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THE ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION TECHNICAL 
MEASURES OF ERGONOMIS PARAMETERS ON WORKING 

CONDITIONS IMPROVMENT OF EMPLOYEES JSC "KAZTRANSGAS" 
 

Annotation. This article examines the data of ergonomic analysis. Also presented a favorable or unfavorable 
influence of anthropometric parameters to the operator of his the intensity and productivity of the work  JSC 
"KazTransGas" operator in the field of gas and gas supply. 

Nowadays, the production process is becoming more automated every day. In this connection, the person is 
obliged to fulfill the role of both the leader and the performer. The organization of the operator's workplace, which 
takes into account working conditions, working moments, psycho-physiological possibilities and the size of the 
human body in a timely manner, is a subject of study of the science that is developing to date - ergonomics.  

The influence of the environment on the effectiveness and quality of human labor, working capacity, physical 
and psychological effect is very important for ergonomics. Ergonomics calculates the volume of a compatible duty 
that affects the environment, using separate and common indicators.  

Ergonomic research studies and improves the "man and machine" system. More precisely, the properties of 
human, machine and environment interaction in specific conditions. 

The organization of the production process is the creation of the most suitable form of management and 
workplaces that provide optimal conditions for interaction with the machine.  

Before the "man and machine" system began to work effectively and did not harm the human body, it is first 
necessary to ensure the compatibility of the person and the machine. Compatibility between the person and the 
machine is revealed due to their anthropometric, sensorimotor, energy (biomechanical) and neurophysiological 
compatibility. 

Anthropometric compatibility requires considering the size of the human body, the possibility of observing the 
surrounding space and the state of the operator during the work process.  

Anthropometric characteristics of a person include body size, head, leg, foot, shoulder width, pelvic portion and 
other static properties. As well as dynamic indicators: the angles of rotation of parts of the body, the distance of the 
outstretched hand. 

The operator's workplace is a unit that is equipped to carry out and monitor the production process. The 
operator's work area is also equipped with work equipment, information reflecting tools, and a control panel with 
additional equipment.  

The workplace was specially designed so that the operator would perform the work changing the standing and 
sitting positions. That is, considering the workflow, you should avoid a long and monotonous kind of work. For this 
reason, it is better that some types of work are performed in the standing-sitting order, which will favorably regulate 
the muscular load. Any work of the operator should be organized basing on the physiological factor, in order to 
affect the optimal parts of the body. 

Correct choice of the pace of the main work directly affects the working efficiency. The work process depends 
on the motor properties of the work. Therefore, so that a worker can perform work easily, safely and productively, it 
is necessary to plan correctly and organize a workplace. If the less parts of the worker's muscles is involved during 
the work process, then you should adjust to the sitting state. If the more parts, then the standing.  

In this regard, as the main task in the performance of scientific work, the following items are put: 
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Organization of work package and proposals on optimization of permanent workplaces of  operators of JSC 
"KazTransGas" in the field of gas and gas supply in terms of ergonomics. 

In order to achieve these results, the following requirements were planned: 
1) Carry out an ergonomic study of the permanent workplaces of operators of JSC "KazTransGas" in the field 

of gas and gas supply, relying on known methods. 
2) Based on the results of the research, to optimize the workplaces of the operators of JSC "KazTransGas" in 

the field of gas and gas supply in terms of ergonomics and technical aesthetics. 
Keywords: Vertical plane, intensity, compatibility, optimization, motor fields. 
 

 ƏӨЖ  331.45 
Г.У. Бектуреева, Г.Қ. Сабырова, А.Н. Жылысбаева,  

М.Б. Есенбай, З.М. Керимбекова, А.М. Пірманова, Ш.К. Шапалов  
 

М.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазакстан мемлекеттік унверситеті, Шымкент, Қазақстан 

 

ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖƏНЕ ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫН 
ЭРГОНОМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ АРҚЫЛЫ 
«ҚАЗТРАНСГАЗ» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖƏНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ТЕХНИКАЛЫҚ  

ІС-ШАРАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада  «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамы газ жəне газбен жабдықтау саласындағы 

операторлардың жұмыс орнының эргономикасы толық талданды. Сондай-ақ оператордың антропометрия-
лық көрсеткіштерінің оның жұмыс қабілеттілігіне, жалпы жұмыс қарқындылығы мен өнімділігіне тиімді 
жəне тиімсіз əсерлері баяндалды.  

Түін сөздер: вертикалды жазықтық, қарқындылық, үйлесімділік, оңтайландыру, моторлық өріс. 
 
