% көп
емес
Майысу мен
тоттану 5 % көп
емес
Сызаттарға жол
берілмейді

Жөндеу

Сызаттар, қалдық
деформациялар

6-10 еселік
лупамен сырттай
қарап тексеру

Ауыстыру
немесе жөндеу
Жөндеу
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Б қосымшасы
(ақпараттық)
СЫНАУ (ӨЛШЕУ) ӘДІСТЕРІ, СЫНАУЛАРДЫҢ (ӨЛШЕУЛЕРДІҢ)
ДЕРЕКТЕРІНІҢ ДӘЛДІК КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН МӘНДЕР, СЫНАУ
ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Б 1 кестесі
№ Лифт сипаттамаларының
п атауы
п

1
1

2

3

4

5
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2
Жұмыстың пайдалану
режимі кезінде орташа
жылдамдату, м/с2
- аурухана лифттерінде
- жолаушылар лифттерінде
«ТОҚТА» түймесімен
тоқтау кезінде және
қауіпсіздік сөндіргіштері
іске қосылғанда кабинаның
жоғары жылдамдығы, м/с2
Кабина қозғалысының
жұмыс жылдамдығының
бастапқыдан ауытқуы, м/с
Кабинаның автоматты
тоқтау дәлдігі, мм
- еден көлігімен жүктелген
аурухана және жүк
лифттерінде,
- қалғандарында
Қозғалмайтын кабина және
жүкарба жұмыс істеп тұрған
кезде қарсы салмақты
көтеру мүмкін еместігі

Сипатта
малар
шамасы

<1,0
>2,0

Белгіленген
Сынау
ықтималдығы (өлшеу)
Р=0,95 кезінде әдістері*
сынаулардың
(өлшеулердің)
деректерінің
дәлдік
көрсеткіштері
не қойылатын
мәндер
4
5
Тікелей
±7,9%
бағалау
әдісі

<9,81

±7,9%

Тікелей
бағалау
әдісі

±7,0%

±15,0%

±5,0%

Сондай

±4,0%

±2,0 мм

Сондай

±1,0 мм

-

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
әдісі

-

3

Сынау
құралдары
на
қойылаты
н талаптар
(өлшемдер
дің дәлдігі)

6

±7,0%

±15
±50

бт**

Б.1 кестесі (жалғасы)

1

2

6

Автоматты түрде ашылатын
есіктермен жабдықталған
лифттің саңылаусыз
шахтасына (тұрғын үйде)
адамдар кіргенде басқару
тізбегін ажырату
Кабинаға жүкт тиелген
кезде қабат алаңына түсіру
(ұстағыштарға автоматы
түрде тоқтау құрылғысы
болғанда). Тікелей
статикалық сынақ әдісі, мм
Кабинаны статикалық және
динамикалық сынақтар
жүгімен толтырғаннан кейін
лифт элементтерінде
сынулар және қалдық
деформациялар
Кабинада салмағы лифттің
жүк көтергіштігі 1,1-ге тең
немесе одан да көп жүк
болғанда лифтті іске қосу
Тосқауылға тап болғанда
лифттің автоматты түрде
жабылатын есіктерінің
автоматты реверсі

бт

-

Сондай

-

<200

±2,0 мм

Тікелей
бағалау
әдісі

±1,0 мм

бмт***

-

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
әдісі

-

бмт

-

Кабинаны
ң толуын
ұқсату

-

бт

-

-

Реверс ажыратылғанда
лифттің автоматты түрде
жабылатын есіктерін
жармалардың статикалық
қысуының күшеюі, даН
12 Лифттің автоматты түрде
жабылатын есіктерінің
кинетикалық энергиясы, Дж
13 Шахта есіктерінің
жармаларына 30 даН жүк
түскенде қалдық
деформациялар және 15 мм
көп майысу, мм

15

±2,0 даН

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
әдісі
Тікелей
бағалау
әдісі

<4
<10

-

Есептемел
ік әдіс

-

бмт

±1,0 мм

Тікелей
бағалау
әдісі

±0,3 мм

7

8

9

10

11

3

4

5

6

±1,0 да Н
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Б.1 кестесі (жалғасы)

1

2

14

5 даН күш салғанда
шахтаның автоматты
есіктерінің жабық
жармаларының төменгі
бөлігінің ашылу шамасы
Кабина қабат алаңы
деңгейінен 150 мм және
одан көп қашықтыққа
ауытқығанда шахта есігінің
бекітілуі (көзбен қарағанда)

15

±1,0 мм

Тікелей
бағалау
әдісі

±0.5 мм

бт

-

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
әдісі

-

Лифттің автоматты түрде
ашылатын есіктерінің
ашылуы: - кабина еденінің
деңгейінен қабат
алаңындағы деңгейге дейін
ара қашықтығы 150 мм
болғанда, кабина қабат
алаңына жақындағанда
Шахтаның есігін мәжбүрлеп
ашқан кезде құлыптың
жапқыш элементі деңгейіне
күш салғанда шахта есігі
құлпының қалдық
деформациясы
Жүкарбаның арқан тартқыш
шкивінің жыраларында
тарту арқандарының
жылжуы және кабинаны
статикалық сынақ жүгімен
толтырған кезде
механикалық тежеуішті
ұстап тұру
Кабинаны жүкпен көтерген
(немесе бос кабинаны
түсірген) кезде және
кабинаны ұстағыштан алған
кезде жүкарбаның қол
штурвалындағы күшін
бағалау, даН

бмт

-

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
әдісі

-

бмт

-

Тікелей
бағалау
әдісі

-

бмт

-

Сондай

-

±5,0 даН

Тікелей
бағалау
әдісі

±4,0 даН

15

16

17

18

19

28

3

<23,5
>64,0

4

5

6

Б.1 кестесі (жалғасы)

1
20

21

22

23

24

25

26

27

2
Купе қабырғаларына, кабина
есіктерінің жармаларына 30
даН жүк түскенде қалдық
деформациялар және 15 мм
көп майысу, мм
Ауданы 0,3х0,25 м және жалпы
300 даН жүк түскенде, 100 даН
тік жүгінің ықпалымен
кабинаның төбе жабынының
беріктігі
Жылдамдықты шектегіштің ісәрекетінен жұмыс істеу кезінде
төмен қарай жылжып бара
жатқан бағыттаушыларды
ұстағыштармен тоқтату және
ұстап тұру және кабинаның
жұмыс істеу жылдамдығында
қозғалысы кезінде
ұстағыштарды іс-әрекетке
келтіру мүмкіндігі, м/с2
Кабинаның ұстағыштарға және
буферлерге тоқтау кезіндегі
үдеуі, м/с2
Жұмыс жылдамдығында баяу
тоқтатудың ұстағыштарына
тоқтау кезінде кабинаның
тежелу жолы, м

3
бмт

4
±1,0 мм

5
Тікелей
бағалау
әдісі

6
±0,5 мм

бт

±1,0 мм

Тікелей
бағалау
әдісі

±0,5 мм

бт

-

Сондай

-

<25

±7,9%

Сондай

±7,0%

Сондай

±2,5%

Сондай

±1,5 мм

-

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
әдісі

-

-

сондай

-

Паспор ±6,5%
ттық
дерект
ерге
сәйкес
бмт
±3,0 мм

Қарсы салмақтың кабинасы
жұмыс жылдамдығында тоқтау
кезінде буферлердің толық
қысылуы, сынуы немесе
деформациялануы, м
Жұмыс жылдамдығында
бмт
кабина мен қарсы салмақтың
гидравликалық буферлер
плунжерлеріне тоқтау кезінде
және олардың кері қарай
жүрісі кезінде кабина мен
қарсы салмақты көтергенде
олардың қажалуы
Соңғы қабат алаңдарында
бт
кабинаның автоматты түрде
тоқтауы

29

Б.1 кестесі (жалғасы)

1

2

28

Электр қозғалтқышты
қосқаннан кейін
механикалық тежеуішті
босату және электр
қозғалтқышты сөндіргенде
механикалық тежеуішті
басу
Басқарылатын қайта
түрлендіргіштен қуат алу
кезінде кабинаны ұстап тұру
үшін қажетті сәтті электр
қозғалтқыш жасағаннан
кейін механикалық
тежеуішті босату
Басқарылатын қайта
түрлендіргіштердің
бұзылуы кезінде электр
қозғалтқышты ажырату
Механикалық тежеуіш
бұзылған кезде электр
қозғалтқыш пен қайта
түрлендіргіштің қабаттағы
алаң деңгейінде кабинаны
ұстап тұру
Электр қозғалтқыштың
электрлік тежегіші, қайта
түрлендіргішті ажырату
және кабинаның қозғалысы
уақытында қауіпсіздік
сөндіргіштерінің әрекеті
кезінде механикалық
тежеуішті басу
Егер бұйрық тіркелмесе,
адам кабинаға кіргеннен
кейін 5 секунд өткеннен
кейін шақыру бойынша
жүру мүмкіндігі

29

30

31

32

33

30

3

4

5

6

бт

-

Сондай

-

бт

-

Сондай

-

бт

-

Сондай

-

бт

-

Сондай

-

бт

-

Сондай

-

бт

±1,0 с

Тікелей
қадағалау
(көзбен
қарау)
және
тікелей
бағалау
әдісі

±0,5 с

Б.1 кестесі (жалғасы)

1

2

3

4

5

6

Электр қозғалтқышты
бт
Тікелей
электрмен жабдықтау
қадағалау
тоқтаған кезде лифтті басқару
әдісі
тізбегін ажырату және
(көзбен
э/жабдықтау қалпына
қарау)
келтірілгеннен кейін лифттің
өздігінен қосылуын
болдырмау
35 Кабинаның қабаттар
бт
сондай
арасында тоқтауынан және
тоқтауды туындатқан себепті
жойғаннан кейін басқарудың
жаңа командасын беру
нәтижесінде ғана кабинаның
іске қосылуы
36 Кабина қалыпты жұмыс
бмт
сондай
тежелу жолынан қысқа ара
қашықтықта қабат алаңында
тұрған кезде оған қабат
алаңынан тоқтау командасы
берілген кезде лифт
кабинасының тоқтауы
(жинақталған басқару жүйесі
бар лифт алдында)
37 Жүкарбаның электр
бт
сондай
қозғалтқышын ажырату,
механикалық тежеуішті басу
және кабинаны тоқтату:
- жүкарба э/қозғалтқышының
шамадан тыс жылуы кезінде;
- қауіпсіздік сөндіргіштері
қосылған кезде
- қысқа тұйықталу кезінде
38 Кабина купесінің
Тікелей
жарықтылығы, лк
<30(20)
бағалау
- қыздыру лампалары кезінде; <75(50) ±2 лк
әдісі
±1,0 лк
- люминесцентті лампалар
кезінде
* - сынақтар әдістерінің терминологиясы Б.Г. Артемьев пен С.М. Голубевтің
«Справочное пособие для работников метрологических служб» М.,1982 ж. кітабы
бойынша анықталды.
** «бт» - болуға тиіс.
*** «бмт» - болмауға тиіс.
34

31

В қосымшасы
(ақпараттық)
БОЛТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ТАРТПА МЕЗЕТТЕРІНІҢ КӨЛЕМІ
Бұрандама бұрандасының көлемі
М 10
М 12
М 14
М 16
М 20
М 24
М 27
М 30
М 36
М 42

32

Бұрандама (сомын) тартпасының мезеті, кг см
болаттан Ст3
110
190
300
480
950
1600
2400
3200
5800
8300

Г қосымшасы
(ақпараттық)
ЛИФТ СЫНАУЛАРЫ КЕЗІНДЕГІ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ РӘСІМІ МЕН
ДӘЙЕКТІЛІГІ, СЫНАУЛАР НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ДӘЛДІГІ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЕСЕПТІК МӘНІ, ОСЫ СЫНАУЛАРДЫ ӨҢДЕУ АЛГОРИТМІ
Г 1 кестесі
Р/
с
№

Сипаттамала
р атауы

Б
бой
ын
ша
сип
атта
мал
ар
№

Ұсынылат
ын сынау
(өлшеу)
құралдар
ы

Сынаулар және
өлшеулер кезіндегі
операциялардың
рәсімі мен дәйектілігі

Белгіленген
Осы
ықтималдылығ сынау
ы Р=0,95
ларды
кезіндегі
өңдеу
сынаулар
алгори
нәтижелерінің
тмі
дәлдігі
көрсеткіштеріні
ң есептік мәні

1
1

2
Пайдалануды
ң
жұмыс
режимі
кезіндегі
кабинаның
орташа үдеуі

3
1

4
ИКПМ
аспабы
немесе
ұқсас аспап

2

«ТОҚТА»
түймесі
арқылы
тоқтатқан
кезде
және
қауіпсіздік
сөндіргіштері
нің
іске
қосылуы
кезіндегі
кабинаның ең
жоғары үдеуі

2

ИКПМ
аспабы
немесе
ұқсас аспап

5
6
Бос кабинаны іске қосу ±7,9%
кезінде;
жоғары
жылдамдықтан
кіші
жылдамдыққа ауысқан
кезде және кабина
тоқтаған кезде үш рет
өлшеу жүргізілсін.
Кабинаның
жоғары ±7,9%
қарай жүруі кезінде үш
рет өлшеу жүргізілсін

7
Ең
үлкен
мәні
бойын
ша
Ең
үлкен
мәні
бойын
ша

33

Г 1 кестесі
1
3

2
Кабинаның
жылдамдығы,
жылдамдықт
ы тежеуіштің
іске қосылу
жылдамдығы

4

Кабинаның
автоматты
түрде
тоқтауының
дәлдігі

Кабина
жүрмей
тұрған кездегі
қарсы
салмақты
көтерудің
мүмкін
болмауы

34

3
23

4

4
Тахометр

Бұрыштық

5

Кабинаның
жоғары ±5,0%
қарай жүруі кезінде
және
жылдамдықты
тежеуіштен
бос
кабинаның
ұстағыш
құрылғысына тоқтауы
кезінде
өлшеу
жүргізілсін.
Тоқтау
дәлдігі
кабинаның
бір
маманмен жоғары және
төмен қарай жүруі
кезінде әрбір тоқтау
алаңында
тоқтай
отырып
тексеріледі,
бұл
ретте
барлық
жағдайларда
кабина
дәл тоқтау нүктесінен
жоғары тоқтауға, бірақ
50 (15) мм аспауға тиіс.
Тексеру алдында арқан
тартқыш
шкивтің,
арқандардың жай-күйін
қарап тексеру және
құрылғының
және
ДУСК
(СПК)
сөндіргішінің
қызмет
ету
жарамдылығына,
сондай-ақ шығырларда
КВШ-ның
және
арқандарда
қорғаушы
майлауының болмауына
көз
жеткізілсін.
Арқанның стренгалары
(тарамдары)
арасында
оның
диаметрінен
шықпайтын майлаудың
болуына рұқсат етіледі.

6

7
Тікеле
й
бағала
у

Ең
үлкен
мәні
бойын
ша

Г 1 кестесі
1

2
Кабина
жүрмей
тұрған кездегі
қарсы
салмақты
көтерудің
мүмкін
болмауы

Кабина
жүрмей
тұрған кездегі
қарсы
салмақты
көтерудің
мүмкін
болмауы

3

4

5
Тексеру мынадай тәртіппен
жүргізілсін:
- жоғарғы тоқтау аймағындағы
ұстағыштарға бос кабинаның
тоқтауын жүзеге асыру;
- лифтті басқару жүйесінде
ұстағыштардың
тежеу
сөндіргішінің жұмыс істеуін
болдырмау;
КВШ
шеңбері
мен
арқандарға бормен белгі қою;

6

7

- егер бұл жобада көзделген
жағдайда,
машиналы
үйжайдан басқару режимінде
кабинаның төменге қарай
жұмыс
немесе
баяу
жылдамдығымен
жүруін
жүзеге асыру қажет. Бормен
жасалған белгілер бойынша
қарсы салмақты көтерудің
болу-болмауы
бақылансын.
Сынау уақыты 3 секундтан
аспайды. Егер қарсы салмақты
көтеру басталған және кабина
жағындағы
арқандардың
босауы
пайда
болған
жағдайда, ДУСК (СПК) тежеу
сөндіргіші іске қосылып, лифт
өшіп қалуға тиіс. Егер
жоғарыда көрсетілген әдіспен
сынау кезінде қозғалтқыштың
іске қосылатын тұсы КВШ
айналуы үшін жеткіліксіз
болса, онда сынауды қайталау,
оның
қозғалысы
кезінде
кабинаның
ұстағыштарға
тоқтауын жүзеге асыру қажет.
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Г.1 кестесі (жалғасы)

1
5

6

36

2

Автоматты 6
түрде
ашылатын
есіктермен
жабдықталғ
ан лифттің
саңылаусыз
шахтасына
(тұрғын
үйде)
адамдардың
кіруі
кезінде
басқару
тізбегінің
ажыратылу
ы

3

4

-

5
Сынау
басталғанға
дейін
арқандар
мен
КВШ-да,
сондай-ақ
жылдамдықты
тежеу
арқандары
мен
болжанатын
тоқтау
аймағындағы оның шкивінде
бормен белгілер қойылсын.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер
сынау кезінде қарсы салмақты
көтеру 100 мм-ден асатын
шамада болған жағдайда,
электр
жетекті
қарсы
салмақты көтерудің себептері
анықталғанға
және
жойылғанға дейін өшірілсін.
Ескерту: қарсы салмақты
көтерудің мүмкін болмауын өз
қолмен тексеруді кабинаның
ұстағыштарда
немесе
буферлерде
(тіреуіштерде)
орналасуы
кезінде
жүкарбаның
штурвалынан
(иінтірегінен)
жүргізуге
рұқсат етіледі.
Кабина кез-келген қабаттағы
дәл тоқтау аймағында ашық
есіктермен
орнатылсын.
Жоғарыдағы
ең
жақын
шахтаның есігі 3-4 с ашыпжабылсын. Кабина дәл тоқтау
аймағында жабық есіктермен
орнатылсын және шахтаның
жоғарыдағы немесе төмендегі
кез-келген
есігі
3-4
с
ашылсын. Кабина дәл тоқтау
аймағынан тыс орналасқан
жағдайда да, осы операция
өткізілсін. Шахтаның есіктері
ашылған
кездегі
барлық
жағдайларда
лифттің
автоматты түрде өшетініне көз
жеткізілсін.

6

7

Тікеле
й
бағала
у

Г.1 кестесі (жалғасы)

1

2
Кабинаның
статистикал
ық сынау
жүгімен
тиелу
кезіндегі
қабат
алаңына
қатысты
түсуі
(ұстағышта
рға
автоматты
түрде
тоқталу
құрылғысы
болған
жағдайда)

3

4
Металл
сызғыш.
Бұрышт
ық

5
Кабина төменгі аялдамада
тоқтатылсын. Сызғыш немесе
бұрыштық арқылы кабинаның
табалдырығы
мен
қабат
алаңының деңгейі арасындағы
қашықтықтың
көлемі
анықталсын.
Сипатталатын
тексеруді жүргізу үшін де,
кабинаны
тиеуге
талап
етілетін лифттің басқа да
ерекшеліктерін айқындау үшін
де талап етілетін жүктер
кабинаны
тиеу
үшін
дайындалсын. Кабинаны тиеу
үшін гірдің 6-5 жиынтығы
немесе лифттердің қарсы
салмағына арналған шойын
жүктер пайдалануға тиіс. Бір
шойын жүгінің рұқсат етілген
массасы ±1,5 кг. Массасы 100250 кг кез-келген жүктерді
қолданған жағдайда, әрбір
жүктің рұқсат етілген массасы
±3 кг-дан аспауға тиіс.

6

7
Тікеле
й
бағала
у

37

Кесте Г.1 (жалғасы)

1
6

38

2
Лифтке
статистикал
ық
және
динамикал
ық сынау
өткізгеннен
кейінгі
кабинаның
және қарсы
салмақтың
элементтері
ндегі
ақаулар мен
қалдық
деформаци
ялар

3

4
6-10
еселік
лупа.
Ультрад
ыбысты
дефекто
скоп

5
Статистикалық
және
динамикалық
сынау
өткізгеннен кейін лифттің
кабинасы
жоғарғы
және
төменгі
арқалықты қарап
тексеруге ыңғайлы жерде
орнатылсын.
Кабинаның
аспасына,
кабинаның
арқандарына
(шынжырларына)
және
олардың
бекіткіштеріне,
жоғарғы арқалық мен қаңқаға,
тіреушелерге,
башмактарға,
ұстағыштар мен кабинаның
төменгі
арқалыққа
қарап
тексеру жүргізілсін. Бұзылу
мен қалдық деформацияның
болмауына көз жеткізілсін.
Кабина дәл тоқтау аймағына
орнатылсын және купенің
деформациясы
тексерілсін.
Төрт диагональдің айырмасы
5 мм аспауға тиіс. Қарап
тексеруге ыңғайлы жерде
қарсы салмақ орнатылсын.
Аспаға,
қарсы
салмақ
арқандарына (шынжырларға)
және олардың бекіткіштеріне,
оның ішінде бақылау және
қалдық
арқалықға
қарап
тексеру жүргізілсін. Бұзылу
мен қалдық деформацияның
болмауына көз жеткізілсін.

6
Металл
және
дәнекерлен
ген
қоспалард
ы бұзбай
бақылау
әдістері
жөніндегі
нұсқауға
сәйкес

7

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
7

2
Кабинаның
статистикал
ық сынау
жүгімен
тиеу
кезіндегі
қабат
алаңына
қатысты
түсуі
(ұстағышта
рға
автоматты
түрде
тоқталу
құрылғысы
болған
жағдайда)

3

4

5

Металл
сызғыш.
Бұрышт
ық

Кабина төменгі аялдамада
тоқтатылсын. Сызғыш немесе
бұрыштық арқылы кабинаның
табалдырығы
мен
қабат
алаңының деңгейі арасындағы
қашықтықтың
көлемі
анықталсын.
Сипатталатын
тексеруді жүргізу үшін де,
кабинаны
тиеуге
талап
етілетін лифттің басқа да
ерекшеліктерін айқындау үшін
де талап етілетін жүктер
кабинаны
тиеу
үшін
дайындалсын.
Кабинаны
толтыру үшін гірдің 6-5
жиынтығы немесе лифттердің
қарсы салмағына арналған
шойын жүктер пайдалануға
тиіс. Бір шойын жүгінің
рұқсат етілген массасы ±1,5
кг. Массасы 100-250 кг кезкелген жүктерді қолданған
жағдайда, әрбір жүктің рұқсат
етілген массасы ±3 кг-дан
аспауға тиіс.

6

7
Тікеле
й
бағала
у
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Г.1 кестесі (жалғасы)

1
8

40

2
3
Лифтке
8
статистикал
ық
және
динамикал
ық сынау
өткізгеннен
кейінгі
кабинаның
және қарсы
салмақтың
элементтері
ндегі
ақаулар мен
қалдық
деформаци
ялар

4
6-10
еселік
лупа.
Ультрад
ыбысты
дефекто
скоп

5
Статистикалық
және
динамикалық
сынау
өткізгеннен кейін лифттің
кабинасы
жоғарғы
және
төменгі арқалықны қарап
тексеруге ыңғайлы жерде
орнатылсын.
Кабинаның
аспасына,
кабинаның
арқандарына
(шынжырларына)
және
олардың
бекіткіштеріне,
жоғарғы арқалық мен қаңқаға,
тіреушелерге,
башмактарға,
ұстағыштар мен кабинаның
төменгі арқалығына қарап
тексеру жүргізілсін. Бұзылу
мен қалдық деформацияның
болмауына көз жеткізілсін.
Кабина дәл тоқтау аймағына
орнатылсын және купенің
деформациясы
тексерілсін.
Төрт диагональдің айырмасы
5 мм аспауға тиіс. Қарап
тексеруге ыңғайлы жерде
қарсы салмақ орнатылсын.
Аспаға,
қарсы
салмақ
арқандарына (шынжырларға)
және олардың бекіткіштеріне,
оның ішінде бақылау және
қалдық арқалығына қарап
тексеру жүргізілсін. Бұзылу
мен қалдық деформацияның
болмауына көз жеткізілсін.

6
Металл
және
дәнекерлен
ген
қоспалард
ы бұзбай
бақылау
әдістері
жөніндегі
нұсқауға
сәйкес

7

9

Кабинада
9
лифттің
жүк
көтерімі
1,1-ге тең
массасымен
жүктің
болуы
кезіндегі
лифтті іске
қосудың
мүмкін
болмауы

Кабинаның
астындағы
жабдықты қарап тексеруге
ыңғайлы
аймақта
кабина
орнатылсын.
Кабинаның
сөндіргішіне
әсер
ететін
құрылғы
жағдайының
дұрыстығы мен жұмысқа
жарамдылығына
көз
жеткізілсін. Кабина дәл тоқтау
нүктесіне
орнатылсын,
шамадан
тыс
жүктеме
сөндіргіші қосылсын. Лифтті
кабинадан
немесе
отыру
алаңынан басқару түймелері
арқылы іске қосудың мүмкін
болмауына және шамадан тыс
жүктеме туралы белгі беру
құрылғысының дұрыстығына
көз жеткізілсін.

Тікеле
й
бағала
у

41

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
10

2
Тосқауыл
болған
кезде
автоматты
түрде
жабылатын
есіктердің
автоматты
реверсі

11

Реверс
11
ағытылып
тұрған
кездегі
автоматты
түрде
жабылатын
есіктердің
жармаларм
ен
статистикал
ық
қысылуыны
ң күшеюі
Автоматты 12
түрде
жабылатын
есіктердің
кинетикалы
қ энергиясы

12

42

3
10

4

5
Кабина төменгі аялдамаға
шақырылсын.
Есіктер
ашылғаннан
кейін
есік
орнының ортасына кезекпен
қимасы 40х200 мм және
ұзындығы 600 мм ағаш
(немесе кез-келген басқа)
пластина
орнатылсын.
Есіктердің жабылу процесінде
пластинамен
жанасқаннан
кейін есіктер ашылуға тиіс.
Тексеру есіктің биіктігі 1500;
750 мм бойынша деңгейлерде
және есік орны 40, 200, 600
болатын кезде кабина еденінің
алдында жүргізілсін.
ДОСМ
Реверс
ағытылып
тұрған
динамом кездегі кабина есіктерінің
етрі.
жармалармен статистикалық
Металл
қысылуының
күшеюі
сызғыш автоматты түрде жабылатын
есіктен түсетін күштің тікелей
өлшенуімен айқындалады.

-

Есіктер жабылған кездегі жүйенің
кинетикалық
энергиясы мынадай формула
бойынша айқындалады. Wk =
mV2/2, мұнда
m – үдемелі қозғалатын,
кабина және шахта есіктерінің
екі жармасының массасы мен
күймеше
мен
басқа
да
бөлшектердің
массасын
қамтитын лифт есіктерінің
массасы, кг
V – есіктер жабылған кездегі
жарманың
үдемелі
жылдамдығы, м/с

6

7
Тікеле
й
бағала
у

Тікеле
й
бағала
у

Есепте
у

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
13

14

15

2
3
Шахта
13
есіктерінің
жармалары
на 30 даН
түсетін
жүктеме
кезіндегі
қалдық
деформаци
ялар мен 15
мм-ден
асатын
майысқан
жерлері
5 даН күш 14
жұмсалған
кезде шахта
есіктерінің
жабық
жармалары
ның
төменгі
бөлігінің
ашылу
көлемі

4
Динамо
метр.
Металл
сызғыш

5

6
Шахта
есігі
жармасының ±1,0 мм
ортасындағы табалдырықтан
1600 мм биіктікте 30 даН
жүктеме түсірілсін. Майысқан
жерлері өлшенсін. Жүктеме
алып
тасталып,
қалдық
деформация өлшенсін.

Динамо
метр.
Металл
сызғыш

Кабинаның 15
қабат
алаңынан
150
мм
және одан
артық
қашықтыққ
а
жүріп
кетуі
кезіндегі
шахта
есіктерінің
жауып
бекітілуі

Металл
сызғыш

Ашылу көлемі тікелей бағалау
әдісімен жүктеме түскенге
дейін
және
одан
кейін
өлшенген
арақашықтықтың
айырмашылығы
ретінде
айқындалады.
Жүктеме
табалдырықтан 150-200 мм
қашықтықта
есіктердің
жармасына түсірілсін.
Ашылу
көлемін
өлшеу
табалдырықтан 300-350 мм
қашықтықта
жүргізілсін.
Өлшеу
кезінде
жармалар
арасындағы
жарықтағы
мөлшері
айқындалсын.
Жармалардың ашылу көлемі
ретінде сол және оң жақ
жармалар
ашылуының
жиынтық көлемі алынсын.
Кабина дәл тоқтау нүктесінен 150
мм
қашықтықта
орнатылсын, шахта есігінің
жабық
тұрғанына
көз
жеткізілсін. Әрбір тоқтаған
кезде осы тексеру жүргізілсін.

7
Тікеле
й
бағала
у

Тікеле
й
бағала
у

43

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
16

17

18

44

2
3
Мәжбүрлеп 17
ашу кезінде
жауып
бекіту
элементінің
деңгейінде
шахта
есігінің
құлпына
күш түсетін
кездегі
қалдық
деформаци
ялар
Жүкарбаны 18
ң
арқан
тартқыш
шкиві
бойынша
тартқыш
арқандар
сырғуының
болмауы
және
статистикал
ық сынау
кезінде
кабинаның
механикалы
қ тежеуішін
ұстап тұру
Бос кабина 19
түскен
кездегі
және
кабина
ұстағыштар
дан
алынған
кездегі
ұстағышты
ң
қол
штурвалын
а
түсетін
күш

4
Динамо
метр.
Металл
сызғыш

5
6
Жауып бекіту элементінің ±1,0 мм
деңгейіндегі есіктердің ашылу
бағытында:
- жылжымалы есік үшін
1000 Н;
- жарма есік үшін 3000 Н
жүктеме түсірілсін;
Жүктеме
алып
тасталып,
қалдық деформация өлшенсін.

Тексеру
ден
өткен
тауарлар

Кабина төменгі аялдамада
орнатылсын
және
статистикалық сынау жүгімен
толтырылсын. Қарсы салмақ
жағындағы КВШ арқандары
мен
шеңберінде
бормен
белгілер қойылсын. Сынау 10
минут ішінде жүргізілсін, бұл
ретте арқандардағы белгілер
ЛҚПӨҚТ 11.7.4-тармағында
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
КВШ-дағы
белгілерге
қатысты
орын
ауыстырмауға тиіс.

Динамо
метрика
лық
кілт,
қысу
құрылғы
сы

Бос кабина жоғарғы тоқтау ±15 даН
аймағындағы
ұстағыштарға
орнатылсын,
құрылғы
штурвалға
орнатылсын,
кабина
ұстағыштардан
алынған кездегі және кабина
динамометрикалық
кілт
арқылы
түскен
кездегі
индикатордың
көрсеткіші
бойынша
түсетін
күш
бақылансын.

7
Тікеле
й
бағала
у

Тікеле
й
бағала
у

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
19

20

2

3
20

Купе
қабырғалар
ы
мен
кабина
есіктерінің
жармалары
на 30 даН
түсетін
жүктеме
кезіндегі
қалдық
деформаци
ялар мен 15
мм-ден
асатын
майысқан
жерлері
100
даН 21
вертикальд
ы жүктеме,
300
даН
топталған
және
жалпы
жүктеме
ықпалынан
кабинаның
төбе
жабыныны
ң
қалдық
деформаци
ялары

4
Динамо
метр,
жылжы
малы
қарнақ,
металл
сызғыш

5
Купенің әрбір қабырғасы мен кабинаның
жармаларына
кезекпен
30
даН
күш
түсірілсін. Майысқан жерлері
өлшенсін. Күш алып тасталып,
қалдық деформация өлшенсін.

6

Металл
сызғыш,
Тексеру
ден
өткен
жүк

Қалдық деформация тікелей ±0,5 мм
бағалау әдісімен жүктеме
түскенге дейін және одан
кейін
өлшенген
арақашықтықтың
айырмашылығы
ретінде
айқындалады.
Толтырылған
алаңнан негізгі бетіне дейінгі
арақашықтық
өлшенеді.
Толтырылатын
алаң
босатылуға тиіс және: қалдық
деформациялардың бақылауы
кезінде бір орында 300 даН
жүктемемен алаң өлшемдері
(0,8х0,67)
м;
әр
түрлі
орындарда
100
даН
жүктемемен әрбір алаңның
өлшемдері (0,3х0,25) м деп
белгіленуге тиіс.

