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KIRISH

Ìà’lumki zàmînàviy màshinàsîzlik ishlàbchiqàrishlàri,
àvtîmàtlàshtirilgàn jàràyonlàrni bîshqàrà îlàdigàn ishchi
kàdrlàrni màlàkàsini, màdàniy-tåõnik sàviyasini îshirishni tàlàb
qilàdi. O‘zbåkistîndàgi måhnàt sàlîhiyatining muhim õususiyati
–uning tà’lim dàràjàsi yuqîriligidir. Råspublikàmizdà àhîlining
yalpi sàvîdõînligi muàmmîsi to‘là hàl qilingàn. Sàvîdõînlik
dàràjàsi 99,6 fîizni tàshkil etàdi. Bu esà råspublikàni insîn
sàlîhiyati yuqîri dàràjàdà rivîjlàngàn iqtisîdiy tàràqqiy etgàn
màmlàkàtlàr bilàn bir qàtîrgà îlib chiqàdi.

Råspublikàmizdà màjburiy umumiy o‘rtà tà’lim qînun
yo‘li bilàn mustàhkàmlàb qo‘yilgàn. Bundày tà’limni umumiy
tà’lim màktàblàri, litsåylàr, gimnàziyalàr, o‘rtà maxsus kàsb-
hunàr o‘quv yurtlàri và tijîràt màktàblàrining kång tàrmîg‘i
îrqàli îlish mumkin.

Råspublikàmiz Pråzidånti I.À. Kàrimîv o‘zining «Jàhîn
mîliyaviy-iqtisîdiy inqirîzi, O‘zbåkistîn shàrîitidà uni
bàrtàràf etishning yo‘llàri và chîràlàri» nîmli kitîbidà birin-
chidàn — kîrõînàlàrni mîdårnizàtsiya qilish, tåõnik và
tåõnîlîgik qàytà jihîzlàshni yanàdà jàdàllàshtirish, zàmînàviy,
mîslànuvchàn tåõnîlîgiyalàrni kång jîriy etish màsàlàlàridà
bàtàfsil to‘õtàlib, àvvàlàmbîr ishlàbchiqàrishni mîdårnizàtsiya
qilish, tåõnik và tåõnîlîgik qàytà jihîzlàsh, õàlqàrî sifàt
stàndàrtlàrigà o‘tish bo‘yichà qàbul qilingàn tàrmîq dàsturlà-
rini àmàlgà îshirishni tåzlàshtirish vàzifàsini qo‘ydi.

Yuqîridàgilàrdàn kålib chiqib, hîzirgi pàytdà kång prîfilli
kàsbgà egà bo‘lgàn: sànîàt jihîzlàrini tà’mirlîvchi và sîzlîvchi
chilàngàrlàrgà, shtàmplàr và mîslàmàlàr bo‘yichà chilàngàr-
àsbîbsîzlàrgà, chilàngàr elåktrik, àvtîmàtik liniya sîzlîvchi-
làrigà và ishlàbchiqàrishni àvtîmàtlàshtirish và måõànizà-
tsiyalàsh bilàn bîg‘liq bo‘lgàn yuqîri màlàkàli và chuqur
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bilimgà egà bo‘lgàn bîshqà kàsb egàlàrigà bo‘lgàn tàlàb îrtib
bîrmîqdà. Råspublikàmizdà shàkllàngàn kàsb-hunàr tà’lim
tizimi, jumlàdàn kàsb-hunàr kîllåjlàri sànîàtni màõsus kàsbiy
tà’limgà egà bo‘lgàn kång dunyoqàràshli, yuqîri màlàkàli
ishchi kàdrlàr bilàn tà’minlîvchi mànbà bo‘lib hisîblànàdi.

Ishchi kàdrlàrni kàsbiy tàyyorlàshdà birinchi nàvbàtdà
o‘qish dàvrini dàstlàbki dàvridàyoq chilàngàrlik ishlîv bårish-
ning àsîsiy îpåràtsiyalàri hàqidà yåtàrli bilim và ko‘nikmàlàrgà
egà bo‘lgàn sànîàt màhsulîtlàrini yig‘uvchi, mîntàjchi,
jihîzlàrni tà’mirlîvchi, àsbîbsîz-chilàngàrlàr, låkàlshiklàr,
sàntåõnik, elåktrik và bîshqà kàsblàr kàttà o‘rin tutàdi.

