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Кіріспе

Қазіргі уақытта көптеген салалар бөлшектерді жаппай өндіруді қажет 
етеді. Мұны жүзеге асыру үшін әмбебап металл кесетін машиналарды 
пайдалану ұтымды емес, өйткені оларға бөлшектерді жасауға кететін уақыт 
жоғары, ал өнімділігі төмен. Мұндай жағдайларда автоматты желілер жиі 
қолданылады. Оларда жасалған бөлшектердің ассортименті әдетте шектеулі, 
бірақ жоғары өнімділікке және өнімнің төмен құнына қол жеткізіледі. 
Сондай-ақ, өнімділікті арттыру әдістерінің бірі агрегаттық машиналарды 
қолдану болып табылады.

Агрегаттар-қалыпқа келтірілген және ішінара арнайы қондырғылардан 
тұратын көп аспаптық машиналар. Бұл машиналар ауқымды және жаппай 
өндірісте қолданылады. Агрегаттық станоктарда бұрғылауды, бұрғылауды, 
бұрғылауды, бұрғылауды, фрезерлеуді, ішкі және сыртқы жіптерді кесуді, 
бұраудың кейбір түрлерін орындауға болады. Агрегаттық машиналар 
негізінен корпустық бөлшектерді жасау үшін қолданылады.

Бұл оқу құралы 1011000 – "Автоматты желілер және агрегаттық 
станоктар" мамандығы бойынша өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламаларына сәйкес әзірленген, біліктілігі "Электромеханик".

Білім алушы бөлімдерді зерделеу кезінде оқытудың мынадай 
нәтижелерін көрсетуі тиіс:

1. Жұмыс орындарын материалдармен, шикізатпен, қосалқы 
бөлшектермен, өлшеу аспаптарымен, құрал-саймандармен және 
құрылғылармен, Техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету.

2. Құрылғылардың жұмысындағы, оларды монтаждаудағы, реттеудегі, 
электротехникалық өлшеулер мен сынақтардағы ақаулықтардың себептерін 
анықтау және оларды жоюға қатысу.

3. Технологиялық процеске қатысатын қызметкерлердің еңбек 
қызметін ұйымдастыру және басқару.

4. Техникалық шарттардың талаптарына сәйкес жабдықтың, бақылау-
өлшеу аспаптары мен қондырғылардың электр және электр механикалық 
элементтерін жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді, толық және кешенді 
тексеруді, сынауды, монтаждауды, реттеуді және пайдалануға беруді 
орындау.

5. Техникалық шарттардың талаптарына сәйкес жабдықтың, есептеу 
техникасы құралдарының, станоктар автоматикасы құралдарының және 
бағдарламалық басқарылатын жабдықтың электрондық элементтеріне 
техникалық қызмет көрсетуді, тексеруді, реттеуді орындау.

6. Жабдықтың электр және электромеханикалық элементтерінің 
жарамды техникалық жай-күйін, апатсыз және сенімді жұмысын, 
пайдаланылуын, жөнделуін және жаңғыртылуын қамтамасыз ету.
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БӨЛІМ 1. Жұмыс орындарын материалдық-техникалық 
жабдықтармен қамтамасыз ету

Мақсаты мен міндеттері:
Бұл бөлімде білім алушылар: материалдарға, қосалқы бөлшектерге, 

құрал-саймандарға өтінімдер жасайды және оларды үнемді және ұтымды 
жұмсауды жоспарлайды; материалдарды, қосалқы бөлшектерді, құрал-
саймандарды жұмсауды нормалайды.

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар:
1. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау тәртібін зерттеу.
2. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімінің негізгі 

нормативтік құжаттарымен танысу.

Қажетті оқу құралдары:
1. Кәсіпорындағы бизнес-жоспарлау: бакалаврларға арналған оқулық / 

Дубровин и. А.-2-ші басылым.-М.: "Дашков и К" баспа-сауда корпорациясы, 
2017.- 432с.