7
Тікеле
й
бағала
у

Тікеле
й
бағала
у
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Г.1 кестесі (жалғасы)

1
21

22

23

46

2
3
Жылдамдық 22
ты тежеуіш
әсерінен
іске
қосылуы
кезінде
төменге
қарай жүріп
бара жатқан
кабинаның
(қарсы
салмақтың)
бағыттаушы
ларда
тоқтауы
және
ұстағыштар
мен
ұсталынып
қалуы,
кабинаның
жұмыс
жылдамдық
пен жүруі
кезінде
ұстағыштар
ды іске қосу
мүмкіндігі
Кабинаның 23
ұстағыштар
мен
буферлерге
тоқтауы
кезіндегі
үдеуі, м/с2
Жұмыс
24
жылдамдығ
ымен баяу
тежелу
ұстағыштар
ына
тоқтауы
кезіндегі
кабинаның
тежелу
жолы, мм

4
-

5
Кабина
жоғарғы
аялдамада
орнатылсын.
Машиналық
орынжайдан кабинаның төменге
қарай жүруі жүзеге асырылсын.
Кабина жұмыс жылдамдығына
шыққаннан кейін жылдамдықты
тежеуіш іске қосылсын. Кабина
тоқтауға
тиіс,
бұл
ұстағыштардың іске қосылуының
дәлелі.
Қарсы
салмақ
ұстағыштармен
жабдықталған
жағдайда
қарсы
салмақтың
төменге қарай жүруі кезінде
ұқсас тексеру жүргізілсін.

6

7
Тікелей
бағалау

<25,0

Ұстағыштар мен буферлерге ±7,9%
жұмыс жылдамдығымен тоқтаған
кездегі кабинаның ең жоғары
үдеуі кабина бос болған кезде
өлшенуі тиіс.

Ең
үлкен
мәні
бойынш
а

Паспорт
деректер
іне
сәйкес

Баяу тежелу ұстағыштарына
±15 мм
тоқтағанда тежелу жолы бос
кабина тоқтаған кезде өлшенуге
тиіс. Жылдамдықты тежеуіш іске
қосылумен бір мезгілде оның
шкиві мен арқанына бормен
белгі қойылсын, сондай-ақ
кабина тоқтағаннан кейін арқанға
белгі қойылсын. Белгілер
арасындағы арақашықтық
өлшенсін және паспорт
деректерімен салыстырылсын.

Тікелей
бағалау

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
2
3
24 Жұмыс
25
жылдамды
ғымен
кабинаның
және қарсы
салмақтың
бұрама
сым
буферлерге
тоқтауы
кезіндегі
олардың
қысылуы
мен
бұзылуы
25 0,71 м/с
26
аспайтын
жылдамдық
пен
кабинаның
және қарсы
салмақтың
тоқтауы
кезіндегі
және
кабина мен
қарсы
салмақ
алып
тасталғанна
н кейінгі
олардың
кері қарай
жүруі
кезіндегі
гидравлика
лық буфер
плунжерлер
інің
қажалып
қалуы
26 Кабинаның 27
шеткі кабат
алаңдарын
да
автоматты
түрде
тоқтауы

4
Металл
сызғыш

5
Жоғары жатқан орамды алдын
ала бояй (боямен, маймен,
бормен) отырып, бұрама сым
орамдары арасына бір парақ
қағаз қойылсын, кабина мен
қарсы салмақ кезекпен
буферлерге орнатылсын, олар
буферден алып тасталсын, буфер
қысылған кездегі қағазбен
жанасу іздерінің, сондай-ақ
бұрама сымдардың бұзылуы мен
деформацияның жоқтығына көз
жеткізілсін.

6

Металл
сызғыш

Әрбір гидравликалық буфер іске ±5 мм
қосылғаннан кейін плунжердің
жұмыс беті тексерілуге тиіс. Ол
тегіс, ақаусыз және механикалық
бүлінусіз болуға тиіс.
Гидравликалық буферлер
плунжерлерінің қажалып
қалмауы кабина мен қарсы
салмақ буферінің тура және кері
жүруі көлемінің теңдігімен
айқындалады. Буфердің кері
жүруін өлшеу буферден жүктеме
алып тасталғаннан кейін 10
минут өткен соң жүргізілуге тиіс.

Тікелей
бағалау

-

Лифт машиналық орынжайдан
басқару
режиміне
ауыстырылсын.
Кабинаның
жоғары және төмен қарай жүруі
жүзеге асырылсын, кабинаның
жоғарғы және төменгі алаңдарда
автоматты түрде тоқтайтынына
көз жеткізілсін.

Тікелей
бағалау

-

7
Тікелей
бағалау
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Г.1 кестесі (жалғасы)

1
27

48

2
3
Жүкарбаны 28, 29
ң
электр
қозғалтқы
шы
өшірілген
кезде
механикал
ық
тежеуіштің
жүкарба
электр
қозғалтқы
шының
іске
қосылуына
н
және
механикал
ық тежеуіш
салынғанна
нкейін
босауы;
сондай-ақ
электр
қозғалтқы
штың
кабинаны
ұстап қалу
үшін
қажетті сәт
туғызуына
н
кейін
механикал
ық
тежеуіштің
алынуы
(басқарыла
тын
өңдегіштен
жалғанған
кезде)

4
-

5
Лифт машиналық орынжайдан басқарылған кезде тежеуіштің
электр
қозғалтқышпен
бір
мезгілде немесе ол қосылғаннан
кейін (2 секундтан артық емес)
іске қосылатынына, ал электр
қозғалтқыштың өшірілуі дәл
тоқтауды қамтамасыз ететін
механикалық
тежеуіштің
салынуымен сүйемелденетініне
көз жеткізілсін.

6

7
Тікелей
бағалау

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
28

2
3
Басқарылат 30
ын
өңдегіштің
жарамсызд
ығы
кезінде
жүкарбаны
өшіру

29

Механикал 31
ық
тежеуіштің
жарамсызд
ығы
кезінде
кабинаны
қабат
алаңы
деңгейінде
жүкарба
электр
қозғалқыш
ымен және
өңдегішпен
ұстап тұру

4
-

-

5
Өңдегіштің
жарамсыздығына ұқсатылсын.
Өңдегіш
жарамсыздығының
белгілері:
өріс үзігі релесінің іске қосылуы
(қозу орауының тогын бақылау);
ең жоғары ток релесінің іске
қосылуы;
автоматты
сөндіргіштердің іске қосылуы
болып табылады

Сынау ЛҚПӨҚТ 6.2.4-тармағына сәйкес жүргізілсін

6

7
Нәтиже
ретінде
қозу
орауыны
ң тогын
алып
тастау
немесе
реленің
(сөндіргі
штердің)
іске
қосылуы
болып
саналад
ы
Тікелей
бағалау
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Г.1 кестесі (жалғасы)

1
30

31

50

2
3
Кабинаның 32
жүруі
уақытыдағ
ы
сөндіргішт
ердің
жұмыс
істеуі
кезінде
жүкарбаны
ң
электр
қозғалтқы
шының
электрлік
тежелуі,
өңдегіштің
өшірілуі
және
механикал
ық
тежеуіштің
салынуы
Кабинаға
33
адам
кіргеннен
кейін
5
секунд
өткен соң,
егер
бұйрық
тіркелмеге
н
болса,
оның
шақыру
бойынша
жүруі

4
-

-

5
Кабинаның
жүруі
кезінде
қауіпсіздік
сөндіргішінің
өшірілуіне ұқсатылсын. Бұл үшін
қауіпсіздікті
шектеу
тізбегі
машиналық
орынжайдағы
«ТОҚТА»
түймесі
арқылы
босатылсын.

Кабинаға адам кіргеннен кейін,
егер 5 секунд ішінде бұйрық
берілмесе,
басқару
жүйесі
кабинаның тек жабық есіктермен
жүруіне рұқсат беретін аралас
басқаруы
бар
лифттердің
(кабинаның тиелуін бақыламай)
есіктері жабылуға тиіс және
отырудың
басқа
алаңынан
басқару
командасы
кезінде
кабина жүруге тиіс

6

7
Тікелей
бағалау

Тікелей
бағалау

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
32

2
Электр
34
жабдықтау
қалпына
келтірілген
нен кейін
жүкарба
электр
қозғалтқы
шы
ның
электр
жабдықтал
уының
тоқтатылу
ы,
қауіпсіздік
сөндіргіші
нің
өшірілуі
мен
лифттің
өздігінен
жүруін
болдырмау
кезіндегі
лифтті
басқару
тізбегінің
өшірілуі

3

4
-

5
Кабинаның жүруі кезінде лифт «ТОҚТА» түймесімен немесе
қауіпсіздіктің
басқа
сөндіргішімен
тоқтатылсын.
Сөндіргіштің қосылуы кезінде
лифт өздігінен жүрмеуге тиіс.
Лифттің жүруі жаңа басқару
командасы берілгеннен кейін
ғана мүмкін болады.

6

7
Тікелей
бағалау
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Г.1 кестесі (жалғасы)

1
33

52

2
Кабина
36
қабат
алаңынан
жұмыс
тежелу
жолынан
кем
қашықтықт
а
болған
сәтте қабат
алаңынан
тоқтау
командасы
берілген
кездегі
кабина
(жинақтау
шы
басқару
жүйесі бар
лифттерде)
тоқтауыны
ң мүмкін
болмауы

3

4
-

5
Лифттің
кабинасы
қалыпты жұмыс
режимінде
жұмыс
жылдамдығымен тексеру үшін
таңдалған қабат алаңына қарай
жіберілсін. Лифттің кабинасы
баяулау аймағында болған сәтте
көрсетілген қабат алаңындағы
шақыру
түймесі
басылсын.
Лифттің кабинасы тоқтамай
қабат алаңынан жүріп өтуге тиіс.
Сынау үш реттен кем емес
өткізілсін.

6

7
Тікелей
бағалау

Г.1 кестесі (жалғасы)

1
34

2
Жүкарба
37
электр
қозғалтқы
шының
өшуі,
механикал
ық
тежеуіштің
салынуы
және
кабинаның
тоқтауы:
- жүкарба
электр
қозғалтқы
шының
жылу
жүктемесі
кезінде;
қауіпсіздік
сөндіргішт
ерінің
қосылуы;
қысқа
мерзімге
тұйықталу
кезінде

3

4
-

5
Автоматты
қорғаушы сөндіргіштердің
техникалық
деректерінің
күштеу
жабдығының (қысқа мерзімге
тұйықталу тогы және жылу
ағытқыштары)
техникалық
сипаттамаларына
сәйкестігі
тексерілсін. Кез келген сөндіргіш
қосылған кезде жүкарба электр
қозғалтқышының
өшетініне,
механикалық
тежеуіштің
салынатынына және кабинаның
тоқтайтынына көз жеткізілсін.

6

7
Тікелей
бағалау
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Д қосымшасы
(ақпараттық)
НЕГІЗГІ БАСҚАРУ АППАРАТТАРЫ ТҮЙІСПЕЛЕРІНІҢ ЕРІТІНДІЛЕРІ МЕН
ҚҰЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ СӨНДІРГІШТЕРІНІҢ КӨЛЕМІ
Аппарат түрі

Бас контактылар

Көмекші тізбек
Ажыратқыш
Тұйықтаушы
контактылар
контактылар
ерітінді
құлама
ерітінді құлама
ерітінді
құлама
4-6
2,5-4
5-7
1,5-3,5
5-7
1,5-3,5

МК 2000 сериялы
контактор
КТПВ-421 сериялы
16±2
контактор
ПМЛ 3000 сериялы іске 3-6
қосқыш
ПМЛ 1500 сериялы іске 4-5
қосқыш
ПМЛ 1100 сериялы іске 4,4±0,4
қосқыш
РЭВ 800 сериялы реле -

2,5

5-7

1,5-3,5

5-7

1,5-3,5

0,5 кем
емес
1,6±0,5

-

4±1

2±0,5

4,1±0,5

0,5 кем
емес
1,9±0,4

4,4±0,4

1,6±0,5

1,6±0,5

4,1±0,5

1,9±0,4

4,4±0,4

1,6±0,5

-

2,5 кем
емес
-

1,5 кем
емес
-

2,5 кем
емес
-

1,5 кем емес

РП-40 сериялы реле
5
2-4
РПУ сериялы реле
4
1,2
МКУ, ПЭ сериялы реле 3
1,2
Сөндіргіштер,
5 кем емес 1,5 кем
геркондық және микро
емес
ауыстырып-қосқыштан
басқа
Ескерту: Контактылы топтар 50% және одан артық тозу болған кезде ауыстырылуға тиіс.
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Е қосымшасы
(ақпараттық)
Тіркеу № ___ лифттің қорғаушы жерге тұйықтау құрылғыларын сынау және электр
желілері мен электр жабдығын тексеру жөніндегі
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕП
20___ жылғы «___» __________
Желінің кернеуі ____________ вольт
Өлшеу мынадай аспаптармен жүргізілді:
Мегометр түрі
зау. №______
Жерге тұйықталу өлшегіші
зау. №______
Омметр түрі
зау. №______
Фаза-ноль топсанының толық
кедергісін өлшегіш

Мемлекеттік тексерушімен
20__ ж. тексерілді
Мемлекеттік тексерушімен
20__ ж. тексерілді
Мемлекеттік тексерушімен
20__ ж. тексерілді
Мемлекеттік тексерушімен
20__ ж. тексерілді

Күштеу электр жабдығы, басқару және белгі беру тізбектері, күштеу және жарық
беретін электрлік сым оқшаулануының кедергісін тексеру туралы
№ 1 ХАТТАМА
Мегомдардағы кедергі
Сымның
Ұсынымдар
Р/с Желі немесе электр
Жерге
Фазалар
маркасы Тарту
№ жабдық учаскесінің
қатысты
арасында
мен
тәсілі
атауы
А- А- Вқимасы
А-0 В-0 С-0
В С С
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10
11
Лифттің күштеу бөлігі
іске қосу тетігінен 1А
автоматына
дейін,
қорғау көлігіне дейін
1А
автоматынан
электр
қозғалтқыш
жылдамдығының М.
орамына
дейін,
электр
1 тежеуіштің
магнитына дейін
1А
автоматынан
электр
қозғалтқыш
жылдамдығының Б.
орамына дейін
Б.-М
жылдамдығының
күштеу сызығы
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2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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Электр
қозғалтқыштар:
Б.-М.
жылдамдығының
электр
қозғалтқыш
статорының орамы
2А автоматынан есік
жетегінің
электр
қозғалтқышына дейін
электр
қозғалтқыш
статорының орамы
вентиляция
электр
қозғалтқышы
статорының орамы
Трансформаторлар:
жалғ.-тан
380-95-85
(380-100) тр-на дейін
тр-р орамы
қорғауыштан 380-220
тр-на дейін
тр-р орамы
қорғауыштан 380-24
тр-на дейін
тр-р орамы
Тежеуіш э/магнит
Магниттік
бұрып
апаратын тетік
Шақыру түймелерінің
тізбегі
Басқару тізбегі
Басқару
тізбегі
–
шахтаға жарық беру
тізбегі
Басқару тізбегі – белгі
беру тізбегі - күштеу
тізбегі
Есіктер
жетегінің
электр қозғалтқышы
Белгі беру тізбегі
Кабинаға жарық беру
тізбегі
Шахтаға жарық беру
тізбегі

Жабдықтың жерге тұйықталу (нольдік жағдайға келтіру) элементтерін қарап
тексеру және тексеру туралы
№ 2 ХАТТАМА
Р/с №
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Жабдық элементтерінің атауы
2
Шахтаның
металл
конструкциялары,
бағыттаушылары
Электр қозғалтқыштың тұғыры
Электр қозғалтқыштың корпусы
ТКҚ-дан электр қозғалтқышқа дейінгі МТ,
МР
ТКҚ шкафы
Электр тежеуішке МТ-МР
Соңғы сөндіргіштің кронштейні
МТ, МР және соңғы сөндіргіш
Соңғы сөндіргіштен МТ, МР
НКУ панелінің қаңқасы
Іске қосутетігінің қаңқасы
Іске қосу тетігінің қабығы
МТ, МР НКУ-дан шахтаға
380-95-85 тр-рының кронштейні
380-95-85 трансформаторының қаңқасы
380-24 тр-рының кронштейні
380-24 тр-рының корпусы мен қосымша
орамы
380-220 тр-рының кронштейні
380-220 тр-рының корпусы
Трансформатордың кронштейні
ВНУ кронштейні
Жарық көрсеткішінің қаңқасы
Топтық жұмыс блогының қаңқасы
Жұмыс режимін ауыстырып-қосқыштың
қабығы
Шахта жарық шамының қаңқасы
Магнитті бұрып апаратын тетіктің корпусы
ДК, ДТО, СПК, ВЛ корпусы
ВКЗ, ВКО корпусы
Іске қосу тетігінен басқару панеліне дейінгі
МТ, МР
Шахта бойынша МТ, МР
Кабина бойынша МТ, МР
Шахтаның есік конт. қаңқасы (ШЕ, ДЗ)

Қорытынды
3

Ұсынымдар
4
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Шақыру аппараттарының корпусы
Машиналық орынжайдағы шамның корпусы
Кабинаның түйме аппаратының панелі
Қабаттық ауыстырып-қосқыш көрсеткішінің
корпусы
Кабина қаңқасы
Есіктер жетегі электр қозғалтқышының
корпусы
Аспа кабелінің арқаны
Ашық сымдар жүйесінің ішегі
Түзеткіш құрылғысының полюсі
Трансформатордың қосымша орамы
Электр магнитті аппараттар орамдарының
сыртқа шығаратын өткізгіші

Фаза-ноль тұйығының толық кедергісін өлшеу туралы
№ 3 ХАТТАМА
Р/ Өлшенетін Есептікқуатты Белгіленген қорғаныс Толық
Қысқа
Ұсынымд
с учаскенің
лық
кедергі мерзімді
ар
автомат
№ немесе
сі
тұйықталуд
ағытқышын автоматт
жерге
ың нақты
ың
ың лезде
тогы
тұйықталғ
балқығыш
іске
ан электр
қойылымын қосылуы
жабдықты
ың атаулы н орнату
ң атауы
тогы
кВт
А
А
Ом
А

Бір мезгілде мыналар:
а) нольдік сымдардағы қорғауыштар мен автоматтардың жоқтығы;
б) қорғауыштың балқығыш қойылымдары мен автоматтар қондырғыларының ЭҚҚ және
техникалық шарттар талаптарына сәйкестігі;
в) нольдік сымдардың қимасы тексерілді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қарап тексеру, тексеру және сынау нәтижесінде мыналар анықталды:
1. Күштеу электр жабдығы, басқару және белгі беру тізбектері, күштеу және жарық
беретін электрлік сым оқшаулануының кедергісі ТЭПҚ, ЭҚҚ талаптарына сәйкес келеді
(сәйкес келмейді);
2. Лифт жабдығы элементтерінің жерге тұйықталуы ТЭПҚ, ЭҚҚ талаптарына сәйкес
келеді (сәйкес келмейді);
3. Фаза-ноль тапсанының толық кедергісі ТЭПҚ, ЭҚҚ талаптарына сәйкес келеді (сәйкес
келмейді).
Сынауды маман __________________/_______________ өткізді.
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Ж қосымшасы
(ақпараттық)
Тіркеу №______ лифт ақауларының тізімдемесі
20___ жылғы «___» ____________
Торап №

Торап атауы

Сипаттамасы

Ұсынымдар, ұсыныстар

Тізімдемені толтырған сарапшы-мамандар:
_______________________/______________/
_______________________/_______________/
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К қосымшасы
(ақпараттық)
_________________________________________________________________________
(ұйымның атауы)
Лифтке тексеру жүргізу туралы
БҰЙРЫҚ
20__ жылғы «___» _______________

№ _____.
Бұйырамын:
1. ___________________________________________________________________________
(қала, мекенжайы)
мекенжайы бойынша орналасқан, тіркеу № ________ лифтке тексеру жүргізілсін.
2. Сарапшы-маман _____________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
жұмыстар ұйымдастыру және тексеру жүргізу үшін жауапты болып тағайындалсын.
3. Тексеру жүргізу мынадай мамандарға тапсырылсын:
сарапшы-маман _______________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
сарапшы-маман _______________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
4. Металл конструкциялар мен дәнекерлеу қосылыстарды бұзбай бақылау әдістерін
қолдана отырып, тексеру мынадай дефектоскописттерге тапсырылсын:
дефектоскопист _______________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
дефектоскопист _______________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
5. Электр өлшеу жұмыстарын орындау мынадай мамандарға тапсырылсын:
маман ________________________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
маман ________________________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
6. Жауапты маман _____________________________________________________________:
(Т.А.Ә.)
- беру актісі бойынша 20__ жылғы «___» __________ дейін лифтті иесінің өкілінен
тексеру үшін қабылдасын;
- ЛҚПӨҚТ талаптарына және осы Әдістемелік нұсқауларға сәйкес лифтке тексеру, оның
ішінде қажетті құжаттаманың ресімделуін жүргізуді қамтамасыз етсін;
- тексеру аяқталғаннан кейін ____ күннен аспайтын мерзімде мамандырылған ұйымға
есептік құжаттаманы ұсынсын.
7. Мамандырылған ұйым тексеру нәтижелерін қарап шықсын және лифтті әрі қарай
пайдалану мүмкіндігі туралы сараптамалық қорытынды жасасын.
8. Осы бұйрық барлық аталған адамдардың назарына жеткізілсін.
9. ___________________________________________________________________________
(лауазымы)
______________________________________ бұйрықтың атқарылуына бақылау жүктелсін.
(Т.А.Ә.)
Ұйымның басшысы _________________/__________________/
(қолы, Т.А.Ә.)
Бұйрықпен таныстырылды _________________/___________________/
(қолы, Т.А.Ә.)
60

Л қосымшасы
(ақпараттық)
Лифтті тексеруге беру туралы
АКТ
_____________ қ.
20__ ж. «___»_________
Біз, төмендегі қол қоюшылар, бір тараптан лифт иесінің өкілі ________________________
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, ұйымның атауы, Т.А.Ә.)
және екінші тараптан тексеру жүргізетін ұйымның өкілі ____________________________
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, ұйымның атауы, Т.А.Ә.)
20__
жылғы
«___»___________
№______
шарттың
негізінде
_____________________________________________________________________________
мекенжайы бойынша орналасқан, тіркеу № __________ лифтті тексеруге беру туралы осы
актіні жасастық, бұл ретте:
1. Лифт тексеру кезеңіне 20__ жылғы «___»___________ бастап пайдаланудан
шығарылады.
2. Лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру үшін жауапты адам ретіндегі лифт иесі тексеру жүргізетін мамандардың
лифтке күруін қамтамасыз етеді (Техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге
мамандандырылған ұйыммен шарт болған кезде лифттің иесі осы ұйымды лифтті тексеру
кезеңіне пайдалаудан шығару туралы жазбаша түрде хабардар етеді).
3. Тексеру жүргізетін ұйым бойынша бұйрықпен тағайындалған мамандар тексеру және
қауіпсіздік техникасын сақтау кезінде жұмыстарды орындау үшін жауапты болады.
4. Тексеру барысында лифтті қауіпсіз пайдалануға әсер ететін немесе тексеру жүргізетін
адамдарға қауіп төндіретін ақаулар анықталған жағдайда лифтті тексеру жөніндегі
жұмыстар тоқтатыла тұрады және лифт жөндеу, жаңғырту немес ауыстырылу үшін иесіне
беріледі. Лифтті беру туралы жазбаны маман техникалық қызмет көрсету журналында
және лифттің паспортында жасауға тиіс. Жұмыстарды орындау және жөндеу немесе
жаңғырту кезіндегі техника қауіпсіздігін сақтау үшін лифтте тиісті жұмыстар орындайтын
ұйымның персоналы жауапты болады. Жөндеу немесе жаңғырту жүргізілгеннен кейін
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау үшін жауапты
адам техникалық қызмет көрсету журналында және лифттің паспортында тиісті
жұмыстардың орындалғаны туралы жазба жасайды. Лифттің иесі тексеру жүргізетін
ұйымды жөндеудің немесе жаңғыртудың аяқталғаны және тексеруді бітіру қажеттігі
туралы хабардар етеді.
5. Тексеру аяқталғаннан кейін лифт мерзімді техникалық куәландырылудан өтуге тиіс, бұл
уақытта лифттің иесі өз өкілінің; лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін жауапты адамның, лифттің жарамды жай-күйі
үшін жауапты электромеханиктің; лифт жөндеуді немесе жаңғыртуды жүргізетін ұйым
өкілінің болуын қамтамасыз етеді.
Техникалық куәландыру тексерудің аяқталуы болып табылады, бұл ретте лифтті әрі қарай
пайдалану мүмкіндігі айқындалады.
Тексеру нәтижелері және лифтті пайдалануға енгізу туралы жазбаны маман лифт
паспортында жасауға тиіс.
Тексеру жүргізу үшін тіркеу № ____________ лифтті:
_____________________________/_____________________/ тапсырды
(лифт иесінің өкілі)
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_________________________/_______________________/ қабылдады
(тексеру жүргізетін ұымның өкілі)
Акті әрбір тарап үшін екі данада жасалды.
Актімен танысты:
лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру үшін жауапты _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, ұйымның атауы, қолы, Т.А.Ә.)
Күні
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М қосымшасы
(ақпараттық)
ЛИФТТІ ТЕКСЕРУ ТУРАЛЫ ПАСПОРТТАҒЫ ЖАЗБАНЫҢ ҮЛГІСІ
1. Тексерудің басталуы туралы жазба.
- Күні. Тексеру осы Әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүргізіледі. Лифтті пайдалану рұқсат
етілмейді. Лауазымы, ұйымның атауы, маманның Т.А.Ә., мөртабан.
2. Тексеруді тоқтата тұру туралы жазба.
- Күні. Тексеру тоқтатыла тұрды. Тексеру актісінде (күні) көрсетілген ақауларды жою,
ұсынымдар мен ұсыныстар жасау ұсынылады. Лифтті пайдалану рұқсат етілмейді.
Лауазымы, ұйымның атауы, маманның Т.А.Ә., мөртабан.
3. Тексерудің аяқталуы туралы жазба.
- Күні. Лифтті тексеру осы Әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүргізілді.
20___ жылғы «___»_________ тексеру актісінде көрсетілген ұсынымдар мен ұсыныстар
жасау және лифтті мерзімді техникалық куәландыруға тапсыру ұсынылады. Лифтті
пайдалану рұқсат етілмейді.
Лифтке қайталап тексеру 20___ жылғы ___________________ (ай) дейінгі мерзімде
жүргізілуге тиіс.
Лауазымы, ұйымның атауы, маманның Т.А.Ә., мөртабан.
4. Күні. Мерзімді техникалық куәландыру жүргізілді. Лифт оның қауіпсіз жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін (қамтамасыз етпейтін) жай-күйде болып табылады. Лифтті пайдалану
ЛҚПӨҚТ талаптарына сәйкес келеді (сәйкес келмейді) . Лифтті пайдалануға енгізу рұқсат
етіледі (рұқсат етілмейді).
Лауазымы, ұйымның атауы, маманның Т.А.Ә., мөртабан.
Келесі куәландырудың мерзімі: 20___ жылғы ___________.
(ай)
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Н қосымшасы
(ақпараттық)
Қауіпсіздік талаптары
1. Лифттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай жалпы талаптар орындалуға тиіс:
1.1 Пайдаланушылар мен бөгде адамдар үшін мыналарда:
- жабдықты орналастыруға арналған шкафтарда;
- машиналық орынжайда;
- блоктау бөлмесінде;
- лифт кабинасындағы жабдықты қоспағанда, лифттің шахтасында орнатылатын лифт
жабдығының қолжетімсіздігі;
1.2 лифт жабдығының іске қосылып тұрған бөліктерімен жанасу нәтижесінде
пайдаланушылар мен бөгде адамдарды жарақат алудан қорғау бойынша шаралардың
болуы;
1.3 егер шахта есігі жабық тұрмаса не бекітіліп жабылмаса; жабдыққа техникалық қызмет
көрсетуге арналған есік, авариялық есік, қарау және авариялық люктің қақпағы,
кабинаның есігі жабық тұрмаса, кабинаның тоқтауын немесе жүруін болдырмау үшін
қорғау, блоктау құрылғыларының болуы. Бұл талап кабинаның қабат алаңына келуі
кезіндегі автоматты есіктердің алдын ала ашылуына және лифттің конструкциясында
көзделген, тиеу/босату кезіндегі кабинаны қабат алаңына дейін жеткізу режиміне
жатпайды;
1.4 персоналдың тоқтап қалған кабинадан адамдарды қауіпсіз эвакуациялау мүмкіндігінің
болуы;
1.5 лифттің пайдаланушылар мен өзге де адамдар үшін қолжетімді жабдығының бетінде
оларға қауіп төндіретін тегіс емес жерлері болмауға тиіс;
1.6 адамдарды тасымалдауға арналған кабинаны жарықтандыру үшін, оның ішінде электр
жабдықталудың іркілісі кезінде құралдардың болуы;
1.7 Лифттің жабдығы оны пайдалану көзделетін климаттық, сейсмикалық жағдайларға
сәйкес келуге тиіс;
1.8 шахтаға қабаттық және шахта маңындағы ғимарат (құрылыс) алаңдарынан және
кабинадан адамдардың құлап қалуын болдырмау бойынша құралдар мен (немесе)
шаралардың болуы;
1.9 лифт есігі саңылауының өлшемдері кабинаға қауіпсіз кіруді және одан қабат алаңына
шығуды, кабинаның қауіпсіз тиелуін және босатылуын қамтамасыз етуге тиіс;
1.10 қабат алаңы мен кабина табалдырықтарының арасындағы горизонталды және
вертикалды арақашықтық кабинаға қауіпсіз кіруді және одан шығуды қамтамасыз етуге
тиіс;
1.11 кабина мен шахта конструкциясы элементтерінің арасындағы арақашықтық шахта
мен кабина есіктері ашық болған кезде, сондай-ақ кабинаның қабат алаңының аймағында
орналасуы кезінде адамның шахтаға кіру мүмкіндігін болдырмауға тиіс;
1.12 кабина мен (немесе) шахтаның автоматты түрде жабылатын есіктерінің жолында
орналасқан адамның немесе заттың қысылуын болдырмау немесе оның күшін жарақат алу
қаупін төмендететін шектерге дейін азайту бойынша құралдардың болуы;
1.13 кабина, кабинаның, қарсы салмақтың тартқыш элементтері, аспасы мен (немесе)
таянышы, олардың бекіткішінің элементтері лифтті мақсаты бойынша пайдалану және
сынау кезінде пайда болатын жүктемені көтеруге тиіс;
1.14 адамдарды тасымалдауға арналған кабинаны жолаушыға сырттан көмек шақыру үшін
мүмкіндік жасайтын екіжақты сөйлесіп байланысуға қосу үшін құралдармен жабдықтау;