Chilàngàrlik ishlàri sànîàtning barcha sîhàlàridà uchràb
turàdi. Ishlàr dîiràsi shunchàlik õilmà-õilki, îdàtdà chilàngàr-
làr: låkàl-àsbîbsîz, måõànik-yig‘uv, tà’mirlîvchi, mîntàj
qilish và h.k. ishlàr bo‘yichà màõsuslàshàdi, låkin chilàngàr
uchun: bålgilàsh, qirqish, to‘g‘rilàsh, egish (bukish), kåsish,
egîvlàsh, pàrmàlàsh, tåshiklàrni zånkårlàsh và ràzvyortkàlàsh,
råzbà qirqish, shàbårlàsh, ishqàlàsh và o‘lchàmigà yåtkàzish,
klåpkàlàsh và kàvshàrlàsh kàbi îpåràtsiyalàrni bàjàrish àsîsiy
bo‘lib hisîblànàdi. Ìàshinàsîzlik kîrõînàlàrining tàjribàsi shuni
ko‘rsàtàdiki, chilàngàrlik ishlàridà qo‘l måhnàtining ulushi hàli
kàttà. Bu esà màhsulît sifàtigà hàm, måhnàt unumdîrligigà
hàm sàlbiy tà’sir qilàdi. Chilàngàrlik ishlàrini måõànizàtsiya-
làsh — sîhà õîdimlàri îldidà turgàn muhim và kåchiktirib
bo‘lmàydigàn vàzifàlàrdàndir. Chilàngàrlik và chilàngàrlik-yig‘uv
ishlàrini måõànizàtsiyalàsh dågàndà fàqàt qo‘l måhnàtini
yångillàshtiràdigàn và sårmåhnàtliligini kàmàytiràdigàn yoki
sifàtini îshiràdigàn turli mîslàmàlàr và måõànizàtsiyalàshgàn
àsbîblàr bilàn tà’minlàsh îrqàli uni tàkîmillàshtirishginà
tushunilmàsdàn, bàlki qo‘l måhnàtini istisnî qilàdigàn, ya’ni
qo‘l måhnàtini univårsàl måtàll qirqish jihîzlàridà yoki màõsus
dastgohlàrdà ishlîv bårish bilàn àlmàshtiràdigàn tàdbirlàr
kiràdi. Kåyingi hîldà qo‘l måhnàtidàn fàqàt màõsus
dastgohlàrgà ko‘pinchà, yarimàvtîmàtlàr và àvtîmàtlàrgà
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õizmàt ko‘rsàtishdà fîydàlànilàdi. Slåsarlik ishlàrini måõà-
nizàtsiyalàshning àsîsiy yo‘llàri quyidàgilàr: 1) màshinàlàrning
tåõnîlîgiyabîp kînstruksiyalàrini yaràtish; 2) dàstàki (qo‘l)
àsbîblàri o‘rnigà måõànizàtsiyalàshgàn àsbîblàrni jîriy etish;
3) qo‘l måhnàtini istisnî qilàdigàn màõsus uskunàlàrdàn
fîydàlànish.

Chilàngàrlik ishlàri àmàliyotidà ko‘pginà màshinàlàr,
àsbîblàr và mîslàmàlàr kång qo‘llànilmîqdà: zàgîtîvkàlàrni
råjàlàshdà — hisîblàsh-yåchish qurilmàlàri, kîîrdinàtà råjà-
làsh màshinàlàri, bo‘lish kallaklàri, elåktrik prujinàli và pnåv-
màtik kårnårlàr; måtàllni to‘g‘rilàshdà và bukishdà — uch
rîlikli bukish dastgohlàri, quvur bukish dastgohlàri; måtàllni
qirqib tushirishdà — pnåvmàtik qirqish bîlg‘àsi; måtàll kåsish-
dà — elåktr qàychilàr, pnåvmàtik àrràlàr; måtàll egîvlàshdà —
elåktr egîvlàr, jilvirlàsh màshinàlàri, ko‘chmà egîvlàsh-tîzà-
làsh dastgohlàri (ETS), «Kîmmunàr» egîvlàsh dastgohi,
ko‘ndàlàng-ràndàlàsh và låntàli-jilvirlàsh dastgohlàri; tåshiklàr
pàrmàlàshdà — elåktr và pnåvmàtik pàrmàlàsh màshinàlàri;
råzbà qirqishdà — elåktr yuritmàli råzbà qirqqich, råzbà
nàkàtkàlàsh kallaklàri; shàbårlàshdà — måõànik, elåktrik và
pnåvmàtik shàbårlàr, yassi jilvirlàsh và titràtib nàkàtkàlàsh
dastgohlàri; ishqàlàb mîslàshdà và yåtiltirib ishlàshdà — elåktr
ishqàlàsh màshinàlàri; ishqàlàsh dastgohlàri shulàr jumlàsidàn.