Кіріспе 
 
Қазіргі өндірістің күннен-күнге автоматтандырылуы жедел қарқынмен арта бастады, осыған 

сəйкес енді адамға əрі басқарушы, əрі орындаушы болу міндеті жүктеліп отыр. Адамның психо-
физиологиялық мүмкіндіктерін жəне дене өлшемі сипаттарын,еңбек жағдайларын,жұмыс сипатын 
кешенді ескеретін операторшы адамның жұмыс орнын ұйымдастыру қазіргі дамып келе жатқан 
ғылым-эргономиканың пəні болып табылады. 

Эргономика үшін адамның қызметінің тиімділігі мен сапасына, жұмыс істеу қабілеттілігіне, 
физикалық жəне психикалық тиімділігіне ортаның əсері маңызды болып табылады. Эргономика  
жеке жəне тіркесті көрсеткіштер бойынша ортаға əсер ететін  үйлесімді жүктің көлемдерін  
анықтайды. 

Эргономикалық ізденістер адам-машина жүйелерін зерттейді жəне əзірлейді,атап айтқанда, 
бұл адамды, машинаны, қоршаған ортаны, осылардың нақты жағдайда өзара əрекеттесу сипаты. 

Өндіріс сипатын ұйымдастыру жəне адам үшін ең қолайлы басқау нысанымен, машинамен 
əрекеттесудің оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ететін жұмыс орындарын жасау болып табылады. 

Адам-машина жүйесі тиімді қызмет етуі жəне адам денсаулығына зиян келтірмеуі үшін,ең 
алдымен машина мен адам арасындағы үйлесімділігін қамтамасыз ету керек. 

Адамның машинамен үйлесімділігі оның антропометриялық, сенсомоторлық,  энергетикалық 
(биомеханикалық) жəне жүйке-физиологиялық үйлесімділігімен анықталады. 

Антропометриялық үйлесімділік адам денесінің мөлшерін, сыртқы кеңістікті байқау 
мүмкіндігін,жұмыс процесінде оператордың қалпын ескеруді қажет етеді. 

Адамның антропометриялық сипатына-адам денесінің мөлшері, бас, қол, аяқ, табан, иық 
кеңдігі, жамбас жəне т.б. статикалық сипаттарыжəне динамикалық сипаттары, дене бөліктерінің 
бұрылу бұрыштары, қолжетімді аумағы жатады. 

Оператордың жұмыс орны деп істеушінің өндірістік процесті жүргізу жəне байқау мақсаты 
үшін жабдықталған кеңістік бөлігін айтады.Оператордың жұмыс орны боп,оның еңбек қызметін 
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1-сурет - Вертикальды жазықтықта көзбен бақылау шекарасы 
 
Дəлдік пен жылдамдықты қажет етпейтін қолмен жасалатын жұмыстарды басқару 

органдарына беруге болады. 
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АО «КАЗТРАНСГАЗ» ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ МЕСТ И ВНЕДРЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Аннотация. В этой статье рассматриваются анализ эргономики рабочего места, а также изложены 

благоприятные и неблагоприятные влияния антропометрических параметров оператора к его трудоспо-
собности, интенсивности и продуктивности всей работы операторов АО «КазТрансГаз» в области газоснаб-
жения и газоснабжения. 

В настоящее время производственный процесс становится более автоматизированным с каждым днем. 
В связи с этим человек обязан выполнять роль лидера и исполнителя. Организация рабочего места опе-
ратора, которая учитывает условия труда, рабочие моменты, психофизиологические возможности и размер 
человеческого тела своевременно, является предметом изучения развивающейся до настоящего времени 
науки - эргономики. 

Используя отдельные и общие индикаторы эргономика вычисляет объем совместимого режима, кото-
рый влияет на окружающую среду. Организация производственного процесса - это создание наиболее под-
ходящей формы управления и рабочих мест, которые обеспечивают оптимальные условия для взаимо-
действия с машиной. 

Антропометрическая совместимость требует рассмотрения размера человеческого тела, возможности 
наблюдения за окружающим пространством и состояния оператора во время рабочего процесса. В связи с 
этим в качестве основной задачи при выполнении научной работы ставятся следующие вопросы: 

Организация рабочего пакета и предложения по оптимизации постоянных рабочих мест операторов АО 
«КазТрансГаз» в области газоснабжения и газоснабжения с точки зрения  эргономики. 

Для достижения этих результатов были запланированы следующие требования: 
 1) Провести эргономическое исследование постоянных рабочих мест операторов АО «КазТрансГаз» в 

области газо- и газоснабжения, опираясь на известные методы. 
2) По результатам исследования оптимизировать рабочие места национальных операторов АО 

«КазТрансГаз» в области газо- и газоснабжения с точки зрения эргономики и технической эстетики. 
Ключевые слова: вертикальная плоскость, интенсивность, совместимость, оптимизация, поля 

двигателя. 
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