64

1.15 шамадан тыс жүк артылған кабинаның қалыпты жұмыс режимінде жүріп кетуін
болдырмау құралдарының болуы;
1.16 кабинаның шеткі жұмыс жағдайларының (қабаттық алаңдардың) шегінен тыс жүруін
шектейтін құралдарының болуы;
1.17 кабинаның төмен қарай жүруі кезінде номиналды жылдамдықтан асу көлемін
жарақат алу қаупін немесе жабдықтың бұзылу мүмкіндігін төмендететін шектерге дейін
шектейтін құралдардың болуы;
1.18 ұстағыштар мен буферлер іске қосылған кезде жарақат алу қаупін немесе жабдықтың
бұзылу мүмкіндігін төмендету мақсатымен кабина жүруінің баяулауы қамтамасыз етілуге
тиіс;
1.19 адамдарды тасымалдауға арналған кабинадағы ауа алмасуын қамтамасыз ету;
1.20 жабдыққа қызмет көрсетуге арналған жұмыс аймақтарының өлшемдері мен
орналасуы жұмыстардың қауіпсіз атқарылуы үшін жеткілікті болуға тиіс;
1.21 персоналдың лифт жабдығына қауіпсіз қол жеткізуінің болуы;
1.22 персоналдың шахтадағы жұмыс алаңы мен (немесе) кабинаның төбесіне қауіпсіз кіруі
мен одан шығуының болуы;
1.23 жұмыс алаңы мен (немесе) кабинаның төбесі (персоналдың орналасу қажеттілігі
кезінде) оның үстіндегі персоналдың орналасуынан болатын жүктемені көтеруге тиіс;
1.24 персоналдың шахтада орналасқан жұмыс алаңы мен (немесе) кабина төбесінен құлау
тәуекелін төмендететін құралдар мен шаралардың болуы;
1.25 техникалық қызмет көрсету кезінде персоналдың кабинаның жүруін тоқтату және
басқару үшін құралдардың болуы. Персоналдың кабинада шахта бойынша жүруі қажет
болған жағдайда персоналдың кабинаның қауіпсіз жылдамдықта жүруін басқаруы мен
оны тоқтатуы үшін құралдар көзделуге тиіс. Көрсетілген құралдар пайдаланушылар мен
бөгде адамдар үшін қолжетімсіз болуға тиіс;
1.26 лифттің бақыланбайтын бөліктерінің жүруі кезінде лифт шахтасында орналасқан
персоналдың жарақаттануын болдырмау үшін шаралар мен (немесе) құралдардың болуы;
1.27 персоналдың лифт жабдығы элементтерімен: белдіктермен, шкивтермен, блоктармен,
қозғалтқыштың шығып тұратын валымен, тегершіктермен, жұлдызшалармен, олардың
жүруі кезінде жетекті тізбектермен жарақаттануын болдырмау үшін шаралар мен (немесе)
құралдардың болуы;
1.28 персоналдың жұмыстарды қауіпсіз жүргізуі үшін жеткілікті, қызмет көрсету
аймақтарының жарықтандырылу деңгейін қалыптастыру үшін құралдардың болуы;
1.29 пайдаланушылардың, өзге адамдар мен персоналдың лифттің басқару аппараттарына
ықпал етуі және (немесе) лифттің ток өткізуші конструкцияларымен жанасуы кезінде
олардың электрлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар мен (немесе)
құралдардың болуы;
1.30 шахта есіктерінің өртке төзу шегі өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес белгіленуге
тиіс;
1.31 ғимаратта (құрылыста) өрт қаупі туындаған кезде жолаушыларға кабинадан қауіпсіз
шығуына мүмкіндікті қамтамасыз ететін шаралардың болуы;
1.32 лифттерді қауіпсіз кәдеге жарату бойынша талаптар көзделуге тиіс.
2. Мүгедектер мен кішімобильді адамдар тобын тасымалдауға да арналған лифттегі
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мынадай арнайы талаптар орындалуға тиіс:
2.1 кабинаның, кабина мен шахта есігі саңылауының өлшемдері кресло-арбадағы
пайдаланушылардың кабинаға қауіпсіз кіруі мен одан шығуын, сондай-ақ онда
орналасуын қамтамасыз етуге тиіс;
2.2 кресло-арбадағы пайдаланушыларды ілесіп жүретін адамдарсыз тасымалдауға
арналған лифттің кабинасы мен шахтасының есіктері автоматты түрде ашылуға және
жабылуға тиіс;
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2.3 лифттің кабинасы, ең болмағанда, бір тұтқамен жабдықталуға тиіс, оның болуы
пайдаланушының кабинаға кіруін және басқару құрылғыларына қол жеткізуін
жеңілдетуге тиіс;
2.4 кабина мен қабат алаңы табалдырықтарының арасындағы горизонталды және
вертикалды арақашықтық кресло-арбадағы пайдаланушылардың кабинаға қауіпсіз кіруі
мен одан шығуын қамтамасыз етуге тиіс;
2.5 лифт кабинасы мен қабаттық алаңында басқару және белгі беру (дыбыстық және жарықты)
құрылғыларының конструкциясы мен орналасуы мүгедектер мен басқа да кішімобильді
адамдар тобы үшін лифттің қауіпсіздігін және қолжетімділігін қамтамасыз етуге тиіс.
3. Өрт кезінде өрт сөндірушілердің тасымалдауы жүзеге асырылатын лифттегі
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мынадай арнайы талаптар орындалуға тиіс:
3.1 кабинаның көлемі мен лифттің жүккөтергіштігі өрт сөндірушілердің өртке қарсы
күреске және (немесе) өрт кезінде адамдарды құтқаруға арналған жабдықпен бірге
тасымалдануын қамтамасыз етуге тиіс;
3.2 басқару және белгі беру жүйелері лифттің жұмысын өрт сөндірушілердің тікелей
басқаруымен қамтамасыз етуге тиіс. Лифтті басқарудың өзге режимдері өшірілуге тиіс;
3.3 топтық басқару жүйесімен біріктірілген басқа лифттердің жұмысына қарамастан,
лифтті басқару режимінің болуы;
3.4 лифт кабинасы мен негізгі отырғызу (белгіленген) қабатында кабинаның орналасқан
жері және оның жүру бағыты туралы визуалды ақпараттың болуы;
3.5 лифт шахтасының есіктері өртенбейтін болуға тиіс, олардың өртке төзу шегі
ғимараттардың (құрылыстардың) өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес белгіленеді;
3.6 өрт сөндірушілерді қабаттар арасында тоқтап қалған кабинадан эвакуациялау
бойынша шаралар мен (немесе) құралдардың болуы;
3.7 кабина купесінің конструкциясында жанғыштық, тұтанғыштық, түтін қалыптастыру
қабілеттілігінің, өрт жалыны мен өртену кезіндегі уыттылық таралуының қолданылатын
көрсеткіштері бойынша өрт қаупінің туындау тәуекелін төмендететін материалдарды
пайдалану.
4. Диспетчерлік бақылау құрылғысына қосылуға арналған лифттің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін мынадай арнайы талаптар орындалуға тиіс:
лифтті оның жұмысын диспетчерлік бақылау құрылғысына беру мақсатымен
сигналдардың алынуы үшін мыналар:
электрлік қауіпсіздік тізбектерінің іске қосылуы туралы;
шахта есіктерінің санкцияланбаған ашылуы туралы;
машиналық орынжай жоқ лифтті басқару құрылғысы есігінің (қақпағының) ашылуы
туралы ақпараттың болу мүмкіндігі көзделуге тиіс.
5. Лифт жабдығына қасақана зақым келтірілуі мүмкін болатын ғимаратта, құрылыста
орнатуға арналған лифттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай арнайы талаптар
орындалуға тиіс:
5.1 кабина купесінің қоршау конструкциялары, сондай-ақ қабырғасының, төбесі мен
еденнің әрленуі қасақана зақымдану немесе өртену қаупін төмендететін материалдардан
жасалуға тиіс;
5.2 кабина мен қабаттық алаңдардағы басқару, белгі беру, жарықтандыру
құрылғыларының конструкциясы болуға және олар қасақана зақымдану немесе өртену
қаупін төмендететін материалдардан жасалуға тиіс;
5.3 шахтаның тұтас қоршауы көзделуге тиіс;
5.4 «Қалыпты жұмыс» режимінде кабинаның қабатта болмауы кезінде шахта есіктерінің
санкцияланбаған ашылуы кезінде лифтті «Қалыпты жұмыс» режимінен шығаратын
құралдардың болуы. «Қалыпты жұмыс» режиміне қайта келуді қызмет көрсетуші
персонал жүзеге асыруға тиіс.
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П қосымшасы
(ақпараттық)
ТІРКЕУ № __________ ЛИФТТІ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕСЕП
20___ жылғы «____» ___________
Р/
с
№

Лифттің сынау кезіндегі
анықталған
сипаттамаларының атауы

ЛҚПӨҚТ талаптары
Сынау нәтижелері
Сипаттама
Рұқсат
Мәні,
Анықтаудың
лары
етілетін нәтижелер кемшілігі
нормалан
ауытқу
ған
лар,
ЛҚПӨҚТ сипаттама
тармақтары лардың
шекті мәні
немесе
талап
етілетін
нәтижелер
3
4
5
6

1 2
Жұмыстың пайдалану режимдері
кезіндегі кабинаның орташа
1 үдеуі, м/с2:
2,13
- ауруханалық лифттерде
- басқа лифттерде
Кабинаның «ТОҚТА» түймесі
арқылы тоқтауы кезіндегі және
2 қауіпсіздік сөндіргіштерінің іске 2,13
қосылуы кезіндегі оның ең
жоғарғы үдеуі, м/с2
Кабина жұмыс жылдамдығының
3 номиналды
жылдамдықтан 2,14
ауытқуы, %
Автоматты тежелу дәлдігі, мм:
- едендік көлік құралдарымен
2,15
4 тиелетін жүк лифттерде және
11.8.13
ауруханалық лифттерде
- басқа лифттерде
Жүрмей тұрған кабина кезіндегі
5 қарсы
салмақты
көтерудің 2,18
мүмкін болмауы
Автоматты түрде ашылатын
есіктермен
жабдықталған
лифттің саңылаусыз шахтасына
6
2,22
(тұрғын үйде) адамдардың кіруі
кезіндегі
басқару
тізбегінің
ажыратылуы

<1,0
<2,0

<9,81

±15%

±15 мм
±5,0 мм

бмт *

бт*
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7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Кабинаның статистикалық сынау
жүгімен тиелу кезіндегі қабат
алаңына
қатысты
түсуі 3,5 в
(ұстағыштарға автоматты түрде 11.8.4
тоқталу
құрылғысы
болған
жағдайда)
Лифтке статистикалық және
3,5
динамикалық сынау өткізгеннен
3,6
кейінгі кабинаның және қарсы
11.8.4
салмақтың
элементтеріндегі
11.8.5
ақаулар
мен
қалдық
11.8.6
деформациялар
Кабинада лифттің жүк көтерімі
1,1-ге тең массасымен жүктің 3,5а
болуы кезіндегі лифтті іске қосу
Тосқауыл
болған
кезде
автоматты түрде жабылатын 5.1.5
есіктердің автоматты реверсі
Реверс ағытылып тұрған кездегі
автоматты түрде жабылатын
есіктердің
жармалармен 5.1.5
статистикалық
қысылуының
күшеюі, даН
Автоматты түрде жабылатын
есіктердің
кинетикалық
энергиясы, Дж:
5.1.5
- ағытылып тұрған реверс
кезіндегі
- істеп тұрған реверс кезіндегі
Шахта есіктерінің жармаларына
30 даН түсетін жүктеме кезіндегі
қалдық деформациялар мен 15 5.1.7
мм-ден
асатын
майысқан
жерлері, мм
5 даН күш түсетін кезде шахта
есіктерінің
жабық
5.1.8
жармаларының төменгі бөлігінің
ашылу көлемі, мм
Кабинаның қабат алаңынан 150
мм және одан артық қашықтыққа
5.1.17
жүріп кетуі кезіндегі шахта
есіктерінің жауып бекітілуі

<200

бмт

бмт
бт

<15

<4
<10

бмт

<15

бт

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Кабина еденінің деңгейінен
қабаттық алаңының деңгейіне
дейінгі қашықтық 150 мм-ден
асатын
жағдайда
кабина
5.1.18
қабаттық алаңға жақындаған
кездегі
автоматты
түрде
ашылатын
лифт
есіктерінің
ашылуы
Мәжбүрлеп ашу кезінде жауып
бекіту элементінің деңгейінде
шахта есігінің құлпына: жауыпашылатын есікке 100 даН екі 5.1.25
жаққа кеңінен ашылатын есікке
300 даН күш түсетін кездегі
қалдық деформациялар
Кабина қабатта болмаған кезде
5.1.26
шахта есігінің ашылуы
Статистикалық сынау кезінде
тартқыш
арқандардың 5.4.4
жүкарбаның арқан тартқыш 11.8.4
шкивімен ұстасуы
Массасы
лифттің
жүккөтергіштігіне тең болатын
жүкпен кабина көтерілген кезде
жүкарбаның қол штурвалына 5.4.8
түсетін күш, даН (тексеруді бос
кабинаның төмен қарай жүруі
арқылы жүргізуге болады) *
Кабина ұстағыштардан алынған
кездегі
жүкарбаның
қол 5.4.9
штурвалына түсетін күш, даН
Статистикалық сынау кезінде
5.4.16
жүгі бар кабинаны механикалық
11.8.4
тежеуішпен ұстап қалу
Купе қабырғалары мен кабина
есіктерінің жармаларына 30 даН
түсетін жүктеме кезіндегі қалдық 5.5.22
деформациялар мен 15 мм-ден
асатын майысқан жерлері, мм
Жабылу алаңындағы үш жерге
100 даН вертикальды жүктеме
ықпалынан кабинаның төбе 5.5.23
жабынының
қалдық
деформациялары

бмт

бмт

бмт
бт

<23,5

<64.0
бт

бмт

бмт
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Жылдамдықты тежеуіш әсерінен
іске қосылуы кезінде жүріп бара 5.7.1
жатқан
кабинаның 11.8.6
25
бағыттаушыларда тоқтауы және 11.8.10
ұстағыштармен
ұсталынып 11.8.11
қалуы
Жұмыс
жылдамдығымен
ұстағыштарға тоқтауы кезіндегі
бос кабинаның үдеуі, м/с2
26
5.7.9
(25 м/с2 асатын үдеуге рұқсат
етіледі, егер бұл іс-әрекеттің
ұзақтығы 0,04 с аспайтын болса)
ЖасаушыБаяу тежелу ұстағыштарымен
зауыт
кабинаның мүмкін болатын
паспортта
27 тежелу жолы
көрсеткен
- ең төменгі
деректерге
- ең жоғарғы
сәйкес

Жылдамдықты тежеуіш іске 5.8
28 қосылатын кездегі кабинаның Vo 11.8.6
жылдамдығы, м/с
11.8.12

Кабина жұмыс жылдамдығымен
29 жүрген кездегі ұстағыштарды 5.8.2
іске қосу мүмкіндігі
Кабина (қарсы салмақ) жұмыс
жылдамдығымен
буферлерге 5.9.4
тоқтаған кездегі үдеу, м/с2 11.8.6
30
(25 м/с2 асатын үдеуге рұқсат 11.8.7
етіледі, егер бұл іс-әрекеттің 11.8.8
ұзақтығы 0,04 с аспайтын болса)
Бұрама сым буферлердің толық
қысылуы,
бұзылуы
немесе
Орнату
31 қалдық
деформациялар
сызбалары
(өлшемдердің
белгілеу
сызбаларына сәйкестігі)
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бт

<25

ЛҚПӨҚТ А
қосымшасы
Кабинаның
жүру
жылдамдығ
ы:
1,15%Vн
кем
болмауға,
1,40%Vн
артық
болмауға
тиіс
бт

<25

бмт

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0,71
м/с
аспайтын
жылдамдықпен кабинаның және
қарсы
салмақтың
тоқтауы
5.9.7
кезіндегі кабина мен қарсы
11.8.6
салмақ
алып
тасталғаннан
11.8.7
кейінгі олардың кері қарай жүруі
11.8.8
кезіндегі
гидравликалық
буферлер
плунжерлерінің
қажалып қалуы
Кабинаның
шеткі
кабат
6.3.32
алаңдарында автоматты түрде
6.3.34
тоқтауы
Жүкарбаның
электр
қозғалтқышы іске қосылғаннан
6.2.2
кейінгі механикалық тежеуіштің
босауы
Жүкарбаның
электр
6.2.2
қозғалтқышы өшірілген кездегі
6.2.3
механикалық
тежеуіштің
6.2.4
салынуы
Электр
қозғалтқыштың
кабинаны ұстап қалу үшін
қажетті сәт туғызуынан кейін 6.2.3
механикалық тежеуіштің босауы 6.2.4
(басқарылатын
өңдегіштен
жалғанған кезде)
Басқарылатын
өңдегіштің
жарамсыздығы кезінде электр 6.2.3
қозғалтқыштың өшірілуі
Механикалық
тежеуіштің
жарамсыздығы кезінде кабинаны
қабат алаңы деңгейінде жүкарба 6.2.4
электр қозғалтқышымен ұстап
тұру
Кабинаның жүруі уақытында
қауіпсіздік
сөндіргіштерінің
қосылуы
кезінде
электр
қозғалтқыштың
электрлік 6.2.4
тежелуі, өңдегіштің өшірілуі
және механикалық тежеуіштің
салынуы
Кабинаға адам кіргеннен кейін 5
секунд өткен соң, егер бұйрық 6.3.11
тіркелмеген болса, оның шақыру 6.3.12
бойынша жүру мүмкіндігі

бмт

бт

бт

бт

бт

бт

бт

бт

бт
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Электр
жабдықтау
қалпына
келтірілгеннен кейін жүкарба
электр қозғалтқышының электр
41 жабдықталуының
тоқтатылуы 6.3.21
және лифттің өздігінен жүруін
болдырмау кезіндегі лифтті
басқару тізбегінің өшірілуі
Электр
жабдықтау
қалпына
келтірілгеннен
кейін
және
кабина
қабаттар
арасында
тоқтағаннан
және
тоқтауды
42
6.3.21
тудырған себептер жойылғаннан
кейін
басқарудың
жаңа
белгісінің берілуі нәтижесінде
ғана кабинаның іске қосылуы
Кабина қабат алаңынан қалыпты
жұмыс тежелу жолынан кем
қашықтықта болған сәтте қабат
43 алаңынан тоқтау командасы 6.2.21
берілген
кездегі
кабинаның
(жинақтаушы басқару жүйесі бар
лифттерде) тоқтауы
Жүкарба
электр
қозғалтқышының
өшуі,
механикалық
тежеуіштің
салынуы
және
кабинаның
тоқтауы:
6.3.29
44 - электр қозғалтқыштың жылу
6.4.1
жүктемесі кезінде;
- қауіпсіздік сөндіргіштерінің
қосылуы;
- қысқа мерзімге тұйықталу
кезінде
Бір жылдамдықты қозғалтқышы
бар лифттерден басқа, лифттің
45
6.3.31
«Тексеру»
режимінде
жүру
жылдамдығы, м/с
Кабина еденінің, машина және
блоктық бөлмелердің, отыру
алаңдарының
деңгейіндегі 6.6.2
46
жарықтылық, лк:
а, б, в, г
- люминесцентті шамдар кезінде
- қыздыру шамдары кезінде
* «бмт» - болмауға тиіс.
** «бт» - болуға тиіс.
Сынауды өткізген сарапшы-мамандар
_____________________/____________________/
_____________________/____________________/
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бт

бт

бмт

бт

<0,4

>75,50,
50,75>
30,20,
30,30,5

Р қосымшасы
(ақпараттық)
_____________________________________________________________________________
(ұйымның атауы)
____________ № _________ лицензияны
____________________________________ берді
(лицензия берген органның атауы)
Нормативтік қызмет мерзімін өтеген лифтті тексеру жөніндегі
САРАПТАМАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
20__ жылғы «__» _________
Лифттің иесі _____________________________________________
Лифт орнатылған жер ______________________________________
Тіркеу нөмірі _____________________________________
Осы қорытынды келесі тексеру мерзіміне дейін лифттің паспортымен бірге сақталуға тиіс.
________________________________________________________________________
(мамандырылған ұйымның атауы)
нормативтік қызмет мерзімін өтеген, тіркеу № ________ лифтке тексеру және техникалық
куәландыру жүргізді.
Тексеру нәтижелері бойынша мынадай қорытынды жасалды:
1. Техникалық және пайдалану құжаттамасының бар болуы және жай-күйі өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау органының ЛҚПӨҚТ талаптарына толық
(толық емес) сәйкес келеді.
Лифт мынадай құжаттамамен жинақталуға тиіс:
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
2. Лифт оның қауіпсіз жұмыс істеуі мүмкін болатын (мүмкін болмайтын) жай-күйде
болып табылады.
3. Лифтті әрі қарай пайдалану рұқсат етіледі (рұқсат етілмейді).
Лифтіге қайталап тексеру 20___ жылғы ______________ дейінгі мерзімде жүргізілуге тиіс.
(айы)
Ұйымның басшысы _____________________/_____________/
Мамандар __________________________/______________/
__________________________/______________/
_________________________/_______________/
Сараптамалық қорытындыны лифт иесінің өкілі
_________________________________________________________________ алды
(лауазымы, Т.А.Ә.)
Күні ______________________
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С қосымшасы
(ақпараттық)
«БЕКІТЕМІН»
_____________________________________________________________________________
(Лифтке тексеру жүргізген ұйымның басшысы)
20___ жылғы «___» _____________
Нормативті қызмет мерзімін өтеген лифтке тексеру жүргізу туралы
АКТ
___________ қ.

20___ жылғы «___» _______________

20___ жылғы «___» _______________ № _____ шарттың негізінде, 20___ жылғы «___»
_______________ № _____ бұйрыққа сәйкес _______________________________________
(ұйымның атауы)
сарапшы-мамандары ___________________________________________________________
(Т.А.Ә.)
лифт иесі өкілінің _____________________________________________________________
(лауазымы, ұйымның атауы, Т.А.Ә.)
қатысуымен 20___ жылғы «___» ______________ бастап 20___ жылғы «___»
______________ дейін __________________________________________________________
(қала, мекенжай)
бойынша орналасқан, тіркеу № __________ лифтке алғашқы (қайталама) тексеру жүргізді.
«Нормативті қызмет мерзімін өтеген лифттердің техникалық жай-күйіне тексеру жүргізу
жөніндегі әдістемелік нұсқаулар» БҚ талаптарына сәйкес тексеру жүргізілді.
Бұл ретте мыналар белгіленді:
1. Зау. № _________ лифт __________ 20___ ж. (түрі) _______________________________
_____________________________________________________________________________
жасап шығарылды.
2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау органының алғашқы
техникалық куәландыруының күні: 20___ жылғы «___» ______________ (кәсіпорын,
жасап шығарушы).
3. Лифт конструкциясы пайдалану шарттарына сәйкес келеді (сәйкес келмейді).
4. Лифттің, техникалық және пайдалану құжаттамасының жай-күйі осы актіге қоса
берілген мынадай құжаттарда:
- лифт туралы мәліметтерде;
- техникалық және пайдалану құжаттамасының болуы мен ЛҚПӨҚТ талаптарына сәйкес
келуі туралы есепте;
- бұзбай бақылау әдістерін қолдана отырып, металл конструкцияларды, дәнекерлеу
қосылыстарыды, лифттің тораптары мен механизмдерін тексеру актісінде;
- ақаулар тізімдемесінде;
- анықталған ауытқулар тізімдемесінде көрсетілген.
5. Ұсынымдар мен ұсыныстар.
5.1. ЛҚПӨҚТ талаптарына мынадай құжаттама сәйкес келтірілсін:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5.2. Мынадай тораптарға, механизмдер мен металл конструкцияларға жөндеу жүргізілсін
немесе олар ауыстырылсын:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ескерту: Тиісті жұмыстар орындайтын ұйымның персоналы лифтті жөндеу немесе
жаңғырту кезінде жұмыстарды ұйымдастырғаны үшін жауапты болады.
5.3. Лифт мынадай құрылғылармен және құралдармен жабдықталсын:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.4. НТҚ және ақпараттық хаттарға сәйкес тораптар, механизмдер мен электрсызба
жаңғыртылсын:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау органында ЛҚПӨҚТ
талаптарынан мынадай ауытқулары келісілсін:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.6 Қауіпсіз пайдалануға әсер ететін ақаулар мен жарамсыздықтар жойылғаннан кейін
лифт техникалық куәландыруға тапсырылсын.
Ескертпе: Жабдықтың, тораптар мен механизмдердің айтарлықтай тозуына байланысты
жөндеу өткізудің мақсатқа лайық еместігі жағдайында лифтті ауыстыру (жаңғырту)
туралы мәселені шешу ұсынылады.
6. Қорытынды
6.1. Ұсынымдар мен ұсыныстар орындалған және техникалық куәландырудың оң
нәтижелері жағдайында лифтті әрі қарай пайдалануға мүмкін болады деп санаймыз.
Лифтті қайталап тексеру 20___ жылғы ______________ дейін жүргізілсін.
Лифтті тапсырған сарапшы-маман:
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы)
20___ жылғы «___» ____________
Лифтті қабылдаған, актімен таныстырылған және оны алған лифт иесінің өкілі:
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы)
20___ жылғы «___» ____________
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Т қосымшасы
(ақпараттық)
«БЕКІТЕМІН»
_____________________________________________________________________________
(Лифтке тексеру жүргізетін ұйымның басшысы)
20___ жылғы «___» _____________.
Тіркеу № ___________ лифттің металл конструкцияларына, дәнекерлеу
қосылыстарына, тораптары мен механизмдеріне тексеру жүргізу
АКТІСІ
20___ жылғы «___» ____________.
Тексеруді мынадай дефектоскописттер жүргізді:
_______________________ ____ дейін жарамды куәлігінің № ____
(Т.А.Ә.)
_______________________ ____ дейін жарамды куәлігінің № ____
(Т.А.Ә.)
Тексеру кезінде мынадай аспаптар пайдаланылды:
1. 6-10 еселік лупа.
2. __________ типтегі зау. № ________ ультрадыбысты дефектоскоп.
I. Лифттің мынадай металл конструкциялары, дәнекерлеу қосылыстары, тораптары мен
механизмдері сырттай қарап тексерілді:
1.1 Кабина
1.1.1 жоғарғы арқалық
1.1.2 төменгі арқалық
1.1.3 тіреушелер
1.1.4 еденнің жақтауы мен механизмі
1.1.5 металл төбесі
1.1.6 тұтастырғы (болған кезде)
1.1.7 бұранда қосылыстар
1.1.8 аспа
1.1.9 башмактар
1.1.10 бұрып апаратын блоктар
1.1.11 ұстағыштар механизмі
1.1.12 кабина есіктері
1.1.13 бұрып апаратын құрама тетік
1.1.14 бұрып апаратын механикалық тетік
1.1.15 шунттар
1.1.16 кабина табалдырығы
1.2 Қарсы салмақ
1.2.1 жоғарғы арқалық
1.2.2 төменгі арқалық
1.2.3 тіреушелер, тұтастырғы
1.2.4 болтты қосылыстар
1.2.5 аспа
1.2.6 башмактар
1.2.7 бұрып апаратын блоктар
1.2.8 ұстағыштар механизмі
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1.3 Кабина мен қарсы салмақтың бағыттаушылары
1.3.1 төсеме бөлшектер (ригельдер)
1.3.2 болтты қосылыстар
1.4 Порталдар
1.4.1 төсеме бөлшектер (ригельдер)
1.4.2 қаңқасы
1.4.3 шахтаның есіктері
1.5 Созылмалы құрылғы
1.5.1 ось
1.5.2 шкив
1.5.3 жақтау
1.6 Металл қаңқалы шахта
1.6.1 тіреушелер
1.6.2 металл қоршау
1.6.3 металл сетка
1.6.4 буферлер қондырғысы
1.6.5 шұңқырға кіруге арналған саты (баспалдақтар, тұтқалар)
1.6.6 бұрып апаратын блоктар, арқалықтар
1.6.7 полиспаст аспасының арқалығы, аспа
1.7 Көтерме механизм
1.7.1 жүкарба жақтауы
1.7.2 тежеу құрылғысы
1.7.3 редуктор корпусы
1.7.4 жүкарба астындағы арқалық
1.7.5 арқан тартқыш шкив
1.7.6 лифттің арқандары
1.8 Жүккөтеру құралдарын асып қоюға арналған құрылғы
1.9 Жылдамдықты тежеуіш
1.9.1 шкив
1.9.2 корпус
1.9.3 жақтау
1.9.4 арқан
1.10 Басқа жабдық
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II. Сырттай қарап тексеру нәтижесінде анықталған ақаулар:
Анықталған
Ұсынымдар,
Р/с №
Жабдықтың, тораптың атауы
ақаулар
ұсыныстар

III. Металл конструкциялар мен дәнекерлеу қосылыстарға ультрадыбысты бақылау осы
Әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүргізілді.
Ультрадыбысты бақылау кезінде мынадай ақаулар анықталды:
Бақылау объектісі
Дәнекерлеу
Анықталған
Сапаны бал
(сызба бойынша
қосылысының
ақаулардың
түрінде
Ескерту
дәнекерлеу
түрі
сипаттамасы
бағалау
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қосылысының нөмірі)

ҚОРЫТЫНДЫ
1. Жол беруге болмайтын ақаулары бар жабдық лифт техникалық куәландыруға
тапсырылғанға дейін ауыстырылуға тиіс.
____________________ __________________
(Т.А.Ә.)
(қолы)
____________________ __________________
(Т.А.Ә.)
(қолы)
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У қосымшасы
(ақпараттық)
Пайдалану және техникалық құжаттамасының бар болуы
және ЛҚПӨҚТ талаптарына сәйкес келуі туралы
ЕСЕП
20___ жылғы «__»__________
Тіркеу № _________ лифтті тексеру кезінде мыналар анықталды:
1. Техникалық құжаттаманың бар болуы және жай-күйі:
1.1 Лифттің паспорты бар және қанағаттанарлықтай (қанағаттанарлықсыз) жай-күйде,
ЛҚПӨҚТ А қосымшасында көрсетілген нысанға сәйкес келеді (сәйкес келмейді).
1.2 Орнату сызбасы бар, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау
органы бекіткен үлгіге сәйкес келеді (сәйкес келмейді), лифттің нақты орнатылуына
сәйкес келеді (сәйкес келмейді).
1.3 Қағидатты электрлік схемасы бар (жоқ). Лифттің схемасына сәйкес келеді (сәйкес
келмейді).
1.4 Техникалық сипаттамасы бар (жоқ).
1.5 Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы бар (жоқ).
1.6 Техникалық әзірлік актісі бар (жоқ).
2. Пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі құжаттаманың бар болуы және ЛҚПӨҚТ
12-тарауының талаптарына сәйкес келуі.
2.1 Лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру үшін жауапты адамның тағайындалуы туралы бұйрық бар (жоқ).
2.2 Пайдалануды ұйымдастыру үшін жауапты адамның тағайындалуы туралы бұйрық
бар (жоқ).
2.3 Лифттің жарамды жай-күйі үшін жауапты электромеханиктің тағайындалуы туралы
бұйрық бар (жоқ).
2.4 Лифтшілердің тағайындалуы туралы бұйрық бар (жоқ).
2.5 Жауапты адамдар:
12.1а бойынша - аттестатталған (аттестатталмаған).
12.1б бойынша - аттестатталған (аттестатталмаған).
12.1в бойынша - аттестатталған (аттестатталмаған).
2.6 Лифтшілер, операторлар - аттестатталған (аттестатталмаған).
2.7 12.1а бойынша жауапты адамның электр қауіпсіздік бойынша IV тобы бар (жоқ).
2.8 Электромеханиктердің электр қауіпсіздік бойынша III тобы бар (жоқ).
2.9 Лифтшілердің электр қауіпсіздік бойынша II тобы бар (жоқ).
2.10 Жауапты адамдарға лауазымды нұсқаулықтары, ЛҚПӨҚТ берілді (берілмеді).
2.11 Электромеханиктерге өндірістік нұсқаулықтары берілді (берілмеді), куәліктер берілді
(берілмеді).
2.12 Лифтшілерге (операторларға) өндірістік нұсқаулықтары берілді (берілмеді), куәліктер
берілді (берілмеді).
2.13 Лифттерге техникалық қызмет көрсету журналы бар (жоқ), жергізіледі
(жергізілмейді).
2.14 Лифттерді ай сайын қарап тексеру журналы бар (жоқ), жергізіледі (жергізілмейді).
2.15 ЭП кезінде ҚТҚ және ТҚҚ білімін тексеру журналы бар (жоқ), жергізіледі
(жергізілмейді).
2.16 Лифттің жабдығы орналасқан бөлмелер мен шкафтардың кілттерін сақтау және беру
есебінің тәртібі қамтамасыз етілген (қамтамасыз етілмеген), «Ереже» бар (жоқ), кілттер
журналға қол қою (қол қоймау) жолымен беріледі.
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2.17 Мамандандырылған ұйыммен лифтті пайдалану және жөндеу туралы шарт бар (жоқ)
және ЛҚПӨҚТ 12.1, 12.2-т. сәйкес келеді (сәйкес келмейді).
Есепті жасаған сарапшы-мамандар
___________________/__________________/
___________________/__________________/
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Ф қосымшасы
(ақпараттық)
ЛИФТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Лифт 20___ жылғы «___»____________ №__________ рұқсатқа сәйкес жасап шығарылды.
______________________________________________________________________
(Рұқсат (лицензия) берген органның атауы)
Жеткізушінің атауы, мекенжайы
Лифттің паспортына енгізілген құжаттаманың тізбесі
Құжаттың атауы
Құжаттың белгісі
Бет саны
Нұсқаушы сызба
Элементтер тізбесімен қағидатты электрлік
схема
Лифтті жасап шығару сапасы туралы куәлік
Электрлік лифтке арналған техникалық
құжаттама