Bu îpåràtsiyalàr và ishlàr îdàtdà qo‘ldà và chilàngàr
fîydàlànà îlàdigàn måõànizàtsiyalàshgàn àsbîblàr bilàn
bàjàrilàdi. Tà’lim jàràyonidà o‘quvchilàr, chilàngàrlik îpårà-
tsiyalàri àsîsini yaõshi o‘zlàshtirib îlish bilàn birgà, zàmînàviy
måtàllgà ishlîv bårish dastgohlàrining tuzilishini hàmdà ulàrdà
ishlàsh usullàrini o‘rgànishlàri, zàmînàviy qurîllàr và mîslà-
màlàrdàn muntàzàm fîydàlànà îlishlàri, kundàlik ishlàridà
ishlàbchiqàrish ilg‘îrlàrining yutuqlàridàn sàmàràli fîydà-
lànishlàri lîzim.

O‘z nàvbàtidà måtàll qirqish jihîzlàridàn và àsbîb-usku-
nàlàridàn fîydàlàngàndà tåõnikà õàvfsizligi qîidàlàrigà, yong‘in
õàvfsizligi và sànitàriya-gigiyånà tàlàblàrigà to‘liq và so‘zsiz
àmàl qilishlàri tàlàb qilinàdi.
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1-BÎB. ÌÅHNÀT  GIGIYÅNÀSI,  ISHLÀBCHIQÀRISH
SÀNITÀRIYASI  VÀ  SHKÀSTLÀNISHGÀ  QÀRSHI

KURÀSH  CHÎRÀ-TÀDBIRLÀRI

1.1. Bîlàlàr và o‘smirlàr gigiyånàsi

Bîlàlàr và o‘smirlàr gigiyånàsi gigiyånàning bir tàrmîg‘i
bo‘lib, o‘sàyotgàn và rivîjlànàyotgàn îrgànizmning tàshqi
muhitning turli îmillàri tà’sirigà jàvîbàn ko‘rsàtàdigàn råàk-
siyasining õususiyatlàrini o‘rgànàdi và shungà àsîslànib kishini
o‘ràb turgàn muhitgà qo‘yilàdigàn gigiyånà tàlàblàrini ishlàb
chiqàdi. Bu tàlàblàr o‘smirning sîg‘lig‘ini mustàhkàmlàsh và
jismîniy rivîjlànishini yaõshilàshgà qàràtilgàn bo‘làdi.

Bizning màmlàkàtimizdà bîlàlàr muàssàsàlàri (bîlàlàr
yaslilàri, bîlàlàr bîg‘chàlàri, màktàblàr, intårnàt-màktàblàr,
kuni uzàytirilgàn màktàblàr và bîshqàlàr)ning kång tàrmîq-
làrini tàshkil qilish yo‘li bilàn bîlàlàrni umumiy tàrbiyalàsh và
o‘qitish tizimi yaràtilgàn. Bundày muàssàsàlàrning sîni yildàn
yilgà ko‘pàyib bîrmîqdà.

Gigiyånik jihàtdàn àsîslàngàn kundàlik råjim bîlàlàr và
o‘smirlàrning turli õil fàîliyati hàmdà dàm îlishini ulàrning
yosh õususiyatlàrini hisîbgà îlgàn hîldà sutkà mîbàynidà
ràtsiînàl nàvbàtlàb turishni ko‘zdà tutàdi.

Bîlàning yoshigà õîs funksiînàl õususiyatlàrigà àsîslànib,
kundàlik råjim tuzishning àsîsiy prinsi plàri quyidàgilàrdàn
ibîràt:

— fàîliyatning hàr bir turi (o‘quv-måhnàt, îvqàtlànish,
uõlàsh, dàm îlish) gà vàqt àjràtilàdi;

— fàîliyatning hàr bir turi uchun mà’lum muddàt bålgi-
lànàdi;

— kun mîbàynidà hàr bir råjim  mîmånti  uchun mà’lum
vàqt àjràtilàdi;
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— råjim mîmåntlàrini  to‘g‘ri nàvbàtlàb  turish ko‘zdà
tutilàdi.

Àyrim råjim mîmåntlàrining muntàzàmligi và ulàrni
nàvbàtlàb turish chàrchàshning îldini îlish uchun ishînchli
vîsità hnsîblànàdi.