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Жасап шығарушы кәсіпорын
Лифттің түрі мен моделі
Зауыттық нөмірі
Жасап шығарылған жылы
Жетегі (электр, гидравлика, пневматика және т.б.)
Машиналық орынжайда, шахтада рұқсат етілетін температура
(С) (ең төменгі, ең жоғарғы)
Лифт пайдаланылатын қоршаған орта (салыстырмалы
ылғалдылық, шаңмен басып қалуы, агрессиялық, жарылыс-өрт
қаупі бар)
Лифт оларға сәйкес жасап шығарылған негізгі нормативтіктехникалық құжаттар (олардың белгісі, атауы)
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2. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР МЕН СИПАТТАМАСЫ
2.1 Жалпы мәліметтер
Жүккөтергіштігі, кг
Жолаушылар саны
Кабина жүруінің салыстырмалы жылдамдығы, м/с
«Тексеру» режиміндегі кабина жүруінің жылдамдығы,
м/с
Басқару түрі
Тоқтау саны
Шахта есіктерінің саны
Көтерілу биіктігі, м
Ток түрі

Кернеу,
В;
номиналдан
болатын ауытқу % (+-)

мүмкін Жиілік
Гц

Жұмыс істемей тұрған лифт
кезіндегі
іске
қосу
құрылғысында

380 В (+5%-10%) іске қосылғанда

50

Күштеу тізбегі

380 В (+5%-10%) қалыпты реж.
іске қосылғанда (+5%-10%)

50
50

Басқару тізбегі
Жарық беруге арналған тізбек:
Кабинаның
Шахтаның
Жөндеу жұмыстарының
Белгі беру тізбегі
2.2. Жүкарба
Түрі (редукторлы, редукторсыз, арқан тартқыш шкиві бар,
Жұлдызшасымен барабаны бар)
Зауыттық нөмірі
Жасап шығарылған жылы
Шығып тұратын валдағы номиналды айналғыш мезет
Арқан тартқыш шкивтің диаметрі, мм
Бұрып апаратын блоктың диаметрі, мм
Масса, кг
2.2.1. Редуктор
Түрі
Зауыттық нөмірі
Жасап шығарылған жылы
Ауыстырылатын саны
Осі арасындағы қашықтық, мм
Масса, кг
2.2.2. Тежеуіш
Түрі (қалыптық, дискілі, конус пішінді және т.б.)
Тежелу шкивінің диаметрі
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Тежеуіштің жетегі

Мақсаты

Түрі
Күш, кН (кГс)
Атқарушы органының жүрісі, мм
2.3 Электр қозғалтқыштар
Жүкарбаның жетегі

Кабина
жетегі

есіктерінің

Түрі
Ток түрі
Кернеу, В
Номиналды ток, А
Жиілік, Гц
Қуаттылық, кВт
С қозғалтқыш орамдарының қосымша
қызып кетуі (оқшаулау сыныбы)
Ауналу жиілігі, ай/мин
ПВ, %
Сағатына іске қосылу саны
Орындау
Масса, кг
2.4. Шахтаның есіктері
Конструкция
Есік саңылауының көлемі (ені х биіктігі), мм
Ашылу немесе жабылу тәсілі
Жетек
Кабинаның
отыру
алаңының
деңгейінде
тоқтаған кездегі шахта есігін ашу тәсілі
Кабинаның отыру алаңының деңгейінде жоқ
болуы кезіндегі шахта есігін ашу тәсілі
2.5. Кабина
Ішкі мөлшерлер, мм
ені
тереңдігі
биіктігі
Еденнің конструкциясы
Есіктердің конструкциясы
Есіктерді ашу немесе жабу тәсілі
Есіктер жетегі
Кабинаның түрі (өтетін, өтпейтін)
Масса, кг
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2.6. Қарсы салмақ
Масса, кг (жинақталған түрде)
2.7. Арқандар
Кабинаның
Қарсы
Жылдамдықты
салмақтың
тежеуіштің

Теңдестірілген

Түрі
Конструкция
Стандарт бойынша шартты
белгілері
Диаметрі, мм
Арқандар саны
Бекіту
үшін
қажетті
ұзындықты қоса алғандағы,
бір арқанның ұзындығы, м
Арқанның жалпы үзілу күші,
Н
Беріктік
қорының
коэффициенті
2.8. Қауіпсіздік құрылғылары
2.8.1. Механикалық құрылғылар
Кабина
ның
Ұстағыштар

Жылдамдықты
тежеуіш

Буферлер

Түрі
Іске қосылады
Сынау шарттары (жылдамдық, жүкт.)
Рұқсат етілген жолы
Түрі
Жүру жылдамдығы
Ең жоғарғы, м/с
Ең төменгі, м/с
Жылдамдықты
тежеуіш
арқанындағы
салынатын күш, кН
Түрі
Жүру мөлшері
Саны
2.8.2. Қауіпсіздік сөндіргіштері

Шахта есіктері жабылуының
Шахта есігінің автоматты құлпының
Тротуарлық лифттің люгі жабылуының
Тротуарлық лифт люгінің автоматты құлпының
Шахтаға қызмет көрсету саңылауының
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Қарсы
салмақтың

Шұңқыр есігі жабылуының
Кабина люгі жабылуының
Кабинаны тиеудің
Кабинаға шамадан тыс жүктемесінің
Жылдамдықты тежеуіштің
Ұстағыштардың
Тарқыш арқандар босауының
Жылдамдықты
тежеуіш
арқанының
созылмалы
құрылғысының
Гидравликалық буфердің
Қысым көрсеткішінің (гидравликалық буфердің)
Шұңқыр сөндіргішінің
Кабинадағы «ТОҚТА» түймесінің
Машиналық орынжайдағы «ТОҚТА» түймесінің
2.8.3. Соңғы сөндіргіштер
Үзілетін тізбек
Іске қосу тәсілі
3. ТОЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ЖҮКТЕМЕ
Не сыналады (тексеріледі)
Статистикалық
Динамикалық
4. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
Зауыттық № ________ лифт ТЖМ 2008 жылғы 25 шілдедегі № 132 бұйрығымен
_____________________________________________________________________________
(құжаттың атауы)
бекітілген Лифттерді орнату және пайдалану жөніндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік
талаптарына сәйкес жасап шығарылды және пайдалануға жарамды деп танылды.
Шығарылған күні: 20___ж.
Қабылдау үшін жауапты адамдардың қолы
5. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
____________________________________________________________________________
(жасап шығарушы кәсіпорынның атауы)
тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану шарттарын сақтау кезінде
конструкторлық құжаттама талаптарына лифттің сәйкестігіне кепілдік береді. Лифт
жұмысының кепілдік мерзімі оны пайдалануға енгізу күнінен бастап ______ құрайды.
М.О. (Күні)
Директор
(Бас инженер)
Лифтті құрастырып шығарған
ұйымның кепілдік міндеттемелері
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____________________________________________________________________________
(лифтіні құрастырып шығарған ұйымның атауы)
лифт иесінің пайдалану шарттарын сақтауы кезінде оны монтаждауға қатысты бөлігіндегі
лифттің қалыпты жұмысы мен оны монтаждауға техникалық құжаттаманың талаптарына
лифттің сәйкестігіне кепілдік береді. Лифт жұмысының кепілдік мерзімі лифттің
техникалық жарамдығы мен оны қабылдау актілеріне қол қойылған күннен бастап ______
құрайды.
М.О. (күні)

Монтаждау ұйымының өкілі

Лифттің орналасқан жері туралы мәліметтер
Лифт иесі – кәсіпорынның атауы Лифт орнатылған жер (қала, көше,
(ұйымның)
үй, корпус, кіреберіс)

Орнатылған күні

Лифтке техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру үшін жауапты адам
Тағайындау және бекіту
Лауазымы, тегі, аты, әкесінің
Жауапты адамның қолы
туралы бұйрықтың күні мен
аты
нөмірі
Лифттің жарамды жай-күйі үшін жауапты адам
Тағайындау және бекіту
Лауазымы, тегі, аты, әкесінің
Жауапты адамның қолы
туралы бұйрықтың күні мен
аты
нөмірі
Лифтті жөндеу және реконструкциялау туралы мәліметтер
Күні
Жөндеу және
Жауапты адамның қолы
реконструкциялау туралы
мәліметтер

Күні

Техникалық куәландыру нәтижелерінің жазбасы
Куәландыру нәтижелері
Келесі куәландырудың мерзімі

Лифт ________________________________________________________________________
(тіркеуші орган)
№ ___________________________________ тіркелген.
паспортта ______ бет нөмірленген және жалпы ______ бет тігілген, оның ішінде сызбалар
_________ бетте.
_____________________________________________________________ _____________
(тіркеуші адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)
_____________
(күні)
М.О.
Мәліметтерді жасаған сарапшы-мамандар _______________________/__________/
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Х қосымшасы
(ақпараттық)
Тіркеу № _________ лифтті тексерудің жұмыс картасы
20___ жылғы «____» ____________
Шартты белгілер:
- дұрыс, талаптарына ЛҚПӨҚТ сәйкес келеді;
- ақаулар мен бұзушылықтарды жою талап етіледі;
- жөндеуді немесе ауыстыруды талап етеді, ЛҚПӨҚТ талаптарына сәйкес келмейді;
- талап етілмейді.
Тораптың
шартты
нөмірі

1
0101
0102
0103
0104
0105
0106

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311

Тораптың атауы

Жай-күйі мен
ЛҚПӨҚТ
талаптарына сәйкес
келуінің шартты
белгісі
3

2
Техникалық құжаттама
Лифттің паспорты

Орнату сызбасы

Қағидатты электрлік схема

Техникалық сипаттама

Пайдалану жөніндегі инструкция

Техникалық әзірлік актісі

Пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі
құжаттама
Жауапты адамдарды тағайындау туралы 
бұйрық
Персоналды тағайындау және лифтті 

орнату туралы бұйрық
Аттестаттау, оқыту

Ай сайынғы қарап тексеру журналы

Техникалық қызмет көрсету журналы 
Электрлік қауіпсіздік жөніндегі топ

Пайдалануға арналған лицензия
Негізгі отыру (тиеу) алаңы
Шахта қоршауы

Лифтті пайдалану қағидалары

Лифт
қызметтерінің
телефондары 
көрсетілген тақтайша
Арнайы кілтке арналған кілт орны 
Шақыру аппараты

Жарық көрсеткіші

Алаңның жарығы

Шахта есіктері, портал

ШЕ құлыптары

Қосымша құлып

Жұмыс режимдерін сөндіргіш

Ескерту

4
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0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513

0514
0515
0516
0517
0518
0519
0601
0602
0603
0604
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Купе
Купе қоршауы

Вентиляциялық саңылаулар

Кабина есіктері, қарау саңылаулары

Шам, жарық, сөндіргіш

Люк

Купедегі таяныш тетік

Авариялық есік, құлып, сөндіргіш 
(арақабырға, құлып, сөндіргіш, жұмыс
режимдерін ауыстырып-қосқыш)
Купедегі орындық

Түймелі (иінтіректі) аппарат

Байланыс аппаратурасы

Шамадан тыс жүктеме туралы белгі 
беру
Есік тиегі, ДК сөндіргіші

Купе едені

Еденнің ауданы

Тасымалдау
Лифтті қалыпты жұмыс режимінде
басқару
Басқару түрі

Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш 

Бұйрықтар тізбегі
Өшкеннен
кейінгі
командаларды 
болдырмау
Тоқтау дәлдігі

Жолай тоқтау


Шақыру тізбегі
«Бос емес» белгі беру құрылғысы

Түймелі басқару орны

«ТОҚТА» түймесінің немесе түйменің 
жарамдығы
«Есіктер» <>

Адаммен шақыру

Белгі беру тізбегі

Басқару
тізбегін
өшіру,
жаңа 
командадан кейін іске қосу

Кабинадан байланыс (диспетчерлік 

бақылау)
Лифтті қашықтықтан өшіру

Есіктердің автоматты түрде реверсталуы 

Топтық басқару
Шахтаға кіруді болдырмайтын құрылғы
Өрт қауіпсіздігінің режимі
Машиналық және блоктық орынжай
Кірер жер

Кірер жердегі жарық

Орынжайдың есігі

Орынжайға кіру люгі


0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650

Жөндеу жұмыстарының люгі

Орынжай жарығы

Орынжай қоршауы

Басқа орынжайға өту

Өрт қауіпсіздігі

Жабдық
орналасуының
орнату 
сызбасына сәйкестігі, өлшемдер
Демонтаждау люгі

Жүккөтеру құралын асуға арналған 
құрылғы
Арқандарға арналған саңылаулар

Бояу

Өтпелер

Жазулар

Диэлектрикалық кілемшелер

Лифтке қатысы жоқ жабдық

Кіріспе құрылғы

Қуат кернеуі, В

Тұйықтау (нольдік жағдайға келтіру)

М.П. бойынша электрлік сым

Жұптық және топтық жұмыс блогі

Электрлік аппаратураны қосу

Шақыру блогі

Трансформаторлар

Диспетчерлік бақылау жабдығы

Барабан жүкарба, жылдызшамен

КВШ-дан жүкарба

Тақтайша

Электр қозғалтқыш

Арқандарды қысуға арналған құрылғы 
Басқарылатын өңдегіш

Электр қозғалтқыштың қозуы

Шамадан тыс жүктемеден қорғау

Қысқа мерзімге тұйықталудан қорғау

Тежеуіш құрылғы

Шегіндіріп тежейтін құрылғы

Тежеуіш және редукторлық жартылай 
муфта

Тежеуіш магнит

Электр магнитті қосу, сөндіру, ағыту
Ирекше жұп

Редуктордың корпусы (жай-күйі)

Май көрсеткіші

Манжеттер мен қосылыстар (бұрандама 

және т.б.)

Штурвал (сермер)

Арқан тартқыш шкив, барабан

Арқандар, тізбектер (диаметрлері)
Жүкарба
астындағы
жақтау 
(амортизаторлар)
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0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707

0708
0709
0710
0711

0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
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Кергіш
Жылдамдықты тежеуіш (кабина, қарсы 
салмақ)
Тежеуіштің іске қосылуын тексеру 
құрылғысы

Тақтайша

Соңғы сөндіргіш
Жылдамдықты тежеуіштің сөндіргіші 
(кабина, қарсы салмақ)
Блоктық бөлменің сөндіргіші
Бұрып апаратын блоктар
Полиспаст аспасының балансирі
МП сөндіргіш
СМ сөндіргіш
42 V арналған розетка
Машиналық орынжайдан басқару
Басқару бекеті, «Тоқта» түймесі

Жұмыс режимін ауыстырып-қосқыш

Бұйрықтар мен шақыруды өшіру

Жылжымалы қайырманың әсер етуін 
болдырмау
Есіктердің автоматты түрде ашылуын 
болдырмау
«Бос емес» сигналының қосылуы

Өшірілген
қауіпсіздік
сөндіргіші 
кезіндегі іске қосудың мүмкін болмауы
(МП басқарудан басқа)
Шеткі отыру (тиеу) алаңдарында 
автоматты түрде тоқтау
Соңғы сөндіргіштердің іске қосылуы

Жылдамдықты тежеуіштің авариялық 
құрылғысы

Диспетчерлік бақылау (МП есігін ашу)
Кабина
Төбесі

Кабина төбесіндегі таяныш тетік

Жоғарғы арқалық

Кәсіпорын тақтайшалары

Аспа

Арқандар, коуштар, қысқыштар

Тіреушелер, тұтастырғы

Башмактар, ішпектер

Бұрып апаратын блоктар

Бұрып апаратын блоктардың бекіткіші 
Ұстағыштар механизмі

Ұстағыштардың жұмыс істеуі

Есіктердің жетегі

Кабина есіктері

ДУСК (механизмі)

Механикалық бұрып апаратын тетік


0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

1101
1102
1103
1104
1105

Шунттар

Электр магнитті бұрып апаратын тетік, 
тұйықталу

Құрама қайырма

Кабина табалдырығы

Кабина астындағы қалқан

Төменгі арқалық

Жылжымалы еден механизмі

Еден
Башмактар (төменгі), ішпектер
Аспа кабельдің бекіткіші, тұйықталу
Кабинадағы сөндіргіштер
Тартқыш арқандар босауы

ДУСК (сөндіргіш)

Ұстағыштар

Кабина есіктерінің жабылуы

Кабина люгінің құлпы

Кабинаны тиеу

Кабинаның шамадан тыс жүктемесі

Дәл тоқтау көрсеткіші

Еден астындағы контакт

Кабина жабыны есіктерінің құлпы

Кабина авариялық есігінің құлпы

Фотоэлементтер, реверс
«Тексеру» басқару режимі
Басқару бекеті (бар болуы)

Кабина төбесінен басқаруға ауыстыру 
0,4 м/с аспайтын жылдамдықтың болуы 
Деблоктау (бар/жоқ)

Басқару бекетіндегі басылған түйме 
кезінде ғана жүру
Іске қосылған қауіпсіздік сөндіргіштері 
кезінде ғана жүру
Басқа
басқару
командаларының 
қолданысын болдырмау
Жылжымалы қайырманың әсер етуін 
болдырмау
Есіктердің автоматты түрде ашылуын 
болдырмау
«Бос емес» сигналы

Шеткі жоғарғы және төменгі аялдамада 
автоматты түрде тоқтау
Қарсы салмақ
Жоғарғы арқалық

Аспа

Арқандар,
коуштар,
қысқыштар, 
тұйықталу

Тіреушелер

Тұтастырғы
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1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
92

Башмактар, ішпектер

Бақылау башмактары

Бұрып апаратын блоктар

Бұрып апаратын блоктардың бекіткіші 
Ұстағыштар механизмі

Ұстағыштардың жұмыс істеуі

Ұстағыштар сөндіргіші

Аспа кабель

Төменгі арқалық

Өтеуіш тізбе (арқандар)
Ұстағыштардағы тақтайша
Жүктер, олардың бекітпелері, жылжу
Шахта
Шахта қоршауы

Өрт қауіпсіздігі

Вентиляция мен қызмет көрсетуге 
арналған саңылаулар

Арнайы кілтке арналған кілт орны
(талаптарға сәйкестігі)

Арқандарға арналған саңылаулар

Шығыңқы жерлер, ойықтар

Шахтадағы жабын

Шахта биіктігі

Жабынына дейінгі қашықтық

Шақыру аппараттары

Шахта жарығы

Алаңдар жарығы

Кабина бағыттаушылары, биіктігі

Қарсы салмақ бағыттаушылары, биіктігі 
Төсеме бөлшектер

Ригельдер

Кабина бағыттаушыларының бекіткіші,
майысқан жерлері, жіктері

Қарсы
салмақ
бағыттаушылары
бекіткіші, майысқан жерлері, жіктері

Кронштейндер, шунттар

Шахта есіктері

ШЕ қоршауы, қарау саңылаулары

ШЕ саңылауының биіктігі, ені

Порталдар

ШЕ-дегі саңылаулар

Порталдардың жоғарғы арқалықтары 

және олардың механизмдері

ШЕ ашылуы, жабылуы

Есіктердің жабылуы

Есіктердің ашылуы

ШЕ құлыптары
ШЕ бойынша электрлік сым, маркалау 

ШЕ фартуктары
Ұстағыш құрылғылар


1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

Шахта
бойынша
электрлік
сым, 
маркалау

Клеммалы қорап, маркалау

Жабдықтың тұйықталуы

Аспа арқалықтары

Бұрып
апаратын
блоктардың 
арқалықтары

Арқалықтар бекіткіштері

Бұрып апаратын арқалықтар

Бұрып апаратын блоктардың бекіткіші 
Аспа

Арқандар, коуштар, қысқыштар

СТК (СТЦ) механизмі

СТК (СТЦ) сөндіргіші

Жылдамдықты тежеуіш

ОС сөндіргіші

ОС тексеруге арналған құрылғы

ДУСК механизмі

ОС тексеруге арналған құрылғы

Соңғы сөндіргіш

Авариялық есік

Қабаттық ауыстырып-қосқыш

Көрсеткіштер

ШЕ жабылуының сөндіргіштері

Автоматты құлыптар сөндіргіштері
Автоматты емес құлыптар сөндіргіштері
Авариялық ШЕ жабылуының сөндіргіші
Авариялық ШЕ сөндіргіші
Шахтаға қызмет көрсету саңылауының
сөндіргіші
Шахта жоспары, өлшемдер
Шұңқыр
Қоршау, тереңдігі

Жабын

Саты, тұтқалар, баспалдақтар

Шұңқыр есігі

Есіктің құлпы

Есіктің сөндіргіші

Жарық беру

Жер астындағы сулардан қорғау

Сусіңгіш құрылғы

Шұңқыр сөндіргіші

ОС созылмалы құрылғысы

ОС
созылмалы
құрылғысының 
сөндіргіші

Өтеуіш
арқандардың
созылмалы
құрылғысы

Өтеуіш арқандардың сөндіргіші

Кабинаның буферлік құрылғысы

Кабина тіреуішінің сөндіргіші
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1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335

Қарсы салмақтың буферлік құрылғысы 
Қарсы салмақ буферінің сөндіргіші

Буфер астындағы таяныш (тумба) 
Гидробуфер плунжерінің жүрісі, қайтуы 
Гидробуфер тақтайшасы

Гидробуферді сынау туралы мәліметтер 
Тіреуіштер

Тіреуіштер сөндіргіші

Кабина бағыттаушылары (бекіткіш)

Қарсы
салмақ
бағыттаушылары 
(бекіткіш)

Байланыс, белгі беру жабдығы

Штепсельді розетка (42 В аспайтын)

Лифтке қатысы жоқ жабдық

Жабдықтың тұйықталуы

Шұңқыр есігінің сөндіргіші

Бұрып апаратын блоктар
Блоктар сөндіргіші
Арқандарды
өткізуге
арналған
саңылаулар
Шұңқыр жоспары, өлшемдер

Тексеру жүргізген сарапшы-мамандар:
_______________________/______________/
_______________________/_______________/
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Ц қосымшасы
(ақпараттық)
Тіркеу № _____ лифттегі анықталған ауытқулардың тізімдемесі
20___ жылғы «____» _____________
Торап №

ЛҚПӨҚТ талаптарынан
анықталған ауытқулар

ЛҚПӨҚТ тармағының
Ұсынымдар, ұсыныстар
№

Тізімдемені толтырған сарапшы-мамандар:
_______________________/______________/
_______________________/_______________/
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III

Введение
Лифты являются незаменимым элементом в конструкции высотных зданий,
необходимым для обеспечения удобства, комфорта и безопасности перемещения
пассажиров и грузов на различную высоту.
Надлежащее рабочее состояние грузовых и пассажирских лифтов, минимизация
рисков возникновения и ликвидация последствий аварийных ситуаций являются
первоочередной задачей ответственных лиц и организаций, обеспечивающих
функционирование, эксплуатацию и ремонт лифтового хозяйства.
В тоже время, дорогостоящее оборудование лифтового хозяйства является
экономическим фактором, препятствующим его постоянной замене по причине истечения
нормативного срока службы лифтов.
Таким образом, вопросы поддержания должного технического состояния лифтов,
отработавших нормативный срок службы, актуально как для собственников зданий и
сооружений, так для обслуживающих лифтовое хозяйство организаций.
Настоящие Методические указания разработаны в целях систематизации и
регламентирования норм по функционированию, эксплуатации и ремонту, а также
определяют порядок организации работ, объем проведения обследования и порядок
оформления результатов обследования технического состояния лифтов, отработавших
нормативный срок службы.
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Область применения

1.1
Методические
указания
предназначены
для
специалистов
специализированных организаций по проведению обследования, владельцев лифтов и
определяют порядок организации работ, объем проведения обследования и порядок
оформления результатов обследования технического состояния лифтов, отработавших
нормативный срок службы.
1.2
Организации, осуществляющие техническое обследование и техническое
освидетельствование лифтов должны иметь аттестат на право проведения экспертизы в
области промышленной безопасности.
1.3
Специалисты, проводящие техническое обследование и техническое
освидетельствование лифтов, должны пройти обучение в специализированной
аттестованной организации по специальной программе продолжительностью не менее
сорока часов, согласованной с главным государственным инспектором в области
промышленной безопасности области, города республиканского значения, столицы и
аттестованы в качестве эксперта.
1.4
Методические указания не распространяются на лифты:
- имеющие среднее ускорение (замедление) при эксплуатационных режимах более
2,0 м/с2 - для пассажирских;
1,0 м/с2 - для больничных;
устанавливаемые в шахтах горной промышленности, на судах и иных плавучих
средствах, самолетах и других летательных аппаратах; а также на лифты:
- с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъёма;
- специального назначения для военных целей;
- грузовые тротуарные;
- для работы в зданиях и помещениях, отнесенных по взрывоопасности к категории
А и Б;
- для работы в помещениях с агрессивными газами и парами, вызывающими
коррозию;
- для работы в условиях конденсации влаги в машинном помещении или шахте,
образования наледи на оборудовании или выпадении инея;
- специального назначения.
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Нормативные ссылки

2.1
Для применения настоящих Методических указаний необходимы
следующие ссылочные нормативные документы:
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 269-XII.
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Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II «О промышленной
безопасности на опасных производственных объектах».
Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 «О жилищных
отношениях».
Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы//
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года
№ 473.
Технический регламент «Требования к безопасности лифтов»//Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2010 года № 172.
Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 011/2011 «Безопасность
лифтов»// Утвержден решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 года
№ 824.
«Требования промышленной безопасности по устройству и эксплуатации
лифтов»//Утвержден приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстанот 25 июля 2008 года №132.
ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия.
ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила
организации, производства и приемки монтажных работ.
ГОСТ 5746-2003 (ИСО 4190-1-99) Лифты пассажирские. Основные параметры и
размеры.
ГОСТ 17538-82 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых
зданий.
ГОСТ 2811-98 Лифты и грузовые малые лифтв. Устройства управления,
сигнализации и дополнительные приспособления.
ГОСТ 8.002-86 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные
положения.
ГОСТ 8.326-89 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологическая аттестация средств измерений.
ГОСТ 27.001-95. Система стандартов «Надежность в технике»
ГОСТ 31418-2010 (IEC 60068-2-81:2003) Методы испытаний на стойкость к
механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других
технических изделий. Испытания на удар с воспроизведением ударного спектра.
ГОСТ 23216-78. Изделия элетротехнические. Хранение, транспортирование,
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы
испытаний.
ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83) Лифты электрические грузовые. Основные
параметры и размеры.
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы
ультразвуковые.
СТ РК 2.4-2007 Государственная система единства измерений Республики
Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
РДС РК 1.04-08-2001 Типовая инструкция для оператора, лифтера по
обслуживанию лифтов. Нормальные условия измерений при поверке.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании строительных норм целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому
информационному указателю «Указатель нормативные документы по стандартизации» по
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым
информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также АГСК 1.1-2013
«Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области
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архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории
Республики Казахстан».
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при
пользовании настоящего нормативного документа следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение,
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3

Термины и определения

В настоящих Методических указаниях применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1
Барабан трения: Составное устройство лебедки лифта, обеспечивающие
передачу крутящего момента для вертикального движения кабины лифта.
3.2
Башмак: Устройство, обеспечивающее положение узлов лифта
относительно направляющих.
3.3
Блок
отклоняющий
(отводной,
направляющий):
Устройство,
отклоняющее канат в требуемом направлении.
3.4
Блочное помещение: Отдельное помещение для установки блоков.
3.5
Буфер: устройство, предназначенное для ограничения величины замедления
движущейся кабины, противовеса с целью снижения опасности получения травм или
поломки оборудования при переходе кабиной, противовесом крайнего рабочего
положения.
3.6
Ввод в эксплуатацию: Событие, фиксирующее готовность лифта к
использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.
3.7
Вводное устройство: Электротехническое устройство, основное назначение
которого состоит в подаче и снятии напряжения с питающих линий на вводе в лифт.
3.8
Вид управления: Совокупность способов подачи команд управления при
использовании лифта по назначению.
3.9
Грузоподъемность лифта номинальная: Значение, равное массе груза, на
транспортирование которого рассчитан лифт.
3.10 Гибкий тяговый элемент: Элемент (канат, цепь, ремень), на котором
подвешена кабина (противовес), и предназначенный для передачи тягового усилия.
3.11 Групповое управление: Система управления совместной работой двух и
более лифтов.
3.12 Гидравлические буфер: Применяются в лифтах, скорость движения
кабины которых свыше 1 5 м / сек. Их устанавливают в приямках лифтов на
железобетонных тумбах /: два - под кабиной и один - под противовесом.
3.13 Дверь (кабины, шахты) горизонтально-раздвижная: Дверь, створка(и)
которой перемещается(ются) в горизонтальном направлении.
3.14 Дверь кабины (шахты) телескопическая: Горизонтально-раздвижная
дверь, створки которой перемещаются в параллельных плоскостях, при открывании
заходя одна за другую.
3.15 Дверь кабины (шахты) центрального открывания: Горизонтальнораздвижная дверь, створки которой перемещаются в противоположных направлениях от
центра.
3.16 Замок двери шахты: Автоматическое устройство, предназначенное для
запирания двери шахты.
3.17 Изготовитель: Юридическое лицо, в том числе иностранное, или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие от своего имени производство и
(или) реализацию лифтов, устройств безопасности и ответственные за их соответствие
требованиям технического регламента Таможенного союза.
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3.18 Кабина: часть лифта, предназначенная для размещения людей и (или)
грузов при их перемещении с одного уровня на другой.
3.19 Лебедка: Электромеханическое
устройство
с электродвигателем,
предназначенное для создания тягового усилия, обеспечивающего движение кабины
лифта.
3.20 Лебедка барабанная: Лебедка, у которой тяговое усилие создается за счет
жесткого крепления тяговых элементов к барабану и их трения с барабаном.
3.21 Лебедка со шкивом или барабаном трения: Лебедка, у которой тяговое
усилие создается за счет трения тяговых элементов со шкивом или барабаном.
3.22 Лебедка со звездочкой: Лебедка, у которой тяговое усилие создается за
счет зацепления звездочки с тяговой цепью.
3.23 Ловители: Устройство безопасности, предназначенное для остановки и
удержания кабины (противовеса) на направляющих при превышении рабочей скорости
или обрыве тяговых элементов.
3.24 Ловители плавного торможения: Ловители, содержащие упругий элемент
(пружина и т.п.), деформация которого определяет величину усилия, действующего на
тормозной орган (клин, колодка и т.п.).
3.25 Ловители резкого торможения: Ловители, не содержащие упругого
элемента.
3.26 Лифт: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия,
предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по
жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более
15°.
3.27 Лифт гидравлический: Лифт с электронасосным гидроприводом
поступательного движения.
3.28 Лифт пассажирский: Лифт, предназначенный, в основном, для подъема и
спуска людей;
3.29 Лифт электрический: Лифт с электроприводом.
3.30 Лифт
пассажирский
для
зданий
лечебно-профилактических
учреждений (больничный лифт): Пассажирский лифт, размеры кабины и конструкция
которого позволяют перевозить пациентов лечебно-профилактических учреждений, в том
числе на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях и т.д.) и (или)
медицинское оборудование.
3.31 Машинное помещение: Огороженное со всех сторон пространство,
оснащенное дверью, в котором размещаются привод, вводное устройство, станция
управления и другое оборудование лифта.
3.32 Модернизация лифта: Мероприятия по повышению безопасности и
технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного
заводом изготовителем, техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность
лифтов» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
3.33 Наружное управление: Вид управления, при котором команда управления
на пуск лифта подается только с этажных площадок.
3.34 Номинальная скорость: Скорость движения кабины, на которую
рассчитано оборудование лифта.
3.35 Одиночное управление: Система управления работой одного лифта.
3.36 Ограничитель скорости: Устройство, предназначенное для приведения в
действие механизма ловителей при превышении установленной величины скорости
движения кабины, противовеса.
3.37 Оборудование лифта: Отдельные узлы, механизмы и устройства, входящие
в состав лифта.
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3.38 Паспорт лифта: Документ, содержащий сведения об изготовителе, дате
изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и
характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности,
назначенном сроке службы лифта, а также предназначенный для внесения сведений в
период эксплуатации.
3.39 Приямок шахты: Часть шахты, расположенная ниже уровня пола нижней
посадочной (погрузочной) площадки.
3.40 Ремонт лифта: Ремонт, обеспечивающий восстановление исправности,
полного или близкого к полному восстановлению ресурса лифта с заменой или
восстановлением любых частей лифта, включая базовые.
3.41 Рабочая скорость: Фактическая скорость движения кабины лифта, которая
может отличаться от номинальной в пределах 15 %.
3.42 Рабочее освещение кабины: Электрическое стационарное освещение,
обеспечивающее нормированную освещенность кабины.
3.43 Рабочая площадка: Устройство, предназначенное для размещения
персонала, выполняющего работы по ремонту и обслуживанию оборудования лифта;
3.44 Режимы управления: Совокупность функциональных возможностей
работы лифта, обеспечиваемых системой управления.
3.45 Система
управления:
Совокупность
устройств
управления,
обеспечивающих работу лифта.
3.46 Смешанное управление: Вид управления, при котором команда
управления на пуск лифта подается как из кабины, так и с этажных площадок.
3.47 Собирательное управление: Смешанное управление, при котором после
регистрации одной команды управления могут быть зарегистрированы и последующие,
при этом выполнение команд управления происходит в соответствии с заданной
программой.
3.48 Техническое обслуживание: Комплекс операций (работ), выполняемых по
поддержанию исправности и работоспособности лифта.
3.49 Точность остановки кабины (точность остановки): Расстояние по
вертикали между уровнем пола кабины и уровнем этажной площадки после
автоматической остановки кабины.
3.50 Устройство безопасности: Техническое устройство для обеспечения
безопасного пользования лифтом.
3.51 Устройство диспетчерского контроля: Техническое средство для
дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером
(оператором).
3.52 Шахта: Пространство, в котором перемещается кабина, противовес и (или)
уравновешивающее устройство кабины.
3.53 Эксплуатация лифта: Стадия жизненного цикла лифта, на которой
реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество, включает в себя
использование по назначению, хранение в период эксплуатации, обслуживание и ремонт.
4 Обозначения и сокращения

ЭЭП

Правила устройств электроустановок: ПУЭ
Правила эксплуатации электроустановок потребителей: ПЭЭП
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок: ПТБ при

Требования промышленной безопасности по устройству и эксплуатации
лифтов: ТУБЭЛ
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5 Общие положения
Настоящие Методические указания определяют порядок организации работ,
объем проведения обследования и порядок оформления результатов обследования
технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы.
5.2
Последовательность выполнения работ.
Работы по обследованию лифта, отработавшего нормативный срок, должны
выполняться в следующей последовательности:
- ознакомление с технической и эксплуатационной документацией лифта (паспорт,
техническое описание и инструкция по эксплуатации), со сведениями о ремонте и
реконструкции лифта;
- внешний осмотр общего состояния и проверка лифта, включая окраску;
- проверка состояния ограждения и металлоконструкций шахты, кабины,
противовеса, балок под блоки сварных и стыковых соединений с применением методов
неразрушающего контроля;
- проверка состояния механизмов лифта;
- проверка электрооборудования и выключателей безопасности;
- составление рабочей карты, ведомости дефектов и отступлений;
- устранение дефектов (ремонт или модернизация);
- проверка сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей
управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;
- осмотр и проверка элементов заземления (зануления) оборудования;
- измерение полного сопротивления петли фаза-нуль в сетях с глухозаземленной
нейтралью;
- проведение периодического технического освидетельствования;
- составление отчетной документации;
- рассмотрение, результатов обследования и составление экспертного заключения.
5.3
Обследование состояния технической и эксплуатационной документации.
Обследование технической документации заключается в обследовании состояния
паспорта, включающим в себя определение его физического состояния и соответствие
ТУБЭЛ, в том числе:
- сведения о ремонте и реконструкции;
- записи и даты первого (полного) и последнего технических освидетельствований;
- состояние установочного чертежа и его соответствие установке лифта, наличие
отступлений и их согласовании с органом по государственному надзору в области
промышленной безопасности;
- состояние принципиальной электрической схемы, ее соответствие схеме заводаизготовителя, наличие и обоснованность внесенных изменений.
Обследование эксплуатационной документации:
- наличие и состояние технического описания и инструкции по эксплуатации;
- наличие и ведение журнала технического обслуживания;
- наличие и соответствие документации по организации эксплуатации.
5.4
Обследование металлоконструкций, сварных и болтовых соединений.
Обследование состояния металлоконструкций лифта производят внешним
осмотром и неразрушающими методами контроля. В процессе обследования
устанавливают состояние всех элементов металлоконструкций, сварных соединений,
наличие коррозии, трещин расслоение металла и т.п. Методы контроля, требования к
результатам контроля и точности измерений приведены в Приложениях А, Б.
5.1
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Обследование сварных соединений производится внешним осмотром с
применением простейших оптических средств (6-10 кратная лупа) и в необходимых
случаях с применением ультразвукового контроля по ГОСТ 14782 или по методике,
согласованной с органом по государственному надзору в области промышленной
безопасности.
Определение степени коррозии металла производится засверливанием или
импульсным ультразвуковым цифровым толщиномером (например, типа УТМ-20).
Осмотр болтовых соединений включает визуальный осмотр, отстукивание болтов,
проверку затяжки. При визуальном осмотре в каждом соединении проверяется наличие
всех болтов и их затяжка. Момент затяжки указан в Приложении В.
5.5
Обследование состояния механизмов.
Обследование состояния механизмов включает:
- внешний осмотр узлов с целью проверки состояния креплений, состояния
канатов, наличия и загрязненности смазочных материалов, работоспособности
шарнирных соединений и узлов в целом;
- инструментальные измерения с целью определения величины износа Приложение
А, Г.
Узлы перед их обследованием должны быть очищены от пыли, грязи, смазки и
коррозии электромехаником, обслуживающим лифт.
При внешнем осмотре выявляется:
- общее состояние механизмов (окраска, смазка, наличие повреждений болтов,
шпилек и т.д.);
- отсутствие трещин в узлах;
- отсутствие поломок, деформаций и других повреждений узлов;
- отсутствие коррозии;
- отсутствие течи масла из редуктора лебедки и привода дверей (при его наличии)
Приложение А, Г.
Износ деталей определяется линейкой, шаблонами, штангенциркулем, рулеткой.
Износ червячной передачи редуктора оценивается по боковому зазору в
зацеплении.
Состояние крепления механизмов проверяется в процессе обследования лифта
Приложение В.
Состояние подшипников проверяется при частичной разборке механизмов.
Радиальное биение тормозной полумуфты лебедки проверяется с помощью
индикатора.
Состояние канатов проверяется в соответствии с требованиями Приложения Д
ТУБЭЛ.
Проверяются также места крепления канатов на кабине, противовесе, а так же
состояние полиспастной, балансирной и жесткой подвески.
Наличие масла в редукторах проверяется по маслоуказателю.
5.6
Обследование состояния электрооборудования.
Задачей обследования электрического оборудования является определение его
состояния и качественных характеристик, их соответствия требованиям ТУБЭЛ, ПУЭ,
ПЭЭП, ПТБ при ЭЭП и техническим условиям.
Обследование состояния электрооборудования лифта включает следующее:
- внешний осмотр электрооборудования и проведение необходимых для
безопасной работы измерений (проверок);
- проверку работоспособности электрооборудования;
- частичную разборку (при необходимости) с проведением механических и
электрических измерений.
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Перед началом работ по обследованию лифта должно быть осмотрено состояние
изоляции электропроводки, защитного заземления и зануления элементов оборудования и
конструкций.
Внешний осмотр и проведение проверок включает:
- визуальный осмотр элементов оборудования;
- проверку отсутствия механических заеданий элементов электрооборудования при
воздействии на них вручную, растворы, провалы,износ контактных групп Приложение Д.
Визуальный осмотр проводится последовательно по отдельным узлам
электрооборудования и включает в себя следующие виды проверок:
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ:
- отсутствие механических повреждений, способных вызвать отклонения в
нормальной работе электропривода и создать аварийную ситуацию при работе лифта. К
отклонениям, которые вызывают нарушения нормальной работы, относятся повреждения
клеммной коробки, поломка мест крепления электродвигателя (трещины, пустоты в лапах
или фланце, ослабление или отсутствие затяжки болтов);
ТРАНСФОРМАТОРЫ:
- целостность клеммных реек и состояние изоляции проводов;
- заземление корпусов и вторичных обмоток.
Проверка состояния изоляции и элементов заземления, измерение сопротивления
выполнять в объеме указанном в Приложении Е.
НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ (НКУУ):
- целостность дугогасительных камер контакторов (магнитных пускателей), осмотр
состояния контактов. При этом следует обратить внимание на правильность прилегания
контактов, отсутствие перекосов;
- соответствие токовых уставок автоматических выключателей и номиналов
плавких вставок предохранителей требованиям защиты электрооборудования;
- целостность клеммных реек и состояние изоляции проводов электрических цепей
НКУУ;
- состояние автоматических выключателей и пакетных переключателей;
- состояние реле и другой электроаппаратуры;
- состояние оборудования диспетчерского контроля и связи.
ТОРМОЗНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ:
- отсутствие заеданий и перекосов магнитной системы.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОТВОДКА:
- отсутствие заеданий при ручном нажатии на «лыжу» отводки;
- целостность клеммной рейки и проводов;
- заземление корпуса.
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЛИФТА:
- наличие, исправность, прочность проводников заземления (зануления) и их
присоединений;
- исправность и прочность заземляющих перемычек, соединяющих отдельные
элементы лифта, в т.ч. корпуса электрооборудования и металлоконструкции лифта;
- состояние изоляции кабеля и проводов, особенно в местах их ввода в
электрические аппараты, электродвигатели, шкафы управления и выключатели.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осмотр и проверка работоспособности выключателей:
- концевых;
- закрытия дверей кабины;
- закрытия дверей шахты;
- автоматического или неавтоматического замков дверей шахты;
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- закрытия двери приямка;
- замка люка кабины;
- загрузки кабины;
- перегрузки кабины;
- ограничителя скорости;
- ловителей;
- слабины тяговых канатов (цепей);
- натяжного устройства уравновешивающих канатов;
- натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- гидравлического буфера;
- приямка;
- блочного помещения;
- кнопки «СТОП», «ДВЕРИ».
Исправность действия проверяется отключением выключателей вручную.
В лифте, в зависимости от его конструкции, могут быть применены и другие
выключатели безопасности, отвечающие требованиям п.6.4.1. ТУБЭЛ.
РАБОЧИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ:
Осмотр и проверка работоспособности выключателей:
- переключатели этажные;
- переключатели режима работ;
- отключения электродвигателя привода дверей;
- освещения кабины;
- кнопки приказа и вызова;
- шунтирования катушки залипающей кнопки вызова;
- датчики селекции и точной остановки;
- кнопки, переключатели цепи сигнализации и связи, в том числе диспетчерского
контроля;
- кнопки постов управления;
- кнопки блокировки выключателей безопасности.
Исправность действия рабочих выключателей проверяется при проверке режима
нормальной работы лифта.
Визуальный осмотр выключателей включает в себя проверку:
- исправного состояния и крепления выключателей, а также разъемов, с помощью
которых обеспечивается их включение в схему электропривода и автоматики;
- провалы, растворы и износ контактных групп.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
- наличие и исправность электрической арматуры, аппаратуры и осветительных
ламп в кабине лифта, машинном и блочном помещениях, в приямке и шахте, посадочных
(погрузочных) площадках.
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ, СВЯЗЬ:
- соответствие диспетчерского контроля требованиям п.13.2 ТУБЭЛ;
- соответствие связи из кабины п.6.3.36 ТУБЭЛ;
- соответствие ремонтной связи п.6.3.37 ТУБЭЛ;
- соответствие аппаратуры, проводов, износ контактных групп;
- заземление металлических корпусов.
ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО:
- отсутствие заеданий подвижных соединений;
- наличие одновременного замыкания всех полюсов;
- состояние ножей, пинцетов и их износ.
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Проверка осуществляется перемещением рукоятки вводного устройства вручную.
При этом обращается внимание на правильность прилегания контактов, отсутствие
перекосов, легкость перемещения рукоятки.
Измерения сопротивления изоляции, защитного заземления и петли фаза-нуль
должны быть проведены после окончания работ по подготовке электрооборудования к
техническому освидетельствованию.
Электроизмерительные работы должны быть выполнены специалистами,
имеющими не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности согласно ПТБ
при ЭЭП и допущенными к выполнению работ на лифтах.
Измерения должны выполняться по инструкциям, соответствующим требованиям
ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП. Результаты измерений отражаются в протоколах
технического отчета Приложение Е, прилагаемых к экспертному заключению.
По результатам внешнего осмотра, проведения необходимых измерений и
устранения выявленных неисправностей принимается решение о проверке
работоспособности электрооборудования лифта под напряжением.
Проверка работоспособности электрооборудования выполняется по отдельным
элементам лифта и включает ниже перечисленные проверки.
Проверка действия выключателей безопасности.
Проверка проводится путем поочередной имитации срабатывания (отключения
вручную) всех выключателей безопасности, имеющихся на данном лифте.
Проверка регулировки и настройки отдельных аппаратов по заданным параметрам.
Величины установок срабатывания автоматических выключателей, тепловых реле (если
имеются), а также реле времени и прочие должны соответствовать данным, приведенным
в таблицах на электрических принципиальных схемах или технических условиях.
Проверка состояния и работоспособности подвижных и неподвижных контактов
вводного устройства.
Проверка надежности контактов осуществляется визуальным осмотром подвижных
контактов и проверкой их в действии.
Для определения работоспособности тиристорного регулятора (если он, имеется)
проводятся следующие проверки:
- исправность разъемов в блоках и платах;
- наличие заземления регулятора;
- сопротивление изоляции между силовой частью и системой управления, между
силовой частью и корпусом, между системой управления и корпусом (правила измерения
изложены в техническом описании и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя
регулятора);
- работоспособность регулятора (после подачи напряжения на лифт), при которой
производят контроль;
- правильность чередования фаз питающей сети;
- наличия управляющих импульсов на контрольных точках выпрямительных
блоков тиристорных пускателей;
- работы задатчика интенсивности;
- регулятора при его работе на электродвигатель или активную нагрузку.
Перечисленные виды контроля и проверок проводятся в соответствии с
техническим описанием и инструкцией, по эксплуатации.
При проверке электродвигателя необходимо:
- убедиться в свободном вращении ротора от руки;
- провести осмотр подшипников, убедиться в отсутствии стука, повышенного
люфта и перегрева подшипников;
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- при необходимости подшипники должны быть заменены электромехаником до
технического освидетельствования;
- убедиться в отсутствии вибрации двигателя.
Проверка работы лифта во всех режимах.
В зависимости от системы управления необходимо проверить следующие режимы:
- нормальной работы, в том числе одиночное и групповое управление;
- управление из машинного помещения;
- «ревизия», в том числе деблокировку;
Кроме этого необходимо проверить:
- выполнение модернизации электросхем;
- исправность действия устройства, размыкающего цепь управления при
проникновении в шахту лифта посторонних лиц;
- исправность диспетчерского контроля или связи из кабины с местом нахождения
обслуживающего персонала;
- исправность цепи для подключения переносных ламп;
- исправность ремонтной связи.
По результатам внешнего осмотра и проведенной проверки работоспособности
оборудования составляется рабочая карта и выявляется необходимость выполнения
ремонтно-восстановительных работ, замены вышедших из строя отдельных аппаратов или
их узлов и деталей, а также выполнения модернизаций.
Все выявленные дефекты заносятся специалистом в «Ведомость дефектов»
Приложение Ж.
Неисправности электрического и механического оборудования, влияющие на
безопасную эксплуатацию лифта должны быть устранены электромехаником до
проведения технического освидетельствования. Допускается устранение неисправностей,
не влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, при ближайшем по графику ремонте.
5.7
Электроизмерительные работы.
Электроизмерительные работы должны быть проведены после устранения
дефектов и окончания работ по подготовке лифта к техническому освидетельствованию
Электроизмерительные
работы
должны
проводиться
по
инструкции
специализированной организацией, имеющей аттестат на право проведения экспертизы в
области промышленной безопасности и электролабораторию, зарегистрированную в
энергонадзоре. Инструкции должны соответствовать ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при ЭЭП.
Должны быть выполнены следующие проверки и измерения:
- сопротивление изоляции силового оборудования, цепей управления и
сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;
- осмотр и проверка элементов заземления (зануления) оборудования;
- измерение полного сопротивления петли фаза-нуль (в сетях с глухозаземленной
нейтралью). Протоколы измерений должны быть приложены к экспертному заключению.
Основные требования по эксплуатации и обслуживания лифтов отражены в
научных трудах [1-5]. Список рекомендуемой литературы приведен в библиографии.
6

Порядок и периодичность проведения обследования лифтов

6.1 По истечении назначенного срока службы не допускается использование лифта
по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и
условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации
или замене с учетом оценки соответствия.
Оценка соответствия осуществляется в порядке, установленном Техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011.
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6.2
В соответствии с ГОСТ 22011 нормативный срок службы лифтов принят
равным 25 лет.
Обследование лифтов иностранных фирм и лифтов специального назначения
должны выполняться по методическим указаниям, согласованным с органом по
государственному надзору в области промышленности безопасности.
6.3 Владельцы опасного производственного объекта (физические и юридические
лица) обязаны проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших
нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей
эксплуатации, а также обеспечивать своевременное обновление технических устройств,
материалов, отработавших свой нормативный срок.
6.4. Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы
осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12
месяцев аттестованной организацией. Результат оценки соответствия лифта оформляется
актом и указывается в паспорте лифта.
6.5
Предусматривается два вида обследования технического состояния лифта,
отработавшего нормативный срок службы: первичное и повторное.
6.6
Первичное обследование технического состояния лифта проводится по
истечении нормативного срока службы, который определяется с даты изготовления,
указанной в паспорте лифта заводом изготовителем.
6.7
В зависимости от технического состояния лифта специализированной
организаций по проведению обследования устанавливается срок повторного
обследования. Этот срок должен составлять целое количество лет от одного года до трех
Приложение К.
6.8
Обследование технического состояния лифтов следует совмещать с
периодическим техническим освидетельствованием, при этом назначенный срок службы
может корректироваться до 6 месяцев.
6.9
Количество
повторных
обследований
определяется
фактическим
техническим состоянием лифта и экономической целесообразностью его восстановления.
6.10
Обследование лифта, отработавшего нормативный срок, осуществляется на
основании договора между организацией-владельцем лифта и аттестованной
организацией на проведение экспертизы в области промышленной безопасности.
6.11
Передача лифта на обследование осуществляется по акту Приложение Л.
между организацией-владельцем и организацией, выполняющей обследование лифта. При
этом:
- организация, выполняющая обследование, должна издать приказ о назначении
специалистов, в том числе специалиста, ответственного за организацию работ и
проведение обследования лифта Приложение М.
- вывод из эксплуатации и доступ специалистов, проводящих обследование должен
обеспечить ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифта, о чем должна быть сделана запись в журнале технического обслуживания;
- ответственный специалист должен делать записи в паспорте лифта в графе
«запись результатов технического освидетельствования» о проведении обследования
Приложение М.
6.12 На период обследования владелец выводит лифт из эксплуатации.
Эксплуатация лифта во время обследования, ремонта, реконструкции и модернизации
запрещается, и отвечает за это владелец лифта.
6.13 При обследовании лифта определяются:
- соответствие лифта, отработавшего назначенный срок службы, общим
требованиям безопасности, установленным к настоящим методическим указаниям
Приложение Н.
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- необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта) и сроки
выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям настоящего
технического регламента.
6.14 При обследовании лифта проводятся:
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности
лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также
направляющих и элементов их крепления;
- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и
измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.
6.15 После выполнения ремонта или модернизации лифта в журнале
технического обслуживания и паспорте должна быть сделана запись лицом
ответственным за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта о
выполнении соответствующих работ. Владелец лифта должен уведомить организацию,
выполняющую обследование, об окончании ремонта или модернизации и необходимости
завершения обследования.
6.16 После завершения обследования лифт должен быть подвергнут
периодическому техническому освидетельствованию.
При техническом освидетельствовании должны присутствовать:
- представитель владельца лифта;
- лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и
ремонту лифта;
- электромеханик, ответственный за исправное состояние лифта;
- представитель организации, выполнившей ремонт или модернизацию лифта.
6.17 На основании результатов обследования оформляется заключение,
содержащее:
- условия и возможный срок продления использования лифта;
- рекомендации по модернизации или замене лифта.
7

Виды возможных неисправностей элементов лифта

7.1
Для конструкций лифтов наиболее характерны следующие повреждения,
возникающие в процессе эксплуатации:
- образование усталостных трещин;
- деформации металлоконструкции;
- механические повреждения;
- ослабление болтовых соединений;
- разрушение или уменьшение сечения элементов вследствие коррозии и (или)
износа.
7.2
При обследовании конструкции следует учитывать, что усталостные
трещины возникают у концентраторов местных напряжений. К типичным концентратором
напряжений относятся:
- места пересечения сварных швов и их окончания, прерывистые швы;
- технологические дефекты сварных швов: прожоги, подрезы, незаваренные
кратеры, неполномерность шва, чрезмерное усиление валика шва и т.д.
- отверстия с необработанными кромками, прожженные, заваренные.
7.3
Основные характерные повреждения, разрушения металлоконструкций,
механизмов лифтов приведены в Приложении А.
7.4
Для механизмов наиболее характерны следующие неисправности и
повреждения:
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- разрушение быстроходного вала лебедки с электродвигателем на лапах;
- ослабление тормозной полумуфты лебедки (радиальное биение);
- износ червячного зацепления редуктора;
- выработка (износ) шарнирных соединений, тормозных полумуфт, обкладок
тормозов и т. п.;
- ослабление болтовых соединений;
- износ шпоночных соединений;
- разрушение манжетных уплотнений;
- трещины в блоках, канатоведущих шкивах и барабанах;
- износ ручьев канатоведущего шкива, блоков, шкива ограничителя скорости;
- течь масла из редуктора лебедки;
- отсутствие смазки и износ в подшипниках блоков, валов и электродвигателей.
7.5
Для канатов характерны дефекты, при наличии которых канат должен быть
заменен:
- отсутствие смазки в сердечнике;
- обрыв одной из прядей или сердечника;
- расслоение стренг или прядей;
- выдавливание сердечника или прядей;
- местное видимое увеличение или уменьшение диаметра каната;
- сплющивание каната (потеря формы поперечного сечения).
8 Методика испытаний лифтов
8.1 Цели и задачи испытаний.
Основной целью испытаний является определение технического состояния лифта и
возможности его дальнейшей эксплуатации.
Задачей испытаний является определение качественных характеристик
оборудования, узлов и механизмов испытываемого лифта, их соответствие требованиям
ТУБЭЛ и техническим условиям.
Условия проведения испытаний и измерений.
8.2
Допустимые значения показателей внешней среды и внешних
воздействующих факторов. Показатели внешней среды.
8.3
Температура воздуха в шахте и в машинном помещении должна находиться
в пределах, установленных ГОСТ 22011.
8.4
Напряжение электросети, питающей привод лифта, должно находиться в
пределах 342-418 В (для сети с номинальным напряжением 380 В) и 198-242 В (для сети с
номинальным напряжением 220 В). Частота электрического тока, питающего привод
лифта, должна находиться в пределах 49-51 Гц (для сети с номинальной частотой 50 Гц).
8.5
Нормальные условия проведения измерений и метрологические
характеристики средств измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.002,
ГОСТ 8.326, СТ РК 2.4.
8.6
Режимы функционирования.
8.7
Режимы функционирования лифта при испытании должны отвечать
требованиям настоящих указаний Приложения П.
8.8
Критерии приостановки испытаний.
Испытания должны быть прекращены, если:
- возникла аварийная ситуация, угрожающая безопасности лиц, проводящих
испытания;
- не представляется возможным устранить дефекты, влияющие на
работоспособность лифта.
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В указанных случаях ответственный специалист должен поставить в известность
руководителей организации (предприятия) владельца лифта о прекращении обследования
до устранения выявленных дефектов.
8.9
Безопасность проведения испытаний.
Перед определением характеристик лифта специалистам, проводящим испытания,
необходимо проконтролировать согласно Приложению П:
- наличие и достаточность освещения кабины, машинного и блочного помещения,
шахты и этажных площадок;
- состояние ограждений кабины и шахты;
- исправность замков дверей кабины и шахты;
- исправность выключателей безопасности;
- состояние и исправность работы вводного устройства и автоматического
выключателя силовой цепи;
- режим управления лифтом из машинного помещения;
- отключение наружных вызовов и приказов при управлении лифтом с крыши
кабины и из машинного помещения;
- величину напряжения электрической сети на вводном устройстве, а также цепи
управления и сигнализации.
8.10 Номенклатура характеристик.
Номенклатура характеристик, допускаемые отклонения и предельные значения
величин характеристик, приведены в Приложении Б.
Необходимость определения ускорений, скорости, усилия сжатия створок,
кинетической энергии, усилия на ручном штурвале и освещенности определяется
специалистами с учетом фактического состояния лифта.
Указанная номенклатура характеристик предназначена для всех лифтов, на
которые распространяются настоящие Методические указания. Если конструкции данного
конкретного лифта не свойственны какие-либо характеристики, то они не определяются
согласно Приложению П.
8.11 Методы испытаний, требуемые значения показателей точности данных
испытаний, требования к средствам испытаний приведены в Приложении Б.
8.12 Результаты испытаний должны быть оформлены по Приложению П.
9 Техническое освидетельствование лифта
9.1
Лифт, отработавший срок службы, установленный в нормативной,
конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности
подвергается
«экспертному
обследованию»
специализированной
экспертной
организацией аттестованной уполномоченным органом в области промышленной
безопасности. На основании результатов экспертного обследования выносится решение о
возможности продления срока безопасной эксплуатации.
9.2
После проведения осмотра, проверки, испытания, электроизмерительных
работ и устранения дефектов (ремонта или модернизации) лифт должен быть подвергнут
техническому освидетельствованию специализированной аттестованной организацией в
области промышленной безопасности.
а) полному техническому освидетельствованию - после монтажа, до ввода в
эксплуатацию;
б) периодическому техническому освидетельствованию - не реже одного раза в 12
месяцев;
в) частичному техническому освидетельствованию после: замены или установки
устройств безопасности; замены или ремонта редуктора, канатоведущего шкива,
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тормозного устройства, тяговых канатов; изменения принципиальной электрической
схемы; замены шкафа (устройства) управления.
9.3
На основании результатов обследования лифта и анализа условий его
эксплуатации проводятся работы по определению остаточного ресурса оборудования и
возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.
9.4
Работа по продлению срока безопасной эксплуатации лифта проводятся до
достижения им нормативно установленного срока. Допускается совмещать, в пределах
одного года, работы по обследованию лифта с работами по техническому
освидетельствованию.
9.5
Результаты технического освидетельствования экспертной организацией
аттестованной уполномоченным органом в области промышленной безопасности должны
быть отражены в «экспертном заключении» согласно Приложению Р.
10 Техника безопасности при проведении обследования лифтов
10.1 При проведении обследования и технического освидетельствования лифта
должны соблюдаться требования «Правил по технике безопасности», а также требования
настоящих Указаний.
10.2 Ответственность за организацию доступа специалистов к лифту для
проведения обследования несет лицо, ответственное за организацию работ по
техническому обслуживанию и ремонту лифта.
10.3 Ответственность
за
выполнение
технических
мероприятий,
обеспечивающих безопасность доступа специалистов к лифту несет электромеханик,
ответственный за исправное состояние лифта.
10.4 Ответственность за организацию проведения и безопасность выполнения
работ при обследовании лифта несет специалист, назначенный ответственным по
организации, выполняющей обследование.
10.5 В случае необходимости выполнения ремонта или модернизации
ответственность за организацию и проведение необходимых работ несет персонал,
выполняющий данные работы.
10.6 Специалисты, в том числе привлекаемые к обследованию, несут личную
ответственность за соблюдение правил техники безопасности при проведении работ.
10.7 В паспорте лифта и журнале технического обслуживания должны быть
сделаны записи об отключении и передаче лифта на обследование, о передаче лифта на
ремонт для устранения выявленных дефектов, о проведении технического
освидетельствования и разрешение на ввод лифта в эксплуатацию.
10.8 На период обследования лифт должен быть отключен, на вводном
устройстве должен быть вывешен плакат- «He включать, работают люди».
10.9 Если в машинном помещении установлено оборудование двух или
нескольких лифтов, то во время осмотра, проверки и испытания одного из лифтов,
необходимо соблюдать особую осторожность вблизи вращающихся частей и
электрооборудования, находящегося под напряжением.
10.10 Для освещения рабочего места должны применяться переносные лампы на
напряжение не более 42 В. Освещенность должна соответствовать требованиям
санитарных норм, но не менее 75 лк.
10.11 При выполнении работ без снятия или с частичным снятием напряжения
должны использоваться диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими
ручками.
10.12 Приборы и защитные средства должны подвергаться поверке в
установленном порядке.
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10.13 При выполнении работ в шахте и приямке лифта должны использоваться
защитные каски.
10.14 Класс энергетической эффективности указывается в технической
документации на лифт и его маркировке.
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Оформление результатов обследования и подготовка заключения

11.1 По результатам осмотра, проверки и испытания лифта должны быть
оформлены следующие документы:
1)
технический отчет по испытаниям устройств защитного заземления и
проверки электрических и электрооборудования лифта в том числе, согласно
Приложению Е:
- протокол № 1 проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования,
цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки.
- протокол № 2 осмотра, проверки заземления (зануления) элементов
оборудования.
- протокол № 3 проверки полного сопротивления петли фаза-нуль;
2) ведомость дефектов лифта, согласно Приложению Ж;
3) Запись о проведении и результатах обследования, а так же сроке повторного
обследования должна быть сделана в паспорте лифта ответственным специалистом,
проводившем обследование, согласно Приложению М;
4) отчет о результатах испытания лифта, согласно Приложению П;
5) акт обследования лифта, согласно Приложению С;
6)
После устранения дефектов (ремонта или модернизации) лифт должен быть
подвергнут периодическому техническому освидетельствованию, результаты которого
должны быть отражены в акте обследования лифта, согласно Приложению С;
7)
акт обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и
механизмов лифта с применением неразрушающих методов контроля, согласно
Приложению Т;
8)
отчет о наличии и соответствии эксплуатационной и технической
документации, согласно Приложению У;
9) сведения о лифте, согласно Приложению Ф;
10)
рабочая карта обследования лифта, согласно Приложению Х;
11)
ведомость выявленных отступлений на лифте, согласно Приложению Ц;
11.2 Специализированная организация аттестованная уполномоченным органом
в области промышленной безопасности должна рассмотреть документы указанные в
пункте 11.1 и вынести экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации и
сроке повторного обследования лифта, приведенных в Приложении Р.
11.3 Экспертное заключение должно быть передано владельцу и храниться с
паспортом лифта. Копия экспертного заключения должна храниться не менее трех лет в
организации, выполнившей обследование.
К экспертному заключению должны быть приложены следующие документы:
- документы, указанные в пунктах 11.1;
- договор на проведение обследования лифта;
- Акт обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, согласно
Приложению С;
- приказ о назначении специалистов для проведения обследования.
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Приложение А
(информационное)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, РАЗРУШЕНИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МЕХАНИЗМОВ ЛИФТОВ,
МЕТОДЫ ИХ КОНТРОЛЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ
ДЕФЕКТОВ
Таблица А1
Сборная
единица

Вид повреждения,
неисправность,
дефект

Метод контроля

Требования к
результатам
контроля

1
Кабина

2
Ослабление затяжки
болтовых соединений
каркаса кабины
Трещины в стояках, в
стяжках каркаса
кабины

3
Проверка затяжки

4
Величина затяжки
по приложению В

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой,
ультразвуковой
контроль (УЗК)
Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой,
ультразвуковой
контроль (УЗК)
Внешний осмотр.
Погнутость
контролируется
линейкой и
штангенциркулем
Внешний осмотр.
Погнутость
контролируется
линейкой и
штангенциркулем
Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой,
ультразвуковой
контроль (УЗК)

Трещины не
допускаются

Рекомендации
по устранению
повреждения,
неисправности
5
Подтяжка
болтовых
соединений
Замена стояков,
стяжек

Методические
указания по УЗК

Ремонт или
замена швах

Погнутость щитов
не более 5 мм.
Разрывы и
отверстия в щитах
не допускаются
Погнутость
элементов не более
5 мм