1.2. Ìåhnàt gigiyånàsi. Kàsbgà àlîqàdîr zàràrlàr
và kàsbgà àlîqàdîr kàsàlliklàr

Ìåhnàt gigiyånàsi gigiyånàning ishlàbchiqàrishdàgi turli
îmillàr và måhnàtni tàshkil qilishning ishchilàr sîg‘lig‘igà
tà’sirini o‘rgànàdigàn bo‘limi bo‘lib, kàsbgà àlîqàdîr turli
zàràrli tà’sirlàrni bàrtàràf etish, måhnàtkàshlàr sîg‘lig‘ini sàq-
làsh, måhnàt qîbiliyatini và måhnàt unumdîrligini îshirish
bo‘yichà gigiyånik tàdbirlàrni ishlàb chiqàdi.

Ìà’lumki, måhnàt biîlîgik omil sifàtidà judà fîydàli tà’sir
etàdi. Ìàjburàn båkîr yurish îdàmni ruhàn ezàdigàn tà’sir
ko‘rsàtàdi.

Råspublikàmizdà måhnàtning gigiyånik shàrîitlàrini yanàdà
yaõshilàshgà qàràtilgàn qàtîr tàdbirlàr ko‘rish ko‘zdà tutil-
mîqdà: ish kunining qisqàrtirilishi bilàn birgà zàràrli shàrîit-
làrdà ishlàydigàn kishilàr uchun mehnat ta’tili muddàti
uzàytirilmîqdà; kîrõînàlàrdà kàsbgà àlîqàdîr kàsàlliklàr và
ishlàbchiqàrishda shkàstlànishlàrni bàrtàràf etàdigàn sànitàriya-
gigiyånà shàrîitlàri yaràtilmoqda (ishlàbchiqàrish jàràyonlàrini
àvtîmàtlàshtirish và måõànizàtsiyalàsh, kîrõînàlàrdà uzluksiz
usullàr jîriy qilish và hîkàzî). Tåõnîlîgik jàràyon yo‘lgà
qo‘yilgàndà yaqin kålàjàkdà tungi smånàlàrni tugàtish ko‘zdà
tutilgàn. Bundày tàdbirlàrning àmàlgà îshirilishi måhnàt shà-
rîitining yaõshilànishigà, ishchilàrning ishlàbchiqàrish shàrîi-
tidà bo‘lish muddàtini qisqàrtirishgà imkîn båràdi và shu
tàriqà måhnàt qîbiliyatining îshishigà và måhnàtkàshlàr sîg‘-
lig‘ini yaõshilànishigà îlib kålàdi. Ìåhnàt fàîliyatining insîn
sàlîmàtligigà tà’sirini uning kàsbiy õususiyatlàrini sinchiklàb
o‘rgànish yo‘li bilànginà tushunish mumkin. Kàsb — insîn
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fàîliyatining bir turi bo‘lib, àsîsàn insînning hàyot kåchi-
rishini tà’minlàydi và jàmiyatdà tutgàn o‘rnini bålgilàb båràdi.

Kàsbgà àlîqàdîr zàràrlàr — ishlîvchilàr sîg‘lig‘igà zàràrli
tà’sir qilishi mumkin bo‘lgàn måhnàt jàràyoni và måhnàtning
tàshqi shàrîitlàri îmillàridir.

Ìàvjud kàsbgà àlîqàdîr zàràrlàrni uch guruhgà bo‘lish
mumkin.

1. Ìåhnàtni nîto‘g‘ri tàshkil etish bilàn bîg‘liq bo‘lgàn
zàràrlàrgà: à) àsàb tizimining îrtiqchà zo‘riqishi; b) gàvdàning
uzîq vàqtgàchà bir õil vàziyatdà bo‘lishi; d) hàràkàt àppàràti
và àyrim såzgi a’zolàri (ko‘ruv, eshituv îrgànlàri)gà îrtiqchà
zo‘r kålishi; e) nîto‘g‘ri måhnàt råjimi kiràdi.

2. Ishlàbchiqàrish  jàràyoni bilàn  bîg‘làngàn zàràrlàr:
à) fizikàviy îmillàr (nîqulày mikrîiqlim, àtmîsfårà bîsimi-
ning o‘zgàrishi và bîshqàlàr); b) kimyoviy và fizik-kimyoviy
îmillàr (gàzlàr, chàng, bug‘làr); d) biîlîgik îmillàr (mikrîîr-
gànizmlàr, gijjà tuõumlàri và bîshqàlàr).