Ремонт или
замена

Методические
указания по УЗК

Ремонт или
замена

Трещины в металле и
сварных верхней и
нижней балки
Механические
повреждения купе
кабины (погнутость,
разрыв щитов)
Погнутость элементов
двери, потолка

Трещины в сварных
швах рамы пола
грузового лифта
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Ремонт или
замена

Таблица А.1 (продолжение)

1

2

3

4

5

Коррозия
металлоконструкций
(металлического
купе, дверей, рамы
пола, стояков)

Внешний осмотр,
засверливание или
контроль
ультразвуковым
толщинометром

Ремонт или
замена
элементов,
металлоконструк
ций

Узел
подвески

Трещины в деталях

Узлы
отводных
блоков

Трещины, сколы в
блоках

Трещины не
допускаются

Замена

Канаты
тяговые и
ограничител
и скорости
Башмаки,
вкладыши

Повышенный износ,
коррозия, обрыв
пряди сердечника

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой,
ультразвуковой
контроль (УЗК)
Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой,
ультразвуковой
контроль (УЗК)
Внешний осмотр.
Измерение
штангенциркулем,
микрометром
Внешний осмотр.
Измерение
штангенциркулем,
щупом

Сквозная коррозия
не допускается
Допустимое
уменьшение
толщины
элементов не более
5%
Трещины не
допускаются

Приложение Д
ТУБЭЛ

Замена

Замена

Привод
дверей

Трещины в корпусе

Внешний осмотр

Повышенный износ
червячной пары

Контроль бокового
зазора в
зацеплении
Внешний осмотр,
проверка
отсутствия люфтов
в посадке
(вручную)
Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой

Трещины не
допускаются,
зазоры не более:
- боковой 3 мм
- торцевой 4 мм
Трещины не
допускаются
Поворот червяка в
пределах бокового
зазора не более 30°
Люфт не
допускается

Трещины и
деформации не
допускаются

Ремонт или
замена

Трещины и
деформации не
допускаются

Ремонт или
замена

Трещины,
повышенный износ

Ослабление
крепления водила и
шкивов
Балка и
каретка
дверей
кабины
Отводка
комбиниров
анная

Деформация
поверхностей,
трещин в сварных
швах
Деформация
поверхностей,
трещин в сварных
швах

Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой

Замена

Замена
Замена
червячной пары
или редуктора
Ремонт или
замена
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Таблица А.1 (продолжение)

1

2

3

Отводка
механическа
я

Деформация
поверхностей,
трещин в сварных
швах, износ в
шарнирах
соединений
Трещины в деталях и
сварных швах,
ослабление затяжки
болтовых
соединений,
поломка пружин

Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой

Ловители и
их
механизм

Механизм
подвижного
пола

Противовес

Узлы
отводных
блоков
противовеса
Грузы
противовеса
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4
Трещины и
деформации не
допускаются

5
Ремонт или
замена

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, проверка
затяжки гаечными
ключами

Трещины, поломки
пружин не
допускаются
Трещины в деталях и Внешний осмотр с Трещины не
сварных швах,
6-10 кратной
допускаются.
коррозия
лупой, контроль
Допустимое
металлоконструкций ультразвуковым
уменьшение
толщинометром
толщины не более
5%
Ослабление затяжки Проверка гаечными Величина затяжки
болтовых
ключами
по приложению В
соединений каркаса
противовеса
Трещины в стояке,
Внешний осмотр с Трещины не
стяжках каркаса
6-10 кратной
допускаются
противовеса
лупой, УЗК
Поломка пружин
Визуальный осмотр Поломка пружин
допускается
не
Трещины в металле
Внешний осмотр с Методические
и сварных швах
6-10 кратной
указания по УЗК
верхней и нижней
лупой, УЗК
балки
Погнутость верхней, Внешний осмотр.
Погнутость балки
нижней балки. Износ Погнутость и износ не допускается.
рым-болтов и
измеряются
Износ рым-болтов
отверстий балки
линейкой и
не более 2 мм,
штангенциркулем
отверстия 7 мм
Трещины в блоках
Внешний осмотр с Трещины не
6-10 кратной
допускаются
лупой, УЗК

Ремонт или
замена

Сколы и трещины в
грузах

Замена

Внешний осмотр

Сквозные трещины
не допускаются

Ремонт или
замена деталей,
металлоконструк
ций
Подтяжка
болтовых
соединений
Замена стояков,
стяжек
Замена
Ремонт или
замена
Ремонт или
замена

Замена

Таблица А.1 (продолжение)

1
Лебедка и
блоки

2
Ослабление затяжки
болтовых креплений
узлов лебедки к раме
и блоков к балкам
Трещины в сварных
швах рамы,
подрамника и балок
под блоки, пружинах
Погнутость верхней
части рамы и балок
под блоки
Трещины корпуса,
износ манжет

Муфта
лебедки

Узел
упорного
подшипника

3

Подтяжка
болтовых
креплений

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, УЗК

Трещины не
допускаются

Ремонт узлов

Внешний осмотр.
Погнутость
измеряется
линейкой и
штангенциркулем
Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой

Отклонение от
плоскости верхней
части рамы не
более 2 мм

Ремонт

Трещины и течь
масла не
допускаются
Поворот
червячного вала в
пределах бокового
зазора не более
36°С (10-я часть
длины полумуфты)
Ремонт или замена

Замена

Глубина рисок не
более полумуфты
0,5 мм
Осевой люфт не
более 0,05 мм

Ремонт или
замена

Биение не
допускается

Ремонт

Трещины не
допускаются
Износ не более
50%. Головки
заклепок утоплены
не менее 2 мм

Замена

Контроль бокового
зазора в
зацеплении при
ненагруженной
лебедке

Ослабление
крепления
полумуфты
Износ рабочей
поверхности
тормозной
Ослабление
крепления

Проверка
отсутствия люфтов
(вручную)
Внешний осмотр,
измерение

Ослабление
крепления в посадке

Тормоз

Трещины деталей
Износ тормозных
накладок

5

Проверка гаечными Величина затяжки
ключами
по
Приложению В

Износ червячной
пары

Маховик

4

Внешний осмотр,
проверка люфтов
созданием
противоположных
нагрузок
Проверка
отсутствия люфтов
(вручную)
Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой
Внешний осмотр.
Измерение
линейкой

Замена

Ремонт или
замена

Ремонт

Замена
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Таблица А.1 (продолжение)

2
Поломка пружин,
остаточные
деформации

3
Внешний осмотр.
Измерение
линейкой

Электромагн
ит тормоза
Канатоведу
щий шкив,
барабан,
отводные
блоки

Трещины корпуса

Внешний осмотр

Трещины, сколы,
раковины
Ослабление в
посадке крепления

Внешний осмотр

Электродвиг
атель
Двери
шахты и
приямка,
отверстия

Трещины, сколы в
местах крепления
Механические
повреждения

1

Крепление
дверей
шахты и
приямка
(закладные)
Замок двери
шахты и
приямка,
узел навески
Шахта:
стояки,
пояса,
ригеля,
закладные
Ограждение
шахты
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Коррозия
металлического
полотна
Трещины в сварных
швах, погнутости,
ослабление
крепкрепления
Трещины,
остаточные
деформации,
коррозия
Трещины в сварных
швах погнутости

Механические
повреждения
ограждения,
коррозия металла

Проверка
отсутствия люфтов
созданием
противоположной
нагрузки
Внешний осмотр
Внешний осмотр.
Проверка
погнутости
линейкой и
штангенциркулем
Внешний осмотр
Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, УЗК,
проверка затяжки
Внешний осмотр

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, УЗК.
Измерение
линейкой,
штангенциркулем,
отвесом
Внешний осмотр,
засверливание

4
Поломка не
допускается. Зазор
между витками
сжатой пружины не
менее 1,5 мм
Трещины не
допускаются
Трещины не
допускаются
Люфт не
допускается

5
Замена

Замена
Замена
Ремонт

Трещины не
допускаются
Погнутость не
более 2 мм высоте.
Разрывы и не
допускаются

Замена

Сквозная коррозия
полотна не
допускается

Ремонт или
замена

Трещины или
остаточные
деформации не
допускаются
Трещины не
допускаются
Погнутости не
более 0,5%

Ремонт или
замена

Повреждения сетки
не допускаются,
коррозия не более
5%

Ремонт или
замена

Ремонт или
замена

Ремонт или
замена

Таблица А.1 (продолжение)

1

2

Установка
направляющ
их

Ослабление затяжки
болтовых креплений
направляющих и
стыков
Нарушение
штихмасса и боковое
смещение
направляющих
кабины и
противовеса.
Кривизна по
вертикали в разных
плоскостях,
смещение в стыках
Трещины в сварных
швах, ослабление
крепления

Закладные,
ригеля

3

5

Проверка затяжки

Величина затяжки
по Приложению В

Проверка
штихмасса
специальным
шаблоном или
рулеткой в местах
крепления
направляющих

Отклонение на
Регулировка,
размер штихмасса
зачистка стыков
и боковое,
смещение не более
2 мм. Кривизна не
более 10 мм на всю
высоту, смещение в
стыках не более
0,25 мм

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, УЗК
Проверка затяжки
Внешний осмотр,
засверливание

Трещины не
допускаются,
величина затяжки
по приложению В
Погнутость не
более 0,5%,
коррозия не более
5%
Трещины не
допускаются.
Величина затяжки
по приложению В.

Ремонт

Отклонение
размера по
штихмассу не
более 2 мм
Трещины не
допускаются.
Уменьшение
высоты не более 3
мм
Трещины, задиры и
течь масла не
допускаются

Замена

Ограждение
приямка

Механические
повреждения,
коррозия металла

Крепление
направляющ
их

Трещины в сварных
швах, ослабление
крепления,
нарушение
штихмасса
Трещины,
остаточные
деформации

Внешний осмотр,
проверка затяжки и
штихмасса

Гидравличес
кие буфера

Трещины, задиры,
течь масла,
ослабление
крепления

Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой

Опоры
буферов

Трещины, коррозия,
остаточные
деформации,
ослабление,
крепления

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, УЗК

Пружинные
буфера

4

Внешний осмотр,
измерение высоты

Подтяжка
болтовых
креплений

Ремонт

Ремонт или
замена

Замена или
ремонт

Замена или
ремонт
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Таблица А.1 (продолжение)

1
Натяжное
устройство
ограничител
я скорости,
компенсиру
ющих
канатов
(цепей)
Отводные
блоки

2
Ослабление посадки,
отклонение по
горизонтали, сколы
шкива, коррозия

3
Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, проверка
затяжки

4
Трещины не
допускаются,
коррозия не более
5%, остаточные
деформации не
более 0,5%

5
Ремонт или
замена

Трещины, сколы,
ослабление
крепления, коррозия

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, УЗК

Затяжка по
Приложению В,
отклонение по
горизонтали не
более 5, коррозия
не более 5%
Трещины не
допускаются.
Коррозия не более
5%
Погнутости и
коррозия не более 5
%
Трещины не
допускаются

Замена

Ограничител Трещины, сколы,
ь скорости
ослабление
крепления
Установка
ограничител
я скорости
Устройство
для
подвешиван
ия
грузоподъем
ного
устройства
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Погнутости,
коррозия
Трещины,
остаточные
деформации

Внешний осмотр с
6-10 кратной
лупой, проверка
затяжки
Внешний осмотр
Внешний осмотр с
6-10 кратной лупой

Замена или
ремонт
Ремонт
Ремонт

Приложение Б
(информационное)
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ (ИЗМЕРЕНИЙ), ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИСПЫТАНИЙ
Таблица Б 1
№ Наименование
п характеристик лифта
п

1
1

2

3

4

5

2
Среднее ускорение при
эксплуатационных режимах
работы, м/с2
- у больничных лифтов
- у пассажирских лифтов
Максимальное ускорение
кабины при ее остановке
кнопкой «СТОП» и при
срабатывании
выключателей
безопасности, м/с2
Отклонение рабочей
скорости движения кабины
от номинальной, м/с
Точность автоматической
остановки кабины, мм
- у больничных и грузовых,
загружаемых напольным
транспортом
- у остальных
Невозможность подъема
противовеса при
неподвижной кабине и
работающей лебедке

Величин
ы
характер
истик

3

Требуемые
значения
показателей
точности
данных
испытаний
(измерений)
при
установленно
й вероятности
Р=0,95
4

Методы
испытани
й
(измерени
й)*

Требовани
як
средствам
испытаний
(точность
измерений
)

5
Метод
непосредс
твенной
оценки

6

<1,0
>2,0

±7,9%

<9,81

±7,9%

Метод
непосредс
твенной
оценки

±7,0%

±15,0%

±5,0%

То же

±4,0%

±2,0 мм

То же

±1,0 мм

-

Метод
прямых
наблюден
ий
(визуально
)

±7,0%

±15
±50

дб**
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Таблица Б.1 (продолжение)

1

2

6

Размыкание цепи
управления при
проникновении людей в
глухую шахту лифта (в
жилом доме),
оборудованного дверями,
открывающимися
автоматически
Опускание кабины
относительно этажной
площадки (при наличии
устройства автоматической
посадки на ловители) при ее
загрузке грузом Метод
непосредственной
статического испытания, мм
Поломки и остаточные
деформации в элементах
лифта после загрузки
кабины грузом статического
и динамического испытаний

7

8

9

10

11

12

13

26

3

4

5

6

дб

-

То же

-

<200

±2,0 мм

Метод
непосредс
твенной
оценки

±1,0 мм

ндб***

-

Метод
прямых
наблюден
ий
(визуально
)
Имитация загрузки
кабины

Пуск лифта при нахождении ндб
в кабине груза, масса
которого равна или более
1,1 грузоподъемности лифта
Автоматический реверс
дб
автоматически
закрывающихся дверей
лифта при встрече с
препятствием

-

Усилие статического сжатия
створками автоматически
закрывающихся дверей
лифта при отключении
реверса, даН
Кинетическая энергия
автоматически
закрывающихся дверей
лифта, Дж
Остаточные деформации и
прогибы более 15 мм при
приложении нагрузки 30
даН к створкам дверей
шахты, мм

15

±2,0 даН

<4
<10

-

Расчетный
метод

-

ндб

±1,0 мм

Метод
непосредс
твенной
оценки

±0,3 мм

-

Метод
прямых
наблюден
ий
(визуально
)
Метод
±1,0 да Н
непосредс
твенной

Таблица Б.1 (продолжение)

1
14

15

16

17

18

19

2

3

4

5

6

Величина раскрытия
нижней части запертых
створок автоматических
шахтных дверей при
приложении усилия 5 даН
Запирание дверей шахты
при отходе кабины на
расстоянии 150 мм и более
от уровня этажной
площадки (визуально)

15

±1,0 мм

Метод
непосредс
твенной
оценки

дб

-

Открывание автоматически
открывающихся дверей
лифта: -при подходе кабины
к этажной площадке, когда
расстояние от уровня пола
кабины до уровня этажной
площадки превышает 150
мм
Остаточные деформации
замков дверей шахты при
приложении усилия на
уровне запирающего
элемента к замку шахтной
двери при ее
принудительном
открывании
Скольжение тяговых
канатов в канавках
канатоведущего шкива
лебедки и удерживание
механическим тормозом
кабины при ее загрузке
грузом статического
испытания
Усилие на ручном штурвале
лебедки при подъеме
кабины с грузом (или
опускании пустой кабины) и
при снятии кабины с
ловителей, даН оценки

ндб

-

Метод
прямых
наблюден
ий
(визуально
)
Метод
прямых
наблюден
ий
(визуально
)

ндб

-

Метод
непосредс
твенной
оценки

-

ндб

-

То же

-

<23,5
>64,0

±5,0 даН

Метод
непосредс
твенной
оценки

±0.5 мм

±4,0 даН

27

Таблица Б.1 (продолжение)

1
20

21

22

23

24

25

26

27

28

2
Остаточные деформации и
прогибы более 15 мм при
приложении нагрузки 30
даН к стенам купе, створкам
дверей кабины, мм
Прочность потолочного
перекрытия кабины под
действием вертикальной
нагрузки 100 даН,
приложенной к площади
0,3х0,25 м и общей нагрузки
300 даН
Остановка и удерживание
ловителями на
направляющих движущейся
вниз кабины при их
срабатывании от действия
ограничителя скорости и
возможность приведения в
действие ловителей при
движении кабины на
рабочей скорости, м/с2
Ускорение кабины при
посадке на ловители и
буфера, м/с2
Путь торможения кабины
при посадке на ловители
плавного торможения на
рабочей скорости, м

3
ндб

4
±1,0 мм

5
Метод
непосредс
твенной
оценки

6
±0,5 мм

дб

±1,0 мм

Метод
непосредс
твенной
оценки

±0,5 мм

дб

-

То же

-

<25

±7,9%

То же

±7,0%

В
соответст
вии с
паспортн
ыми
данными
ндб

±6,5%

То же

±2,5%

±3,0 мм

То же

±1,5 мм

-

Метод
прямых
наблюден
ий
(визуально
)

-

То же

Полное сжатие, поломка
или остаточные деформации
буферов, при посадке на них
кабины противовеса на
рабочей скорости, м
Заедание плунжеров
ндб
гидравлических буферов
при посадке на них кабины
и противовеса на рабочей
скорости и при обратном
ходе их после снятия
кабины и противовеса
Автоматическая остановка
дб
кабины на крайних этажных
площадках

-

Таблица Б.1 (продолжение)

1

2

28

Освобождение
механического тормоза
после включения
электродвигателя и
наложение механического
тормоза при отключении
электродвигателя
Освобождение
механического тормоза
после создания
электродвигателем
необходимого момента для
удержания кабины при
питании от управляемого
преобразователя
Отключение
электродвигателя при
неисправности
управляемого
преобразователя
Удерживание кабины на
уровне этажной площадки
электродвигателем и
преобразователем при
неисправности
механического тормоза
Электрическое торможение
электродвигателя,
отключение
преобразователя и
наложение механического
тормоза при действии
выключателей безопасности
во время движения кабины
Возможность отправления
кабины по вызову спустя 5
сек после входа в нее
человека, если не
зарегистрирован приказ

29

30

31

32

33

3

4

5

6

дб

-

То же

-

дб

-

То же

-

дб

-

То же

-

дб

-

То же

-

дб

-

То же

-

дб

±1,0 с

Метод
±0,5 с
прямых
наблюден
ий
(визуально
)и
непосредс
твенной
оценки

29

Таблица Б.1 (продолжение)

1

2

3

4

5

6

Отключение цепи
дб
Метод
управления лифтом при
прямых
прекращении
наблюден
электроснабжения
ий
электродвигателя и
(визуально
исключение самозапуска
)
лифта после восстановления
э/снабжения
35 Пуск кабины только в
дб
То же
результате подачи новой
команды управления после
остановки кабины между
этажами и устранения
причины, вызвавшей
остановку
36 Остановка кабины лифта (у ндб
То же
лифта с собирательной
системой управления) при
поступлении команды на
остановку с этажной
площадки в момент, когда
кабина находится от
этажной площадки на
расстоянии меньшем пути
нормального рабочего
торможения
37 Отключение
дб
То же
электродвигателя лебедки,
наложение механического
тормоза и остановка
кабины:
- при тепловой перегрузке
э/двигателя лебедки;
- при срабатывании
выключателей безопасности
- при коротком замыкании
38 Освещенность купе кабины,
лк
<30(20)
Метод
- при лампах накаливания;
<75(50)
±2 лк
непосредс ±1,0 лк
- при люминесцентных
твенной
лампах
оценки
* - терминология методов испытаний принята по книге Б.Г. Артемьева и С.М.
Голубева «Справочное пособие для работников метрологических служб», М.,1982 г.
** «дб» - должно быть.
*** «ндб» - не должно быть.
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Приложение В
(информационное)
ВЕЛИЧИНА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Момент затяжки болта (гайки), кг см из
Размеры резьбы болта
стали Ст3
М 10
110
М 12
190
М 14
300
М 16
480
М 20
950
М 24
1600
М 27
2400
М 30
3200
М 36
5800
М 42
8300
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Приложение Г
(информационное)
ПРОЦЕДУРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ИСПЫТАНИЯХ ЛИФТА, РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ, АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Таблица Г 1
№
пп

Наименова
ние
характерис
тик

1
1

2
3
Среднее
1
ускорение
кабины при
эксплуатац
ионных
режимах
работы
Максималь 2
ное
ускорение
кабины при
ее
остановке
кнопкой
«СТОП» и
при
срабатыван
ии
выключате
лей
безопасност
и

2

32

№
хара
ктер
исти
ки
по
Б

Рекоме
ндуемы
е
средств
а
испыта
ний
(измере
ний)

4
Прибор
ИКПМ
или
аналоги
чный
Прибор
ИКПМ
или
аналоги
чный

Процедура и
последовательность
операций при испытаниях и
измерений

Расчетны
е
значения
показате
лей
точности
результа
тов
испытан
ий при
установл
енной
вероятно
сти
Р=0,95
5
6
Выполнить три замера при ±7,9%
пуске пустой кабины; при
переходе с большой скорости
на малую и при остановке
кабины

Алгори
тм
обработ
ки
данных
испыта
ний

Выполнить три замера при ±7,9%
движении кабины вверх

По
наиболь
шему
значени
ю

7
По
наиболь
шему
значени
ю

3

4

Скорость
кабины,
скорость
срабатыван
ия
ограничите
ля скорости
Точность
автоматиче
ской
остановки
кабины

23

Тахомет
р

Выполнить
замер
при ±5,0%
движении пустой кабины
вверх и при посадке пустой
кабины на ловители от
ограничителя скорости

Непосре
дственна
я оценка

4

Угольни
к

Точность
остановки
проверяется
перемещением
кабины с одним специалистом
с остановкой на каждой
посадочной площадке при
движении вверх и вниз, при
этом во всех случаях кабина
должна останавливаться выше
точной остановки, но не более
50 (15) мм.

По
наиболь
шему
значени
ю

33

Невозможн
ость
подъема
противовес
а
при
неподвижн
ой кабине

34

Перед проверкой провести
визуальный осмотр состояния
канатоведущего
шкива,
канатов
и
убедиться
в
исправности
действия
устройства и выключателя
ДУСК (СПК), а так же
отсутствии в канавках КВШ и
на канатах консервационной
смазки. Допускается наличие
смазки
между
стренгами
(прядями)
каната,
не
выходящей за его диаметр.
Проверку
производить
в
следующей
последовательности:
осуществить
посадку
порожней кабины на ловители
в зоне верхней остановки;
исключить
действие
блокировочного выключателя
ловителей
в
системе
управления лифтом;
- сделать меловую метку на
ободе КВШ и канатах;
- в режиме управления из
машинного
помещения
осуществить пуск кабины вниз
на рабочей скорости или на
пониженной скорости, если
это предусмотрено проектом
По меловым меткам следить
происходит
ли
подъем
противовеса.
Время
испытания не более 3 сек. В
случае если начнется подъем
противовеса
и
появится
слабина канатов со стороны
кабины, должен сработать
блокировочный выключатель
ДУСК(СПК) и отключить
лифт. Если при испытании
вышеуказанным
методом
пусковой момент двигателя
окажется недостаточным для
вращения КВШ, то испытание
следует
повторить,
осуществить посадку кабины
на ловители при ее движении.

Таблица Г.1 (продолжение)

1
5

6

2

Размыкание 6
цепи
управления
при
проникнове
нии людей
в
глухую
шахту
лифта
(в
жилом
доме),
оборудован
ного
дверями,
открывающ
имися
автоматиче
ски

3

4

-

5
До начала испытаний сделать
меловые метки на канатах и
КВШ, а также на канате
ограничителя скорости и его
шкиве в зоне предполагаемой
посадки. ВНИМАНИЕ! Если
при испытании происходит
подъем противовеса более чем
на 100мм, следует немедленно
отключить электропривод до
выявления
и
устранения
причин подъема противовеса.
Примечание:
допускается
производить
проверку
невозможности
подъема
противовеса
вручную
от
штурвала (рычага) лебедки
при нахождении кабины на
ловителях
или
буферах
(упорах).
Установить кабину в зоне
точной остановки любого
этажа с открытыми дверями.
Открыть ближайшую сверху
дверь шахты на 3-4 с и
закрыть. Установить кабину в
зоне точной остановки с
закрытыми дверями и открыть
на 3-4 с любую дверь шахты
выше или ниже кабины.
Проделать ту же операцию
при нахождении кабины вне
точной остановки. Убедиться
в том, что во всех случаях при
открывании дверей шахты
происходит
автоматическое
отключение лифта.

6

7

Непоср
едстве
нная
оценка

35

Таблица Г.1 (продолжение)

1

36

2
Опускание
кабины
относитель
но этажной
площадки
(при
наличии
устройства
автоматиче
ской
посадки на
ловители)
при
ее
загрузке
грузом
статическог
о
испытания

3

4
Линейка
металли
ческая.
Угольни
к

5
Установить кабину на нижней
остановке.
С
помощью
линейки
или
угольника
определить
величину
расстояния между порогом
кабины и уровнем этажной
площадки. Подготовить грузы
для загрузки кабины, которые
потребуются
как
для
проведения
описываемой
проверки,
так
и
для
определения
других
характеристик лифта, где
требуется загрузка кабины.
Для загрузки кабины следует
использовать набор гирь 6-5
или
чугунные
грузы,
предназначенные
для
противовесов лифтов. Допуск
на массу одного чугунного
груза ±1,5 кг. В случае
применения любых грузов
массой по 100-250 кг допуск
на каждый груз не должен
превышать ±3 кг

6

7
Непоср
едстве
нная
оценка

Таблица Г.1 (продолжение)
1

6

2
Поломки и
остаточные
деформаци
и
в
элементах
кабины и
противовес
а
после
проведения
статическог
о
и
динамическ
ого
испытания
лифта

3

4
Лупа 610
кратная.
Ультраз
вуковой
дефекто
скоп

5

6

После
проведения
статического и динамического
испытаний
кабину
лифта
установить в месте, удобном
для осмотра верхней и нижней
балки. Произвести осмотр
подвески кабины, канатов
(цепей)
кабины
и
их
крепления, верхней балки и
каркаса, стояков, башмаков,
ловителей и нижней балки
кабины.
Убедиться
в
отсутствии разрушения и
остаточной
деформации.
Установить кабину в зоне
точной остановки и проверить
деформацию купе. Разность
четырех диагоналей не должна
превышать 5мм. Установить
противовес в месте, удобном
для
осмотра.
Произвести
осмотр подвески, канатов
(цепей) противовеса и их
крепления, башмаков, в том
числе контрольных и нижней
балки. Убедиться в отсутствии
разрушения и остаточной
деформации.

В
соответств
ии
с
инструкцие
й
по
неразруша
ющим
методам
контроля
металла и
сварных
соединени
й

7

37

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2

7

Опускание
кабины
относитель
но этажной
площадки
(при
наличии
устройства
автоматиче
ской
посадки на
ловители)
при ее
загрузке
грузом
статическог
о
испытания.

38

3
7

4

5

Линейка
металли
ческая.
Угольни
к

Установить кабину на нижней
остановке. С помощью
линейки или угольника
определить величину
расстояния между порогом
кабины и уровнем этажной
площадки. Подготовить грузы
для загрузки кабины, которые
потребуются как для
проведения описываемой
проверки, так и для
определения других
характеристик лифта, где
требуется загрузка кабины.
Для загрузки кабины следует
использовать набор гирь 6-5
или чугунные грузы,
предназначенные для
противовесов лифтов. Допуск
на массу одного чугунного
груза ±1,5 кг. В случае
применения любых грузов
массой по 100-250 кг допуск
на каждый груз не должен
превышать ±3 кг

6

7
Непоср
едстве
нная
оценка

Таблица Г.1 (продолжение)
1

8

9

2
3
Поломки и 8
остаточные
деформаци
и
в
элементах
кабины и
противовес
а
после
проведения
статическог
о
и
динамическ
ого
испытания
лифта

Невозможн 9
ость пуска
лифта при
нахождени
и в кабине
груза
массой,
равной 1,1
грузоподъе
мности
лифта

4
Лупа 610
кратная.
Ультраз
вуковой
дефекто
скоп

5

6

После
проведения
статического и динамического
испытаний
кабину
лифта
установить в месте, удобном
для осмотра верхней и нижней
балки. Произвести осмотр
подвески кабины, канатов
(цепей)
кабины
и
их
крепления, верхней балки и
каркаса, стояков, башмаков,
ловителей и нижней балки
кабины.
Убедиться
в
отсутствии разрушения и
остаточной
деформации.
Установить кабину в зоне
точной остановки и проверить
деформацию купе. Разность
четырех диагоналей не должна
превышать 5мм. Установить
противовес в месте, удобном
для
осмотра.
Произвести
осмотр подвески, канатов
(цепей) противовеса и их
крепления, башмаков, в том
числе контрольных и нижней
балки. Убедиться в отсутствии
разрушения и остаточной
деформации.
Установить кабину в зоне,
удобной
для
осмотра
оборудования под кабиной.
Убедиться в исправности
состояния
и
работоспособности
устройства, воздействующего
на
выключатель
кабины.
Установить кабину в точную
остановку,
перемкнуть
выключатель
перегрузки,
убедиться в невозможности
пуска лифта из кабины или
посадочной
площадки
от
кнопок
управления
и
исправности
сигнального
устройства о перегрузке.

В
соответств
ии
с
инструкцие
й
по
неразруша
ющим
методам
контроля
металла и
сварных
соединени
й

7

Непоср
едстве
нная
оценка

39

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
10 Автоматиче 10
ский реверс
автоматиче
ски
закрывающ
ихся дверей
лифта при
встрече
с
препятстви
ем

Усилие
11
статическог
о
сжатия
створками
автоматиче
ски
закрывающ
ихся дверей
лифта при
отключенно
м реверсе
12 Кинетическ 12
ая энергия
автоматиче
ски
закрывающ
ихся дверей
лифта.

11

40

4
-

Динамо
метр
ДОСМ
Линейка
металли
ческая

-

5
Кабину вызвать на нижнюю
остановку. После открывания
дверей в середину дверного
проема поочередно поместить
деревянную
(или
любую
другую) пластину сечением
40х200 мм и длиной 600 мм. В
процессе закрывания дверей
после их соприкосновения с
пластиной двери должны
открываться.
Проверку
произвести на уровнях по
высоте двери 1500; 750 мм и у
пола кабины при проеме 40,
200, 600.
Усилие статического сжатия
створками кабиных дверей
при отключенном реверсе
определяется
прямым
измерением
нагрузки,
создаваемой
автоматически
закрывающейся дверью

Кинетическая
энергия системы
при
закрывании
дверей
определяется
по
формуле:
Wk = mV2/2, где
m - масса дверей лифта,
включающая массы обеих
створок кабиных и шахтных
дверей вместе с массами
кареток и других деталей,
движущихся поступательно,
кг
V - поступательная скорость
створки
при
закрывании
дверей, м/с

6

7
Непоср
едстве
нная
оценка

Непоср
едстве
нная
оценка

Расчет

Таблица Г.1 (продолжение)
1

13

14

2
3
Остаточные 13
деформаци
и
и
прогибы
более 15 мм
при
приложени
и нагрузки
30 даН к
створкам
дверей
шахты.
Величина
14
раскрытия
нижней
части
запертых
створок
шахтных
дверей при
приложени
и
усилия
5даН

15 Запирание
15
дверей
шахты при
отходе
кабины на
расстояние
150 мм и
более
от
уровня,
этажной
площадки

4
Динамо
метр
Линейка
металли
ческая

5
6
Приложить нагрузку 30 даН ±1,0 мм
на высоте 1600 мм от порога
посередине створки двери
шахты. Измерить прогибы.
Снять нагрузку и измерить
остаточную деформацию

Динамо
метр
Линейка
металли
ческая

Величина
раскрытия
определяется
методом
непосредственной оценки как
разность
расстояний,
измеренных до и после
приложения
нагрузки.
Нагрузку
приложить к створке дверей
на расстоянии 150-200 мм от
порога. Измерение величины
раскрытия
произвести
на
расстоянии 300-350 мм от
порога.
При
измерении
определить размер в свету
между створками. За величину
раскрытия створок принять
суммарную
величину
раскрытия левой и правой
створок.
Поставить
кабину
на расстоянии 150мм от точной
остановки, убедиться, что
дверь
шахты
заперта.
Произвести данную проверку
на каждой остановке.