3. Ìåhnàtning o‘z shàrt-shàrîitlàrigà bîg‘liq  bo‘lgàn
zàràrlàr. Bulàr spåtsifikmàs và hàr qàndày kîrõînàdà uchràshi
mumkin. Våntilatsiya, yoritilish, màydîn, kubàturàning yåtàrli
emàsligi và bîshqàlàr shulàr jumlàsidàndir.

Ishlîvchilàr îrgànizmigà kàsbgà àlîqàdîr zàràrlàr tà’sir
etishi nàtijàsidà kàsbgà àlîqàdîr kàsàlliklàr pàydî bo‘lishi
mumkin. Àsîsidà fàqàt yoki àsîsàn kàsbgà àlîqàdîr îmil
yotàdigàn kàsàlliklàr shundày nîm bilàn àtàlàdi. Birîq kàsbgà
àlîqàdîr îmillàr tà’siri ko‘prîq îrgànizmning qàrshilik ko‘r-
sàtish kuchi, ish qîbiliyatining pàsàyishidà yuzàgà chiqàdi.

1.3. Chàrchàshning mîhiyati và îldini îlish tàdbirlàri

Chàrchàsh — îrgànizmning o‘zigà xîs fiziîlîgik hîlàti
bo‘lib, ishlàsh nàtijàsidà vujudgà kålàdi và ish qîbiliyatining
pàsàyishidà ifîdàlànàdi. Îbyåktiv sur’àtdà chàrchàsh måhnàt
unumdîrligini kàmàyishidà nàmîyon bo‘làdi. Subyåktiv bàhî
bårilgàndà esà chàrchàsh hîrg‘inlik såzishdà yuzàgà chiqàdi.
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Chàrchàsh tinkà-màdîr qurishi, måhnàt qilishgà hàfsàlà
qîlmàsligi bilàn xàràktårlànàdi. Chàrchàsh mîhiyatini tushun-
tirish uchun ko‘pginà turli gipîtåzàlàr  tàklif etilgàn. Ìàsàlàn,
hîldàn kåtish  to‘g‘risidàgi gi pîtåzà chàrchàsh  mîhiyatini
enårgiya zàxiràsining kàmàyishidàn dåb tushuntiràdi. Tàdqi-
qîtlàr  bu gipîtåzàning àsîsiy ekànligini ko‘rsàtib bårdi,  chunki
îrgànizmdà enårgiya zàxirasi (glikîgån) tugàmàsdàn îldin kishi
chàrchàb qîlishi mumkin.

1.4. Ishlàbchiqàrishdà mikrîiqlimning
gigiyånik tàvsiflàri

Ishlàbchiqàrish õînàlàrining mikrîiqlimigà tåõnîlîgik
jàràyon kàttà tà’sir ko‘rsàtàdi. Àmàldà ishlàbchiqàrish õînàlàri
harorati nîrmàl, sîvuq hàmdà issiq õînàlàrgà bo‘linàdi. Sovit-
kichlar, elåvàtîrlàr, îmbîrõînàlàrdà pàst haroratdà ishlànàdi.
Issiq õînàlàrgà màrtån, prîkàt, quyuv såõlàri và bîshqàlàr
kiràdi.

Tåõnîlîgik jàràyonlar kîrõînàlàr binîsidàgi hàvîning
nàmligigà tà’sir ko‘rsàtishi mumkin. Bo‘yaydigàn và yuvàdigàn
uskunalàr, gàlvànik vànnàlàr hàvîning nàmligini îshiràdigàn
mànbàlàrdir. Ulàr hàvî nàmligini 80—90% gàchà îshirishi
mumkin.

Kàmrîq hîllàrdà kîrõînàlàr såõlàridà nàmligi pàst (20-
25%) hàvîgà duch kålinàdi. Bundày hàvî yuqîri nàfàs yo‘llà-
rining shilliq pàrdàsidà yoqimsiz qàqràsh såzgisini pàydî qilàdi.

Issiq såõlàrdàgi qizigàn yuzàlàr yuqîrigà yo‘nàlgàn hàvî
îqimining vujudgà kålishigà và uning o‘rnigà ànchà sîvuq
hàvîning îqib kålishigà sàbàb bo‘lishi mumkin. Hàvîning
bundày hàràkàti g‘o‘rillàgàn shàmîlni vujudgà kåltirishi mum-
kin. Issiq såõlàrdà issiqlik nurlàri (infràqizil nurlàr) tà’sir etishi
mumkin.

Kîrõînàlàr mikrîiqlimining nîõush tà’siri, àvvàlî, tår-
mîrågulatsiya jàràyonlàri, turli îrgàn và tizimlàrning funk-
siyasini buzilishidà namîyon bo‘làdi.



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/191 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/191 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/191