Линейка
металли
ческая

7
Непоср
едстве
нная
оценка

Непоср
едстве
нная
оценка

41

Таблица Г.1 (продолжение)
1

16

17

18

42

2
3
Остаточные 17
деформаци
и
при
приложени
и усилия на
уровне
запирающе
го элемента
к
замку
шахтной
двери при
се
принудител
ьном
открывании
Отсутствие 18
скольжения
тяговых
канатов по
канатоведу
щему
шкиву
лебедки и
удерживани
е
механическ
ого тормоза
кабины при
статическо
м
испытании.
Усилие на 19
ручном
штурвале
лебедки
при
опускании
пустой
кабины и
при снятии
кабины
с
ловителей.

4
Динамо
метр
Линейка
металли
ческая

5

6
На
уровне
запирающего ±1,0 мм
элемента
в
направлении
открытия дверей приложить
нагрузку:
- 1000 Н для раздвижной
двери;
- 3000 Н для распашной двери;
Снять нагрузку и измерить
остаточные деформации.

Тариров
анные
грузы

Кабину установить на нижней
остановке и загрузить ее
грузом
статического
испытания. На канатах и
ободе КВШ со стороны
противовеса сделать меловые
метки. Испытание проводить в
течении 10 минут, при этом
метки на канатах не должны
переместиться относительно
меток
на
КВШ
за
исключением
случая,
предусмотренного
пунктом
11.7.4 ТУБЭЛ.

Ключ
динамом
етрическ
ий,
прижим
ное
устройст
во

Посадить пустую кабину на ±15 даН
ловители в зоне верхней
остановки,
установить
устройство
на
штурвал,
проконтролировать усилие по
показанию индикатора при
снятии кабины с ловителей и
при опускании кабины с
помощью
динамометрического ключа

7
Непоср
едстве
нная
оценка

Непоср
едстве
нная
оценка

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
19 Остаточные 20
деформаци
и
и
прогибы
более 15мм
при
приложени
и нагрузки
30 даН к
стенкам
купе
и
створкам
дверей
кабины.
20 Остаточные 21
деформаци
и
потолочног
о
перекрытия
кабины под
действием
вертикальн
ой нагрузки
100 даН
сосредоточ
енной и
общей
нагрузки
300 даН

4
Динамо
метр,
штанга
раздвиж
ная,
линейка
металли
ческая

Линейка
металли
ческая,
тариров
анный
груз

5

6

Поочередно
приложить усилие 30 даН к каждой
стенке купе и створкам
кабины. Измерить прогибы.
Снять усилие и измерить
остаточные деформации.

Остаточные деформации
определяются методом
непосредственной оценки как
разность расстояний,
измеренных до и после
приложения нагрузки.
Измеряется расстояние от
нагруженной площадки до
базовой поверхности.
Нагружаемую площадку
следует очистить и разметить:
при контроле остаточных
деформаций при нагрузке 300
даН в одном месте размеры
площадки (0,8х0,67) м; при
нагрузке 100 даН в разных
местах размеры каждой
площадки (0,3х0,25) м

±0,5 мм

7
Непоср
едстве
нная
оценка

Непоср
едстве
нная
оценка
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Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
21 Остановка
22
и
удерживани
е
ловителями
на
направляю
щих
движущейс
я вниз
кабины
(противовес
а) при
срабатыван
ии от
действия
ограничите
ля
скорости,
возможност
ь
приведения
в действие
ловителей
при
движении
кабины на
рабочей
скорости
22 Ускорение 23
кабины при
посадке на
ловители и
буфера,
м/с2
23 Путь
24
торможени
я кабины
при посадке
на ловители
плавного
торможени
я на
рабочей
скорости,
мм

44

4
-

5
Кабину установить на верхней
остановке. Из машинного
помещения осуществить пуск
кабины вниз. После выхода
кабины на рабочую скорость
застопорить ограничитель
скорости. Кабина должна
остановиться, что
свидетельствует о приведении в
действие ловителей. В случае
оборудования противовеса
ловителями произвести
аналогичную проверку при
движении вниз противовеса

6

7
Непосре
дственна
я оценка

<25,0

Максимальное ускорение кабины ±7,9%
при посадке на ловители и
буфера на рабочей скорости
следует измерять при порожней
кабине

По
наиболь
шему
значени
ю

В
соответс
твии с
паспорт
ными
данным
и

Путь торможения при посадке на
ловители плавного торможения
должен измеряться при посадке
пустой кабины. Одновременно с
застопорением ограничителя
скорости на его шкиве и тросе
сделать меловую метку, а так же
сделать метку на тросе после
остановки кабины. Измерить
расстояние между метками и
сравнить с паспортными
данными

Непосре
дственна
я оценка

±15 мм

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
24 Полное
25
сжатие и
поломка
пружинных
буферов
при
посадке па
них кабины
и
противовес
а па
рабочей
скорости
25 Заедание
26
плунжеров
гидравличе
ских
буферов
при
посадке на
них кабины
и
противовес
а на
скорости
не более
0,71 м/с и
при
обратном
ходе их
после
снятия
кабины и
противовес
а
26 Автоматич 27
еская
остановка
кабины на
крайних
этажных
площадках

4
Линейка
металли
ческая

5
Положить лист бумаги между
витками пружины,
предварительно окрасив
вышележащий виток (краской,
маслом, мелом), посадить кабину
и противовес поочередно на
буфера, снять их с буфера,
убедиться в отсутствии следов
касания на бумаге при сжатии
буфера, а также поломки и
деформации пружин.

6

Линейка
металли
ческая

После срабатывания каждого
гидравлического буфера следует
проверить рабочую поверхность
плунжера. Она должна быть
гладкой, без задиров и
механических повреждений.
Отсутствие заеданий плунжера
гидравлического буфера
определяется равенством
величин прямого и обратного
хода буфера кабины и
противовеса. Измерение
обратного хода буфера следует
производить через 10 минут
после снятия нагрузки с буфера

±5 мм

Непосре
дственна
я оценка

-

Переключить лифт в режим
управления из машинного
помещения. Произвести пуск
кабины вверх и вниз, убедиться в
том, что кабина автоматически
останавливается на верхней и
нижней площадках

-

Непосре
дственна
я оценка

-

7
Непосре
дственна
я оценка

45

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
27 Освобожде 28, 29
ние
механическ
ого
тормоза
после
включения
электродви
гателя
лебедки и
наложения
механическ
ого
тормоза
при
отключени
и
э/двигателя
лебедки; а
также
снятие
механическ
ого
тормоза
после
создания
электродви
гателем
необходим
ого
момента
для
удержания
кабины
(при
питании от
управляемо
го
преобразов
ателя)

46

4
-

5
При управлении лифтом из
машинного помещения
убедиться, что включение
тормоза происходит
одновременно или после (не
более 2 сек) включения
электродвигателя, а отключение
электродвигателя
сопровождается наложением
механического тормоза,
обеспечивая точность остановки

6
-

7
Непосре
дственна
я оценка

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
28 Отключени 30
е лебедки
при
неисправно
сти
управляемо
го
преобразов
ателя

29 Удерживан 31
ие кабины
на уровне
этажной
площадки
электродви
гателем
лебедки и
преобразов
ателем при
неисправно
сти
механическ
ого
тормоза

4
-

-

5
Имитировать неисправность
преобразователя Признаками
неисправности преобразователя
являются: срабатывание реле
обрыва поля (контроль тока
обмотки возбуждения);
срабатывание максимальных
токовых реле; срабатывание
автоматических выключателей

Произвести испытание в
соответствии с пунктом 6.2.4
ТУБЭЛ

6
-

-

7
За
результа
т
принима
ется
снятие
тока
обмотки
возбужд
ения или
срабаты
вание
реле
(выключ
ателей)
Непосре
дственна
я оценка

47

Таблица Г.1 (продолжение)
1

2
3
30 Электричес 32
кое
торможени
е
э/двигателя
лебедки,
отключени
е
преобразов
ателя и
наложение
механическ
ого
тормоза
при
действии
выключате
лей
безопаснос
ти во время
движения
кабины.
31 Отправлен 33
ие кабины,
по вызову
спустя 5
секунд
после
входа в нее
человека,
если не
зарегистри
рован
приказ

48

4
-

-

5
При движении кабины
имитировать отключение
выключателя безопасности. Для
этого разорвать цепь блокировок
безопасности кнопкой «СТОП»
машинного помещения

После входа в кабину человека,
если не поступил приказ в
течение 5 сек. у лифтов со
смешанным управлением (без
контроля загрузки кабины),
система управления которой
позволяет движение кабины
только с закрытыми дверями,
должно произойти закрытие
дверей и при команде
управления с другой посадочной
площадки должно произойти
отправление кабины

6

7
Непосре
дственна
я оценка

Непосре
дственна
я оценка

Таблица Г.1 (продолжение)

1

2

32 Отключени 34
е цепи
управления
лифтом
при
прекращен
ии
электросна
бжения
э/двигателя
лебедки,
отключени
и
выключате
ля
безопаснос
ти и
исключени
и
самозапуск
а лифта
после
восстановл
ения
электросна
бжения

3

4
-

5
При
движении
кабины отключить
лифт
кнопкой
«СТОП»
или
другим
выключателем
безопасности.
При включении выключателя не
должен происходить самозапуск
лифта. Пуск лифта возможен
только после подачи новой
команды управления.

6

7
Непосред
ственная
оценка

49

Таблица Г.1 (продолжение)

1

2

33 Невозможн 36
ость
остановки
кабины (у
лифтов с
собиратель
ной
системой
управления
) при
поступлени
и команды
на
остановку
с
посадочной
площадки в
момент,
когда
кабина
находится
от этой
площадки
на
расстоянии
, меньшем
пути
рабочего
торможени
я

50

3

4
-

5
Направить кабину лифта на
рабочей скорости в нормальном
режиме работы мимо этажной
площадки, выбранной для
проверки. В момент нахождения
кабины лифта в зоне замедления
нажать кнопку вызова указанной
этажной площадки. Кабина
лифта должна без остановки
проследовать этажную
площадку. Испытания провести
не менее трех раз

6
-

7
Непосре
дственна
я оценка

Таблица Г.1 (продолжение)

1

2

34 Отключени 37
е
э/двигателя
лебедки,
наложение
механическ
ого
тормоза и
остановка
кабины:
- при
тепловой
нагрузке
э/двигателя
лебедки
лифта;
- при
срабатыван
ии
выключате
лей
безопаснос
ти;
- при
коротком
замыкании.

3

4
-

5
Проверить
соответствие технических
данных
автоматических выключателей
защиты
техническим
характеристикам
силового
оборудования (токов короткого
замыкания
и
тепловых
расцепителей). Убедиться, что
при
срабатывании
любого
выключателя
происходит
отключение э/двигателя лебедки,
наложение
механического
тормоза и остановка кабины

6

7
Непосре
дственна
я оценка
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Приложение Д
(информационное)
ВЕЛИЧИНЫ РАСТВОРОВ И ПРОВАЛОВ КОНТАКТОВ ОСНОВНЫХ
АППАРАТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В МИЛЛИМЕТРАХ
Тип аппарата

Контакторы серии
МК 2000
Контакторы серии
КТПВ-421
Пускатель серии
ПМЛ 3000
Пускатель серии
ПМЛ 1500
Пускатель серии
ПМЛ 1100
Реле серии РЭВ 800

Главные контакты
раствор
4-6

провал
2,5-4

Вспомогательная цепь
Размыкающие
Замыкающие
контакты
контакты
раствор провал
раствор провал
5-7
1,5-3,5
5-7
1,5-3,5

16±2

2,5

5-7

1,5-3,5

5-7

1,5-3,5

3-6

Не менее
0,5

-

4±1

2±0,5

4-5

1,6±0,5

4,1±0,5

Не
менее
0,5
1,9±0,4

4,4±0,4

1,6±0,5

4,4±0,4

1,6±0,5

4,1±0,5

1,9±0,4

4,4±0,4

1,6±0,5

-

-

Не
менее
2,5
-

Не
менее
1,5
-

Не менее
2,5

Не менее
1,5

Реле серии РП-40
5
2-4
Реле серии РПУ
4
1,2
Реле серии МКУ, ПЭ 3
1,2
Выключатели, кроме
Не менее Не менее
герконовых и
5
1,5
микропереключателей
Примечание: Контактные группы должны быть заменены при износе 50% и более.
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Приложение Е
(информационное)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по испытаниям устройств защитного заземления и
проверке электрических сетей и электрооборудования лифта рег. № ___
«__»__________ 20___ г.
Напряжение сети ____________вольт
Измерения проводились приборами:
Мегометр типа
зав. №______
Измеритель заземления
зав. №______
Омметр типа
зав. №______
Измеритель полного
сопротивления петли фаза-нуль

№
пп
1

1

2

поверен
Госповерителем в 20__ г. кв.
поверен
Госповерителем в 20__ г. кв.
поверен
Госповерителем в 20__ г. кв.
поверен
Госповерителем в 20__ г. кв.

ПРОТОКОЛ № 1
проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования,
цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки
Сопротивление в мегомах
Рекомендации
Наименование участка Марка и
Относительно Между
Способ
сети или
сечение
земли
фазами
прокладки
электрооборудования провода
А- А- ВА-0 В-0 С-0
В С С
2
3
4
5
6
7 8 9 10
11
Силовая часть лифта
от рубильника ввода
до автомата 1А, до
предохранительного
транспорта
от автомата 1А, до
обмотки М. скорости
эл/двигателя, до
эл/магнита тормоза
от автомата 1А, до
обмотки Б скорости
эл/двигателя
силовая линия Б.-М
скорости
Электродвигатели:
обмотка статора
эл/двигателя Б.-М.
скорости
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3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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от автомата 2А, до
э/двиг. привода двери
обмотка статора
эл/двигателя
обмотка статора
эл/двигателя
вентиляции
Трансформаторы: от
переход. до тр-ра 38095-85 (380-100)
обмотка тр-ра
от предохранителя до
тр-ра 380-220
Обмотка тр-ра
от предохранителя до
тр-ра 380-24
обмотка тр-ра
Тормозной э/магнит
Магнитная отводка
Цепь кнопок вызова
Цепь управления
Цепь управления цепь освещения шахты
Цепь управления цепь сигнализации силовая цепь
Э/двигатель привода
дверей
Цепь сигнализации
Цепь освещения
кабины
Цепь освещения
шахты

№ пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ПРОТОКОЛ № 2
осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования
Наименование элементов оборудования
Заключение
Рекомендации
2
3
4
Металлоконструкции шахты, направл.
Станина э/двигателя
Корпус э/двигателя
МТ, МР от НКУ до э/двигателя
Шкаф НКУ
МТ-МР к э/тормозу
Кронштейн концевого выключателя
МТ, МР и концевой выключатель
МТ, МР от концевого выключателя
Каркас панели НКУ
Каркас рубильника ввода
Кожух рубильника ввода
МТ, МР от НКУ в шахту
Кронштейн тр-ра 380-95-85
Корпус трансформатора 380-95-85
Кронштейн тр-ра 380-24
Корпус и вторичная обмотка тр-ра 380-24
Кронштейн тр-ра 380-220
Корпус тр-ра 380-220
Кронштейн трансформатора
Кронштейн ВНУ
Корпус светового табло
Корпус блока групповой работы
Кожух переключателя режима работ
Корпус светильника освещения шахты
Корпус магнитной отводки
Корпус ДК, ДТО, СПК, ВЛ
Корпус ВКЗ, ВКО
МТ, МР от рубил. до панели управления
МТ, МР по шахте
МТ, МР по кабине
Корпус дверн. конт. шахты (ДШ, ДЗ)
Корпус вызывных аппаратов
Корпус светильника в машинном
помещении
Панель кнопочного аппарата кабины
Корпус этажного переключателя датчика
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37
38
39
40
41
42
43

Каркас кабины
Корпус э/двигателя привода дверей
Тросик подвесного кабеля
Струна открытой проводки
Полюс выпрямительного устройства
Вторичная обмотка трансформатора
Вывод обмоток э/магнитных аппаратов

ПРОТОКОЛ № 3
измерения полного сопротивления петли фаза-нуль
№ Наименован Расчетн Установленная защита Полное
Фактическ Рекомендац
п/ ие
ая
сопротивле ий ток
ии
короткого
п измеряемого мощнос номинальн установка ние
ый ток
мгновенног
участка или ть
замыкани
плавкой
о
я
заземленног
вставки
срабатыва
о
расцепител ния
э/оборудова
я автомата автомата
ния
кВт
А
А
Ом
А

Одновременно проверено:
а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевых проводах;
б) соответствие плавких вставок предохранителей и установок автоматов требованиям
ПУЭ и технических условий;
в) сечение нулевых проводов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного осмотра, проверки и испытания, установлено:
1. Сопротивление изоляции силового электрооборудования, цепей управления
сигнализации, силовой и осветительной электропроводки соответствует (не
соответствует) требованиям ПЭЭП, ПУЭ
2. Заземление элементов оборудования лифта соответствует (не соответствует)
требованиям ПЭЭП, ПУЭ.
3. Полное сопротивление петли фаза-нуль соответствует (не соответствует) ПЭЭП, ПУЭ.
Испытания провел специалист __________________/_______________
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Приложение Ж
(информационное)
Ведомость дефектов лифта рег. №______

№ узла

Наименование узла

Описание

«___»____________ 20___ г.
Рекомендации,
предложения

Ведомость составили:
Специалисты-эксперты _______________________/______________/
______________________/________________/
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Приложение К
(информационное)
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
ПРИКАЗ
о проведении обследования лифта
№_____.

от «___» _______________ 20__ г

Приказываю:
1. Провести обследование лифта per. №________, установленного по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________
(город, адрес)
2. Назначить ответственным за организацию работ и проведению обследования
специалистаэксперта______________________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О)
3. Поручить проведение обследования следующим специалистам: специалистуэксперту______________________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О)
специалистуэксперту______________________________________________________________________
__
(Ф.И.О)
4. Поручить обследование металле конструкций и сварных соединений с применением
неразрушающих
методов
контроля
следующим
дефектоскопистам:
дефектоскописту_______________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О)
дефектоскописту_______________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О)
5. Поручить выполнение электроизмерительных работ следующим специалистам:
специалисту___________________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О)
специалисту___________________________________________________________________
_________________
(Ф.И.О)
6.
Ответственному
специалисту________________________________________________________________
(Ф.И.О)
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- принять у представителя владельца лифт на обследование по акту передачи до «___»
__________ 200___ г.
- обеспечить ведение обследования лифта в соответствии с требованиями ТУБЭЛ и
настоящими Методическими указаниями, в том числе, оформление необходимой
документации;
- представить специализированной организации отчетную документацию в срок не более
____ дней после окончания обследования.
7. Специализированной организации рассмотреть результаты обследования и оформить
экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации лифта.
8. Настоящий приказ довести до сведения всех перечисленных лиц.
9.
Контроль
за
выполнением
приказа
возложить
на
_______________________________________________
(должность)
_____________________________________________________________________________
_____________
(Ф.И.О)
Руководитель организации _________________/__________________/
(подпись, ФИО)
С приказом ознакомлены _________________/___________________/
(подпись, ФИО)
_________________/__________________/
(подпись, ФИО)
________________/____________________/
(подпись, ФИО)
_______________/_____________________/
(подпись, ФИО)

59

Приложение Л
(информационное)
АКТ
о передаче лифта на обследование
г._____________
. «___»________200__ г
Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
владельца
лифта
________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
(должность, наименование организации, ФИО)
с одной стороны и представитель организации, выполняющей обследование
_____________________________________________________________________________
__________________
(должность, наименование организации, ФИО)
с другой стороны на основании договора №______ от «___»___________200__ гг.
составили настоящий акт о передаче листа рег. №__________, установленного по
адресу:_________________________________________ на обследование, при этом:
1. На период обследования с «___»________20__ г. лифт выводится из эксплуатации.
2. Владелец, в лице ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию
и ремонту лифта, обеспечивает доступ к лифту специалистов, выполняющих
обследование. (При наличии договора со специализированной организацией на
техническое обслуживание и ремонт владелец должен письменно уведомить данную
организацию о выводе лифта из эксплуатации на обследование).
3. Ответственность за выполнение работ при обследовании и соблюдении техники
безопасности несут специалисты, назначенные приказом по организации, выполняющей
обследование.
4. При выявлении в ходе обследования неисправностей, влияющих на безопасную
эксплуатацию лифта или угрожающих безопасности лиц, проводящих обследование,
работы по обследованию лисята приостанавливаются и лифт передается владельцу для
проведения ремонта, модернизации или замены лифта. Запись о передаче лифта должна
быть сделана специалистом в журнале технического обслуживания и паспорте лифта.
Ответственность за выполнение работ и соблюдение техники безопасности при ремонте
или модернизации несет персонал организации, выполняющей соответствующие работы
на лифте. После выполнения ремонта или модернизации в журнале технического
обслуживания и паспорте лифта должна быть сделана запись лицом, ответственным за
организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, о выполнении
соответствующих работ.
Владелец должен уведомить организацию, выполняющую обследование, об окончании
ремонта или модернизации и необходимости завершения обследования.
5. При завершении обследования лифт должен подвергаться Периодическому
техническому освидетельствованию, на время проведения которого владелец
обеспечивает присутствие своего представителя; лица, ответственного за организацию
работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта; электромеханика, ответственного
за исправное состояние лифта; представителя организации, выполнившей ремонт или
модернизацию лифта.
Техническое освидетельствование является окончанием обследования, при этом
определяется возможность дальнейшей эксплуатации лифта.
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Запись о результатах обследования и разрешении на ввод лифта в эксплуатацию должна
быть сделана специалистом в паспорте лифта.
Лифт рег. №____________ для проведения обследования:
Сдал _____________________________/_____________________/
(представитель владельца)
Принял _________________________/_______________________/
(представитель организации, выполняющей обследование)
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
С актом ознакомлен:
ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта
_____________________________________________________________________________
__________________
(должность, наименование организации, подпись, ФИО)
Дата
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Приложение М
(информационное)
ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ В ПАСПОРТЕ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ЛИФТА
1. Запись о начале обследования.
- Дата. Производится обследование в соответствии с настоящими Методическими
указаниями Эксплуатация лифта не допускается. Должность, наименование организации,
ФИО специалиста, штамп.
2. Запись о приостановлении обследования.
- Дата. Обследование приостановлено. Предлагается устранить неисправности, выполнить
рекомендации и предложения, указанные в акте обследования (дата). Эксплуатация лифта
не допускается.
Должность, наименование организации, ФИО специалиста, штамп.
3. Запись об окончании обследования.
- Дата. Проведено обследование лифта в соответствии с настоящими Методическими
указаниями.
Предлагается выполнить рекомендации и предложения, указанные в акте обследования от
«___»_________20___ г. и предъявить лифт к периодическому техническому
освидетельствованию. Эксплуатация лифта не допускается.
Повторное
обследование
лифта
в
объеме
следует
провести
в
срок
до___________________20__ г. (месяц).
Должность, наименование организации, ФИО специалиста, штамп.
4. Дата. Проведено периодическое техническое освидетельствование. Лифт находится в
состоянии, обеспечивающем (не обеспечивающем) его безопасную работу. Эксплуатация
лифта соответствует (не соответствует) ТУБЭЛ. Разрешается (не разрешается) ввод лифта
в эксплуатацию.
Должность, наименование организации, ФИО специалиста, штамп.
Срок следующего освидетельствования:___________20__г.
(месяц)
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Приложение Н
(информационное)
Требования безопасности
1. Для обеспечения безопасности лифта должны выполняться следующие общие
требования:
1.1 недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта,
устанавливаемого в:
- шкафах для размещения оборудования;
- машинном помещении;
- блочном помещении;
- шахте лифта, за исключением оборудования расположенного в кабине лифта;
1.2 наличие мер по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в
результате соприкосновения с движущимися частями оборудования лифта;
1.3 наличие устройств защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения
кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта; дверь для технического обслуживания
оборудования, аварийная дверь, крышка смотрового и аварийного люка, дверь кабины не
закрыты. Данное требование не относится к предварительному открыванию
автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в
конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при
загрузке/разгрузке;
1.4 наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины
персоналом;
1.5 оборудование лифта, доступное для пользователей и иных лиц, не должно иметь
поверхностей с неровностями, представляющими для них опасность;
1.6 наличие средств для освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, в том
числе при перебое в электроснабжении;
1.7 оборудование лифта должно соответствовать климатическим, сейсмическим условиям,
в которых предполагается эксплуатация лифта;
1.8 наличие средств и (или) меры по предотвращению падения людей в шахту с этажных и
прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины;
1.9 размеры дверного проема лифта должны обеспечивать безопасный вход в кабину и
выход из нее на этажную площадку, безопасную загрузку и разгрузку кабины;
1.10 горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами этажной площадки и
кабины должны обеспечивать безопасный вход в кабину и выход из нее;
1.11 расстояние между элементами конструкции кабины и шахты должно исключать
возможность проникновения человека в шахту при открытых дверях шахты и кабины, а
также при нахождении кабины в зоне этажной площадки;
1.12 наличие средств по предотвращению или уменьшению усилия сдавливания человека
или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери
кабины и (или) шахты, до пределов, снижающих опасность получения травм;
1.13 кабина, тяговые элементы, подвеска и (или) опора кабины, противовеса, элементы их
крепления должны выдерживать нагрузки, возникающие при использовании по
назначению и испытаниях лифта;
1.14 оборудование кабины, предназначенной для перемещения людей, средствами для
подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может
вызвать помощь извне;
1.15 наличие средств, предотвращающих пуск перегруженной кабины в режиме
нормальной работы;
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1.16 наличие средств, ограничивающих перемещение кабины за пределы крайних рабочих
положений (этажных площадок);
1.17 наличие средств, ограничивающих величину превышения номинальной скорости
кабины при движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или
поломки оборудования;
1.18 ловители и буфера при их срабатывании должны обеспечивать замедление движения
кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования;
1.19 обеспечение воздухообмена в кабине, предназначенной для перемещения людей;
1.20 размеры и расположение рабочих зон для обслуживания оборудования должны быть
достаточны для обеспечения безопасного выполнения работ;
1.21 наличие безопасного доступа персонала к лифтовому оборудованию;
1.22 наличие безопасного входа персонала на рабочую площадку в шахте и (или) крышу
кабины и выход с нее;
1.23 рабочая площадка и (или) крыша кабины (при необходимости размещения персонала)
должна выдерживать нагрузки от находящегося на ней персонала;
1.24 наличие средств и мер, снижающих риск падения персонала с рабочей площадки,
находящейся в шахте, и (или) с крыши кабины;
1.25 наличие средств для остановки и управления движением кабины персоналом при
проведении технического обслуживания. При необходимости перемещения персонала по
шахте на кабине должны предусматриваться средства для управления движением на
безопасной скорости и остановки кабины персоналом. Указанные средства должны быть
недоступны для пользователей и посторонних лиц;
1.26 наличие мер и (или) средств для предотвращения травмирования находящегося в
шахте лифта персонала при неконтролируемом движении частей лифта;
1.27 наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала
элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом
двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении;
1.28 наличие средств для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного
для безопасного проведения работ персоналом;
1.29 наличие мер и (или) средств по обеспечению электробезопасности пользователей,
иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или)
прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта;
1.30 предел огнестойкости дверей шахты должен устанавливаться в соответствии с
требованиями пожарной безопасности;
1.31 наличие мер, обеспечивающих возможность пассажирам безопасно покинуть кабину
при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении);
1.32 должны предусматриваться требования по безопасной утилизации лифтов.
2. Для обеспечения безопасности на лифте, предназначенном, в том числе для перевозки
инвалидов и маломобильных групп населения, должны выполняться следующие
специальные требования:
2.1 размеры кабины, дверного проема кабины и шахты должны обеспечивать безопасный
въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на кресле-коляске;
2.2 двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования пользователя
в кресле-коляске без сопровождающих, должны открываться и закрываться
автоматически;
2.3 кабина лифта должна оборудоваться, по крайней мере, одним поручнем, расположение
которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления;
2.4 горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной
площадки должно обеспечивать безопасный въезд в кабину и выезд из кабины
пользователя на кресле-коляске;
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2.5 конструкция и размещение устройств управления и сигнализации (звуковой и
световой) в кабине лифта и на этажной площадке должны обеспечивать безопасность и
доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Для обеспечения безопасности на лифте, обеспечивающем транспортирование
пожарных во время пожара, должны выполняться следующие специальные требования:
3.1 размеры кабины и грузоподъемность лифта должны обеспечивать транспортирование
пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых при пожаре людей;
3.2 системы управления и сигнализация должны обеспечивать работу лифта под
непосредственным управлением пожарных. Иные режимы управления лифтом должны
отключаться;
3.3 наличие режима управления лифтом, независимо от работы других лифтов,
объединенных с ним системой группового управления;
3.4 наличие визуальной информации в кабине лифта и на основном посадочном
(назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении ее движения;
3.5 двери шахты лифта должны быть противопожарными, предел огнестойкости которых
устанавливается в соответствии с требованиями к пожарной безопасности зданий
(сооружений);
3.6 наличие мер и (или) средства по эвакуации пожарных из кабины, остановившейся
между этажами;
3.7 использование в конструкции купе кабины материалов, снижающих риск
возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести,
воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и
токсичности при горении.
4. Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к устройству
диспетчерского контроля, должны выполняться следующие специальные требования:
должна предусматриваться возможность, для снятия сигналов с целью передачи от лифта
к устройству диспетчерского контроля за его работой, следующей информации:
о срабатывании электрических цепей безопасности;
о несанкционированном открывании дверей шахты;
об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения.
5. Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для установки в здании,
сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования,
должны выполняться следующие специальные требования:
5.1 ограждающие конструкции купе кабины, а также отделка стен, потолка и пола должны
выполняться из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или
поджигания;
5.2 устройства управления, сигнализации, освещения в кабине и на этажных площадках
должны иметь конструкцию и выполняться из материалов, снижающих риск их
намеренного повреждения или поджигания;
5.3 должно предусматриваться сплошное ограждение шахты;
5.4 наличие средств, выводящих лифт из режима «Нормальная работа» при
несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме
«Нормальная работа». Возврат в режим «Нормальная работа» должен осуществляться
обслуживающим персоналом.
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Приложение П
(информационное)
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ ЛИФТА рег. №__________
«____»___________ 20___ г.
№ Наименование характеристик Требования ТУБЭЛ
Результаты испытаний
пп лифта, определенных при
Пункты
Допускаем Значения, Погрешности
испытаниях
ТУБЭЛ, в ые
результаты определения
которых
отклонени
нормирован я,
ы
предельны
характерист е значения
ики
характери
стик или
требуемые
результат
ы
1
2
3
4
5
6
Среднее ускорение кабины при
эксплуатационных режимах
<1,0
1 работы, м/с2:
2,13
<2,0
- у больничных лифтов
- у других лифтов
Максимальное ускорение
кабины при ее остановке
2 кнопкой «Стоп» и при
2,13
<9,81
срабатывании выключателей
безопасности, м/с2
Отклонение рабочей скорости
3 движения кабины от
2,14
±15%
номинальной, %
Точность автоматической
остановки, мм:
- у грузовых лифтов,
2,15
±15 мм
4 загружаемых средствами
11.8.13
±5,0 мм
напольного транспорта и
больничных лифтов
- у других лифтов
Невозможность подъема
5 противовеса при неподвижной 2,18
ндб*
кабине
Размыкание цепи управления
при проникновении людей в
6 глухую шахту лифта (в жилом
2,22
дб*
доме), оборудованного дверями,
открывающимися автоматически
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Опускание кабины относительно
этажной площадки (при наличии
устройства автоматической
3,5 в
7
11.8.4
посадки на ловители) при ее
загрузке грузом статического
испытания
3,5
Поломки и остаточные
3,6
деформации в элементах лифта
8
11.8.4
после статического и
11.8.5
динамического испытаний лифта
11.8.6
Пуск лифта при нахождении в
кабине груза, масса которого
9
3,5а
равна и более 1,1
груподъемности лифта
Автоматический реверс
автоматически закрывающихся
10
5.1.5
дверей при встрече с
препятствием
Усилие статического сжатия
створками автоматически
11
5.1.5
закрывающихся дверей лифта
при отключенном реверсе, даН
Кинетическая энергия
автоматически закрывающихся
12 дверей лифта, Дж:
5.1.5
-при отключенном реверсе
-при действующем реверсе
Остаточные деформации и
прогибы более 15 мм при
13
5.1.7
приложении нагрузки 30 даН к
створкам дверей шахты, мм
Величина раскрытия нижней
части запертых створок
14 автоматических шахтных дверей 5.1.8
при приложении усилия 5 даН,
мм
Запирание дверей шахты при
отходе кабины на расстояние
15
5.1.17
150мм и более от уровня
этажной площадки
Открывание автоматически
открывающихся дверей лифта
при подходе кабины к этажной
16 площадке, когда расстояние от 5.1.18
уровня пола кабины до уровня
этажной площадки превышает
150 мм

<200

ндб

ндб

дб

<15

<4
<10

ндб

<15

дб

ндб
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

68

Остаточные деформации замков
дверей шахты при приложении
усилия: 100 даН для раздвижной
двери, 300 даН для распашной
двери на уровне запирающего
элемента к замку шахтной двери
при ее принудительном
открывании
Открывание двери шахты при
отсутствии кабины на этаже
Сцепление тяговых канатов с
канатоведущим шкивом лебедки
при статическом испытании
лифта
Усилие на ручном штурвале
лебедки при подъеме кабины с
грузом, масса которого равна
грузоподъемности лифта, даН
(допускается производить
проверку перемещением пустой
кабины вниз) *
Усилие на ручном штурвале
лебедки при снятии кабины с
ловителей, даН
Удержание механическим
тормозом кабины с грузом при
статическом испытании
Остаточные деформации и
прогибы более 15мм при
приложении нагрузки 30 даН к
стенкам купе и створкам дверей
кабины, мм
Остаточные деформации
потолочного перекрытия кабины
под действием вертикальных
нагрузок 100 даН, приложенных
в трех местах к площади
перекрытия
Остановка и удержание
ловителями на направляющих
движущейся кабины при их
срабатывании от действия
ограничителя скорости

5.1.25

ндб

5.1.26

ндб

5.4.4
11.8.4

дб

5.4.8

<23,5

5.4.9

<64.0

5.4.16
11.8.4

дб

5.5.22

ндб

5.5.23

ндб

5.7.1
11.8.6
11.8.10
11.8.11

дб

26

27

28

29

30

31

32

Ускорение порожней кабины при
ее посадке на ловители на
рабочей скорости, м/с2
(допускается ускорение более
5.7.9
<25
25м/с2 если длительность
действия этого превышения не
более 0,04 с)
В
соответствии
Допустимый путь торможения
с данными,
кабины с ловителями плавного
ТУБЭЛ
указанные в
торможения
Приложени
паспорте
- минимальный
еА
заводом- максимальный
изготовителе
м
Скорость
движения
кабины
Скорость кабины Vo, при
5.8
должна
которой срабатывает
11.8.6
быть:
ограничитель скорости, м/с
11.8.12
не менее
1,15%Vн
не более
1,40%Vн
Возможность приведения в
действие ловителей при
5.8.2
дб
движении кабины на рабочей
скорости
Ускорение при посадке кабины
(противовеса) на буфера на
5.9.4
рабочей скорости, м/с2
11.8.6
(допускается ускорение более 25
<25
11.8.7
м/с2, если длительность действия
11.8.8
этого превышения не более 0,04
с)
Полное сжатие, поломка или
остаточные деформации
Установочн
пружинных буферов
ндб
ый чертеж
(соответствие размеров
установочному чертежу)
Заедание плунжеров
гидравлических буферов при
5.9.7
посадке на них кабины и
11.8.6
противовеса на скорости не
ндб
11.8.7
более 0,71 м/с при обратном ходе
11.8.8
их после снятия кабины и
противовеса
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

70

Автоматическая остановка
кабины на крайних этажных
площадках
Освобождение механического
тормоза после включения
э/двигателя лебедки
Наложение механического
тормоза при отключении
э/двигателя лебедки
Освобождение механического
тормоза после создания
э/двигателем лебедки
необходимого момента для
удерживания кабины (при
питании от управляемого
преобразователя)
Отключение э/двигателя при
неисправности управляемого
преобразователя
Удержание кабины на уровне
этажной площадки
электродвигателем при
неисправности механического
тормоза
Электрическое торможение
э/двигателя, отключение
преобразователя и наложение
механического тормоза при
действии выключателей
безопасности во время движения
кабины
Возможность отправления
кабины по вызову спустя 5 с
после входа в нее человека, если
не зарегистрирован приказ
Отключение цепи управления
лиф том при прекращении
электроснабжения
электродвигателя лебедки и
исключение самозапуска лифта
после восстановления
электроснабжения

6.3.32
6.3.34

дб

6.2.2

дб

6.2.2
6.2.3
6.2.4

дб

6.2.3
6.2.4

дб

6.2.3

дб

6.2.4

дб

6.2.4

дб

6.3.11
6.3.12

дб

6.3.21

дб

42

43

44

45

46

Пуск кабины только в результате
подачи новой команды
управления после
восстановления
6.3.21
электроснабжения и после
остановки кабины между
этажами и устранения причины,
вызвавшей остановку
Остановка кабины (у лифтов с
собирательной системой
управления) при поступлении
команды на остановку с этажной
площадки в момент когда кабина 6.2.21
находится (этой площадки на
расстоянии, меньшем пути
нормального рабочего
торможения
Отключение э/двигателя лебедки
наложение механического
тормоза и остановка кабины:
- при тепловой перегрузке
6.3.29
э/двигателя;
6.4.1
- при срабатывании
выключателей безопасности;
- при коротком замыкании
Скорость движения лифта в
режиме «Ревизия», кроме лифтов 6.3.31
односкоростным двигателем, м/с
Освещенность на уровне пола
кабины, машинного и блочного
помещений, посадочных
6.6.2
площадок, лк:
а, б, в, г
- при люминесцентных
светильниках
- при лампах накаливания

дб

ндб

дб

<0,4

>75,50,
50,75>
30,20,
30,30,5

* «ндб» - не должно быть.
** «дб» - должно быть.
Испытания провели
специалисты-эксперты _____________________/____________________/
_____________________/____________________/
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Приложение Р
(информационное)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
Аттестат №_________от ____________
выдана____________________________________
(наименование органа, выдавшего аттестат)
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обследованию лифта, отработавшего нормативный срок службы
«__»_________20__ г.
Владелец лифта_____________________________________________
Место установки лифта ______________________________________
Регистрационный номер _____________________________________
Данное заключение должно храниться вместе с паспортом лифта до срока следующего
обследования.
________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации)
проведено обследование и техническое освидетельствование лифта, peгистарционный
№________, отработавшего нормативный срок службы.
По результатам обследования вынесено следующее заключение:
1. Наличие и состояние технической и эксплуатационной документации (не) полностью
соответствует требованиям ТУБЭЛ органом по государственному надзору в области
промышленной безопасности.
Требуется укомплектовать лифт следующей документацией:
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
2. Лифт находится в состоянии, допускающем (не допускающем) его безопасную работу.
3. Лифт допускается (не допускается) к дальнейшей эксплуатации.
Повторное обследование лифта в объеме следует
произвести
в срок
до______________20___ г.
(месяц)
Руководитель организации _____________________/_____________/
Специалисты __________________________/______________/
__________________________/______________/
_________________________/_______________/
Экспертное заключение получил представитель владельца лифта
_________________________________________________________________
(должность, ФИО)
Дата______________________
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Приложение С
(информационное)
«УТВЕРЖДАЮ»
___________________________________
(Руководитель организации,
___________________________________
проводившей обследование лифта)
«__»_____________20__ г.
АКТ
обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы
г.___________

«__»______20__ г.

На основании договора №_____ от «__»______20__ г., в соответствии с приказом
№_______ от «__»________20__г., специалистами-экспертами
_____________________________________________________________________________
_____________
(наименование организации, ФИО)
в
присутствии
представителя
владельца
лифта_______________________________________________________
(должность, наименование организации, ФИО)
в период с «__»___________20__г. по «__»_______20__г. проведено первичное
(повторное) обследование лифта pег. №__________, установленного по адресу:
_____________________________________________________________________________
_________________
(город, адрес)
Обследование проведено в соответствии с требованиями РД «Методические указания по
проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный
срок службы».
При этом установлено:
1. Лифт __________ зав. №_________ изготовлен в 20__г. (тип) на
_____________________________________________________________________________
_________________
2. Дата первичного технического освидетельствования лифта органом по
государственному надзору в области промышленной безопасности «__»__________20__г.
(предприятие, изготовитель).
3. Конструкция лифта соответствует (не соответствует) условиям эксплуатации.
4. Состояние лифта, технической и эксплуатационной документации отражено в
следующих документах, приложенных к настоящему акту:
- сведениях о лифте;
- отчете о наличии и соответствии эксплуатационной и технической документации
требованиям ТУБЭЛ;
- акте обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов лифта
с применением неразрушающих методов контроля;
- ведомости дефектов;
- ведомости выявленных отступлений.
5. Рекомендации и предложения.
5.1 Привести в соответствие с требованиями ТУБЭЛ следующую документацию:
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.2 Произвести ремонт или замену следующих узлов, механизмов и металлоконструкций
лифта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Примечание: Ответственность за организацию и проведение работ при ремонте или
модернизации лифта несет персонал организации, выполняющей соответствующие
работы.
5.3 Оборудовать лифт следующими устройствами и приспособлениями:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
5.4 Произвести модернизацию узлов, механизмов и электросхемы, согласно НТД и
информационных писем:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
5.5 Согласовать в органе по государственному надзору в области промышленной
безопасности отступления от следующих требований ТУБЭЛ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.6 После устранения неисправностей и дефектов, влияющих на безопасную
эксплуатацию, предъявить лифт к техническому освидетельствованию.
Примечание: В случае нецелесообразности выполнения ремонта в связи с большим
износом оборудования, узлов и механизмов рекомендуется решить вопрос о замене
(модернизации) лифта.
6. Заключение.
6.1 При условии выполнения рекомендаций, предложений и положительных результатах
технического освидетельствования считаем возможным дальнейшую эксплуатацию
лифта.
Повторное обследование, лифта в объеме следует произвести в срок до ______________
20__г.
Лифт сдал специалист-эксперт: _____________________/___________________/
«___»____________20__ г.
Лифт принял, с актом ознакомлен и получил представитель владельца лифта
«___»____________ 20__ г. _________________/__________________________/
(должность, ФИО, подпись)
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Приложение Т
(информационное)
«УТВЕРЖДАЮ»
____________________________
(Руководитель организации,
____________________________
проводившей обследование
____________________________
лифта)
«__»_____________20__ г.
АКТ
обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов
лифта рег. №___________ с применением неразрушающих методов контроля
«__»__________20__ г.
Обследование проведено дефектоскопистами:
_______________________удостоверение №____действительно до____
(Ф.И.О)
_______________________удостоверение №____действительно до___
(Ф.И.О)
При обследовании использованы приборы:
1. Лупа 6-10 кратная.
2. Ультразвуковой дефектоскоп типа __________зав. №________
I. Проведен внешний осмотр металлоконструкций, сварных швов следующих узлов и
механизмов лифта:
1.1. Кабина
1.1.1.верхняя балка
1.1.2 нижняя балка
1.1.3 стояки
1.1.4 рама и механизм пола
1.1.5 потолок металлический
1.1.6 стяжки (при наличии)
1.1.7 болтовые соединения
1.1.8 подвеска
1.1.9 башмаки
1.1.10 отводные блоки
1.1.11 механизм ловителей
1.1.12 двери кабины
1.1.13 комбинированная отводка
1.1.14 механическая отводка
1.1.15 шунты
1.1.16 порог кабины
1.2 Противовес
1.2.1 верхняя балка
1.2.2 нижняя балка
1.2.3 стояки, стяжки
1.2.4 болтовые соединения
1.2.5 подвеска
75

1.2.6 башмаки
1.2.7 отводные блоки
1.2.8 механизм ловителей
1.3 Направляющие кабины и противовеса
1.3.1 закладные детали (ригели)
1.3.2 болтовые соединения
1.4 Порталы
1.4.1 закладные детали (ригели)
1.4.2 каркас
1.4.3 двери шахты
1.5 Натяжное устройство
1.5.1 ось
1.5.2 шкив
1.5.3 рама
1.6 Металлокаркасная шахта
1.6.1 стояки
1.6.2 металлическое ограждение
1.6.3 металлическая сетка
1.6.4 установка буферов
1.6.5 лестница (ступени, скобы) для входа в приямок
1.6.6 отводные блоки, балки
1.6.7 балка полиспастной подвески, подвеска
1.7 Подъемный механизм
1.7.1 рама лебедки
1.7.2 тормозное устройство
1.7.3 корпус редуктора
1.7.4 подлебедочная балка
1.7.5 канатоведущий шкив
1.7.6 канаты лифта
1.8 Устройство для подвешивания грузоподъемных средств
1.9 Ограничитель скорости
1.9.1 шкив
1.9.2 корпус
1.9.3 рама
1.9.4 канат
1.10 Другое оборудование
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II. Дефекты, выявленные в результате внешнего осмотра:
Выявленные
Рекомендации,
№№ п/п
Наименование оборудования, узла
дефекты
предложения

III. Ультразвуковой контроль металлоконструкций и сварных соединений проведен в
соответствии с данными Методическими указаниями.
При УЗК выявлены следующие дефекты:
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Объект контроля
(номер сварного
соединения по
чертежу)

Тип сварного
соединения

Описание
обнаруженных
дефектов

Оценка
качества в
баллах

Примечание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оборудование, имеющее недопустимые дефекты, должно быть заменено до
предъявления лифта к техническому освидетельствованию.
____________________ __________________
(ФИО)
(подпись)
____________________ __________________
(ФИО)
(подпись)
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Приложение У
(информационное)
ОТЧЕТ
о наличии и соответствии эксплуатационной и
технической документации требованиям ТУБЭЛ
«__»__________ 20___ г.
При обследовании лифта рег. №_________ установлено:
1. Наличие и состояние технической документации:
1.1 Паспорт лифта имеется и находится в удовлетворительном (не удовлетворительном)
состоянии, соответствует (не соответствует) форме, приведенной в Приложении А
ТУБЭЛ.
1.2 Установочный чертеж имеется, соответствует (не соответствует) образцу,
утвержденному органом по государственному надзору в области промышленной
безопасности, соответствует (не соответствует) фактически установке лифта.
1.3 Принципиальная электрическая схема имеется (отсутствует). Соответствует (не
соответствует) схеме лифта.
1.4 Техническое описание имеется (отсутствует).
1.5 Инструкция по эксплуатации имеется (отсутствует).
1.6 Акт технической готовности имеется (отсутствует).
2. Наличие и соответствие документации по организации эксплуатации требованиям
раздела 12 ТУБЭЛ.
2.1 Приказ о назначении лица, ответственного за организацию работ по техническому
обслуживанию и ремонту лифта имеется (отсутствует).
2.2 Приказ о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации имеется
(отсутствует).
2.3 Приказ о назначении электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта
имеется (отсутствует).
2.4 Приказ о назначении лифтеров имеется (отсутствует).
2.5 Ответственные лица:
по 12.1а - (не) аттестованы
по 12.1б - (не) аттестованы
по 12.1 в - (не) аттестованы.
2.6 Лифтеры, операторы - (не) аттестованы.
2.7 Ответственный по 12.1а имеет (не имеет) IV группу по электробезопасности.
2.8 Электромеханики имеют (не имеют) III группу по электробезопасности.
2.9 Лифтеры имеют (не имеют) II группу по электробезопасности.
2.10 Ответственным лицам выданы (не выданы) должностные инструкции, выданы (не
выданы) ТУБЭЛ.
2.11 Электромехаником выданы (не выданы) производственные инструкции, выданы (не
выданы) удостоверения.
2.12 Лифтерам (операторам) выданы (не выданы) производственные инструкции, выданы
(не выданы) удостоверения.
2.13 Журнал технического обслуживания лифтов имеется (не имеется), ведется (не
ведется).
2.14 Журнал ежемесячного осмотра лифтов имеется (не имеется), ведется (не ведется).
2.15 Журнал проверки знаний ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП имеется (не имеется), ведется (не
ведется).
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2.16 Порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых
размещено оборудование лифта обеспечен (не обеспечен), имеется (не имеется)
«Положение», ключи выдаются под роспись (без росписи) в журнале.
2.17 Договор на эксплуатацию и ремонт лифтов со специализированной организацией
имеется (не имеется), соответствует (не соответствует) П.12.1, 12.2 ТУБЭЛ.
Отчет составили
специалисты-эксперты ___________________/__________________/
___________________/__________________/
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Приложение Ф
(информационное)
СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ
Лифт изготовлен на основании разрешения
№__________ «___»____________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение (лицензию)
Наименование поставщика, адрес
Перечень документации, включенной в паспорт лифта
Наименование документа
Обозначение документа Количество листов
Установочный чертеж
Принципиальная электрическая схема с
перечнем элементов
Удостоверение о качестве изготовления
лифта
Техническая документация к
электрическому лифту

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предприятие-изготовитель
Тип и модель лифта
Заводской номер
Год изготовления
Привод (электрический, гидравлический, пневматический и
т.д.)
Допускается температура в машинном помещении, шахте (С)
(минимальная, максимальная)
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт
(относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная,
взрыво-пожароопасная)
Основные нормативно-технические документы, в соответствии
с которыми изготовлен лифт (их обозначение, наименование)
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Общие сведения
Грузоподъемность, кг
Число пассажиров
Номинальная скорость движения кабины, м/с
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с
Вид управления
Число остановок
Число дверей шахты
Высота подъема, м
Напряжение, В; допустимое
отклонение от номинала % (+-)

Частота
Гц

На вводном устройстве при
неработающем лифте

380 В (+5%-10%) при пуске

50

Силовая цепь

380 В (+5%-10%) в норм. реж.
при пуске (+5%-10%)

50
50

Род тока

Цепь управления
Цепь освещения для:
Кабины
Шахты
Ремонтных работ
Цепь сигнализации
2.2. Лебедка
Тип (редукторная, безредукторная, с канатоведущим шкивом,
барабанная со звездочкой)
Заводской номер
Год изготовления
Номинальный крутящий момент на выходном валу
Диаметр канатоведущего шкива, мм
Диаметр отводного блока, мм
Масса, кг
2.2.1. Редуктор
Тип
Заводской номер
Год изготовления
Передаточное число
Межосевое расстояние, мм
Масса, кг
2.2.2. Тормоз
Тип (колодочный, дисковый, конусообразный и т.д.)
Диаметр тормозного шкива
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Привод тормоза

Тип
Усилие, кН (кГс)
Ход исполнительного органа, мм

Назначение
Тип
Род тока
Напряжение, В
Номинальный ток, А
Частота, Гц
Мощность, кВт
Дополнительный перегрев обмоток
двигателя С (класс изоляции)
Частота вращения, об/мин
ПВ, %
Число включений в час
Исполнение
Масса, кг

2.3 Электродвигатели
Привод лебедки

2.4. Двери шахты
Конструкция
Размер дверного проема (ширина х высота), мм
Способ открывания или закрывания
Привод
Способ отпирания двери шахты при остановке
кабины на уровне посадочной площадки
Способ открывания двери шахты при отсутствии
кабины на уровне посадочной площадки
2.5. Кабина
Внутренние размеры, мм
ширина
глубина
высота
Конструкция пола
Конструкция дверей
Способ открывания или закрывания дверей
Привод дверей
Вид кабины (проходная, непроходная)
Масса, кг
2.6. Противовес
Масса, кг (в собранном виде)

82

Привод дверей кабин

2.7. Канаты
Кабины Противовеса Ограничителя Уравновешивающие
скорости
Тип
Конструкция
Условные обозначения по
стандарту
Диаметр, мм
Число канатов
Длина одного каната, включая
длину, необходимую для
крепления, м
Разрывное усилие каната в
целом, Н
Коэффициент запаса прочности
2.8. Устройства безопасности
2.8.1. Механические устройства
Кабины
Ловители

Ограничитель
скорости

Буфера

Противовеса

Тип
Приводятся в действие
Условия испытания (скорость, нагруз.)
Допустимый путь
Тип
Скорость движения
Максимальная, м/с
Минимальная, м/с
Усилие на канате ограничителя скорости,
кН
Тип
Величина хода
Число
2.8.2. Выключатели безопасности

Закрытия двери шахты
Автоматического замка двери шахты
Закрытия люка тротуарного лифта
Автоматического замка люка тротуарного лифта
Проема обслуживания шахты
Закрытия двери приямка
Закрытия люка кабины
Загрузки кабины
Перегрузки кабины
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Ограничителя скорости
Ловителей
Слабины тяговых канатов
Натяжного устройства каната огранич. скорости
Гидравлического буфера
Датчика давления (гидравлического буфера)
Выключателя приямка
Кнопка «СТОП» в кабине
Кнопка «СТОП» в машинном помещении
2.8.3. Концевые выключатели
Разрываемая цепь
Способ приведения в действие
3. НАГРУЗКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Что испытывается (проверяется)
Статическое
Динамическое
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Лифт заводской №________ изготовлен в соответствии с Требованиями промышленной
безопасности по устройству и эксплуатации лифтов, утвержденными приказом МЧС от
25.07.08 № 132,
____________________________________________________________________________
(наименование документа)
________________________________ и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска 20___г.
Подписи лиц, ответственных за приемку
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
____________________________________________________________________________
(наименование предприятия-изготовителя)
Гарантирует соответствие лифта требованиям конструкторской документации при
соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок работы лифта ______ со дня ввода его в эксплуатацию.
М.П. (Дата)
Директор
(Главный инженер)
Гарантийные обязательства организации,
смонтировавшей лифт
____________________________________________________________________________
(наименование организации, смонтировавшей лифт)
Гарантирует соответствие лифта требованиям технической документации на монтаж и
нормальную работу лифта в части, относящейся к его монтажу, при соблюдении
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владельцем условий эксплуатации. Гарантийный срок работы лифта ______ со дня
подписания актов технической готовности и приемке лифта.
М.П. (Дата)
монтажной организации

Представитель

Сведения о местонахождении лифта
Наименование предприятия
Место установки лифта (город,
(организации) - владельца лифта улица, дом, корпус, подъезд)

Дата установки

Лицо, ответственное за организацию работ по техническому
обслуживанию и ремонту лифта
Дата и номер приказа о
Должность, фамилия, имя,
Подпись ответственного лица
назначении и закреплении
отчество

Лицо, ответственное за исправное состояние лифта
Дата и номер приказа о
назначении и закреплении

Дата

Дата

Должность, фамилия, имя,
отчество

Подпись ответственного лица

Сведения о ремонте и реконструкции лифта
Сведения о ремонте и
Подпись ответственного лица
реконструкции

Запись результатов технического освидетельствования
Результаты
Срок следующего
освидетельствования
освидетельствования

Лифт зарегистирован за № ___________________________________
в_________________________________________________________
(регистрирующий орган)
в паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано всего______листов, в том
числе чертежей на_________листах.
_____________________________________________________________ _____________
(должность, фамилия и инициалы регистрирующего лица) (подпись)
_____________
(дата)
Место
штампа
Сведения составили
специалисты-эксперты _______________________/__________/
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Приложение Х
(информационное)
Рабочая карта обследования лифта рег. №_________
«____»____________ 20___ г.
Условные обозначения:
- в порядке, соответствует ТУБЭЛ;
- требует устранения неисправности, нарушений;
- требует ремонта или замены, не соответствует ТУБЭЛ;
- не требуется.
Условный Наименование узла
номер
узла

1
0101
0102
0103
0104
0105
0106

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207

0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
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2
Техническая документация
Паспорт лифта
Установочный чертеж
Принципиальная электросхема
Техническое описание
Инструкция по эксплуатации
Акт технической готовности
Документация по организации
эксплуатации
Приказ о назначении ответственных лиц
Приказ о назначении персонала и
закреплении лифта
Аттестация, обучение
Журнал ежемесячного осмотра
Журнал технического обслуживания
Группа по электробезопасности
Лицензия на эксплуатацию
Основная посадочная (погрузочная)
площадка
Ограждение шахты
Правила пользования лифтом
Табличка с телефонами лифтовых служб
Ключевина под спец. ключ
Вызывной аппарат
Световое табло
Освещение площадки
Двери шахты, портал
Замки ДШ
Дополнительный замок
Выключатель режимов работ

Условное
обозначение
состояния и
соответствия
ПУБЭЛ
3

Примечание

4

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519

0601
0602
0603
0604
0605
0606

Купе
Ограждение купе
Вентиляционные отверстия
Двери кабины, смотровые отверстия
Светильник, освещение, выключатель
Люк
Перила в купе
Аварийная дверь, замок, выключатель
(перегородка, замок, выключатель,
переключатель режимов работ)
Сидение в купе
Кнопочный (рычажный) аппарат
Аппаратура связи
Сигнализация о перегрузке
Запор двери, выключатель ДК
Пол купе
Площадь пола
Транспортировка
Управление лифтом в режиме
нормальной работы
Вид управления
Переключатель режимов работ
Цепь приказов
Исключение команд после выключения
Точность остановок
Попутные остановки
Цепь вызовов
Сигнальное устройство «занято»
Кнопочный пост управления
Исправность кнопки «СТОП» или
кнопки
«Двери» <>
Вызов с человеком
Цепь сигнализации
Отключение цепи управления, пуск
после новой команды
Связь из кабины (диспетчерский
контроль)
Дистанционное выключение лифта
Автоматическое реверсирование дверей
Групповое управление
Устройство от проникновения в шахту
Режим пожарной опасности
Машинное и блочное помещение
Подход
Освещение подхода
Дверь помещения
Люк входа в помещение
Люк ремонтных работ
Освещение помещения
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0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
88

Ограждение помещения
Проход в другое помещение
Пожарная безопасность
Соответствие расположения
оборудования установочному чертежу,
размеры
Демонтажный люк
Устройство для подвешивания
грузоподъемного средства
Отверстия для канатов
Окраска
Переходы
Надписи
Диэлектрические коврики
Оборудование не относящееся к лифту
Вводное устройство
Напряжение питания, В
Заземление (зануление)
Электропроводка по М.П.
Блок парной и групповой работы
Подключение электроаппаратуры
Блок вызова
Трансформаторы
Оборудование диспетчерского контроля
Лебедка барабанная, со звездочкой
Лебедка с КВШ
Табличка
Электродвигатель
Устройство для зажима канатов
Управляемый преобразователь
Возбуждение электродвигателя
Защита от перегрузки
Защита от короткого замыкания
Тормозное устройство
Растормаживающее устройство
Тормозная и редукторная полумуфты
Тормозной магнит
Подключение, выключение, отключение
электромагнита
Червячная пара
Корпус редуктора (состояние)
Маслоуказатель
Манжеты и соединения (болт и т.п.)
Штурвал (маховик)
Канатоведущий шкив, барабан
Канаты, цепи (их диаметры)
Подлебедочная рама (амортизаторы)
Подрамник
Ограничитель скорости (кабины,
противовеса)

0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707

0708
0709
0710
0711

0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818

Устройство для проверки срабатывания
ограничителя
Табличка
Выключатель концевой
Выключатель ограничителя скорости
(кабины, противовеса)
Выключатель блочного помещения
Отводные блоки
Балансир полиспастной подвески
Выключатель МП
Выключатель СМ
Розетка на 42 V
Управление из машинного отделения
Пост управления, кнопка «Стоп»
Переключатель режима работы
Отключение приказов и вызовов
Исключение воздействия подвижной
отводки
Исключение автоматического
открывания дверей
Включение сигнала «Занято».
Невозможность пуска при отключенном
выключателе безопасности (кроме
управления из МП)
Автоматическая остановка на крайних
посадочных (погрузочных) площадках
Срабатывание концевых выключателей
Аварийное устройство ограничителя
скорости
Диспетчерский контроль (открытые
двери МП)
Кабина
Потолок
Перила на крыше кабины
Верхняя балка
Таблички предприятия
Подвеска
Канаты, коуши, зажимы
Стояки, стяжки
Башмаки, вкладыши
Отводные блоки
Крепление отводных блоков
Механизм ловителей
Функционирование ловителей
Привод дверей
Двери кабины
ДУСК (механизм)
Механическая отводка
Шунты
Электромагнитная отводка, заземление
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0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826

0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
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Комбинированная отводка
Порог кабины
Щит под кабиной
Нижняя балка
Механизм подвижного пола
Пол
Башмаки (нижние), вкладыши
Крепление подвесного кабеля,
заземление
Выключатели из кабины
Слабины тяговых канатов
ДУСК (выключатель)
Ловителей
Закрытия дверей кабины
Замка люка кабины
Загрузки кабины
Перегрузки кабины
Датчик точной остановки
Подпольный контакт
Замка двери перегородки кабины
Замка аварийной двери кабины
Фотоэлементы, реверс
Режим управления «Ревизия»
Пост управления (наличие)
Перевод на управление с крыши кабины
Наличие скорости не более 0,4 м/с
Деблокировка (есть/нет)
Движение только при нажатой кнопке
на посту управления
Движение только при включенных
выключателях безопасности
Исключение действия других команд
управления
Исключение воздействия подвижной
отводки
Исключение автоматического
открывания дверей
Сигнал «Занято»
Автоматическая остановка в крайней
верхней и нижней остановки
Противовес
Верхняя балка
Подвеска
Канаты, коуши, зажимы, заземление
Стояки
Стяжки
Башмаки, вкладыши
Контрольные башмаки
Отводные блоки

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237

Крепление отводных блоков
Механизм ловителей
Функционирование ловителей
Выключатель ловителей
Подвесной кабель
Нижняя балка
Компенсир. цепь (канаты)
Табличка на ловителях
Грузы, их крепления, смещение
Шахта
Ограждение шахты
Пожарная безопасность
Проемы для вентиляции и
обслуживания
Ключевины под спецключ (соответствие
требованиям)
Отверстия для канатов
Выступы, выемки
Перегородки в шахте
Высота шахты
Расстояние до перекрытия
Вызывные аппараты
Освещение шахты
Освещение площадок
Направляющие кабины, высота
Направляющие противовеса, высота
Закладные детали
Ригеля
Крепление направляющих кабины,
прогибы, стыки
Крепление направляющих противовеса,
прогибы, стыки
Кронштейны, шунты
Двери шахты
Ограждение ДШ, смотровые отверстия
Высота, ширина проема ДШ
Порталы
Зазоры в ДШ
Верхние балки порталов и их
механизмы
Открытие, закрытие ДШ
Запирание дверей
Отпирание дверей
Замки ДШ
Электроразводка по ДШ, маркировка
Фартуки ДШ
Удерживающие устройства
Электроразводка по шахте, маркировка
Клеммные коробки, маркировка
Заземление оборудования
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1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
92

Балки подвески
Балки отводных блоков
Крепление балок
Отводные балки
Крепление отводных блоков
Подвеска
Канаты, коуши, зажимы
Механизм СТК (СТЦ)
Выключатель СТК (СТЦ)
Ограничитель скорости
Выключатель ОС
Устройство для проверки ОС
Механизм ДУСК
Устройство для проверки ОС
Концевой выключатель
Аварийная дверь
Этажные переключатели
Датчики
Выключатели закрытия ДШ
Выключатели автоматических замков
Выключатели неавтоматических замков
Выключатель закрытия аварийной ДШ
Выключатель аварийной ДШ
Выключатель проема обслуживания
шахты
План шахты, размеры
Приямок
Ограждение, глубина
Перекрытие
Лестница, скобы, ступени
Дверь в приямок
Замок двери
Выключатель двери
Освещение
Защита от грунтовых вод
Дренажное устройство
Выключатель приямка
Натяжное устройство ОС
Выключатель натяжного устройства ОС
Натяжное устройство компенсирующих
канатов
Выключатель компенсирующих канатов
Буферное устройство кабины
Выключатель упора кабины
Буферное устройство противовеса
Выключатель буфера противовеса
Опоры (тумбы) под буфер
Ход, возврат плунжера гидробуфера
Табличка гидробуфера
Сведения об испытании гидробуфера

1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335

Упоры
Выключатель упоров
Направляющие кабины (крепление)
Направляющие противовеса (крепление)
Оборудование связи, сигнализации
Штепсельная розетка (не более 42 В)
Оборудование не относящееся к лифту
Заземление оборудования
Выключатель двери приямка
Отводные блоки
Выключатель блоков
Отверстие для прохода канатов
План приямка, размеры

Обследование провели:
Специалисты-эксперты _______________________/______________/
_______________________/______________/
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Приложение Ц
(информационное)
Ведомость выявленных отступлений на лифте рег. №_____

№ узла

Выявленные отступления от
требований ТУБЭЛ

«____»_____________ 20___ г.
Рекомендации,
№ пункта ТУБЭЛ
предложения

Ведомость составили:
Специалисты-эксперты _______________________/______________/
_______________________/_______________/
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