2. Кәсіпорында жоспарлау: жоғары оқу орындарының экономикалық 
мамандықтарының студенттеріне арналған дәрістер конспектісі / В. А. 
Карпов, Д. В. Захарич. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 157 б.

1.1 Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

1.1.1 Материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру
және жоспарлау бойынша атқарылатын іс-шаралар

Жұмыс орны-бұл өндіріс процесі, оған қызмет көрсету және басқару 
жүзеге асырылатын кәсіпорынның өндірістік-технологиялық құрылымының 
бастапқы буыны. Дәл осы жерде осы процестің үш негізгі элементі 
біріктіріліп, оның басты мақсаты - еңбек объектілерін өндіру, қызмет көрсету 
немесе техникалық-экономикалық қолдау және осы процестерді басқару. 
Еңбек, құралдар мен өндіріс құралдарын пайдалану тиімділігі, сәйкесінше
Еңбек өнімділігі, өнімнің өзіндік құны, оның сапасы және кәсіпорын 
жұмысының көптеген басқа экономикалық көрсеткіштері жұмыс 
орындарының қалай ұйымдастырылғанына байланысты.

Әрбір жұмыс орнының өндірістік процесті ұйымдастырудың 
ерекшеліктерімен, белгілі бір еңбек формаларының алуан түрлілігімен 
байланысты өзіндік ерекшеліктері бар. Жұмыс орындарының жай-күйі, 
оларды ұйымдастыру кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру деңгейін тікелей 
анықтайды. 

Өндіріс түріне, технологиялық процестің ерекшеліктеріне, еңбек 
функцияларының сипатына, еңбекті ұйымдастыру нысандарына және басқа 
факторларға байланысты жұмыс орындарының жіктелуі анықталады. 
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Сонымен, механикаландыру деңгейіне сәйкес жұмыс орындары қолмен 
жұмыс істейтін автоматтандырылған, механикаландырылған және жұмыс
орындарына бөлінеді. Механикаландырылған жұмыс орындары өз кезегінде 
жартылай механикаландырылған (станоктағы, механизмдегі жұмыс және 
т.б.) және механикаландырылған, ал автоматтандырылған жұмыс орындары 
жартылай автоматтандырылған және роботтандырылған болып бөлінеді.

Еңбек бөлінісі белгісі бойынша жұмыс орындары жеке және ұжымдық 
(бригадалық), мамандануы бойынша - әмбебап, мамандандырылған және 
арнайы, қызмет көрсетілетін жабдықтың саны бойынша - бір станциялық 
және көп станциялық, ұтқырлық дәрежесі бойынша - стационарлық және 
жылжымалы болуы мүмкін. Жұмыс орындары үй-жайда, ашық ауада, 
биіктікте, жер астында болуы мүмкін. Оларда жұмыс отыру, тұру немесе бір 
және басқа позаның ауысуы арқылы жасалуы мүмкін.

Басқару процесінде жұмыс орнын ұйымдастырудың мәні.
Басқару процесі-басқару әдістерін қолдана отырып, белгілі бір 

функцияларды орындау арқылы кәсіпорынның мақсаттарына қол жеткізуге 
бағытталған белгілі бір жүйеге біріктірілген басқару субъектілерінің қызметі.

Әдетте, кәсіпорынды басқару процестері өте алуан түрлі, көп өлшемді 
және күрделі құрылымға ие (көптеген кезеңдер мен фазалардан тұрады). 
Жалпы мағынада, басқару процесі басқару циклдеріне біріктірілген жалпы 
басқару функцияларынан тұрады (сурет.1.1).

Жұмыс орны өндірістік процестің белгілі бір бөлігін орындауға 
арналған қажетті технологиялық, қосалқы, көтергіш-көлік жабдықтарымен, 
технологиялық және ұйымдастырушылық жабдықтармен жарақтандырылған 
өндірістік алаңның жеке жұмысшыға немесе жұмысшылар тобына бекітілген 
бөлігін білдіреді.

Сур.1.1. Басқару циклі
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Жұмыс орнын ұйымдастыру-бұл жабдық пен жұмыс күшін тиімді 
пайдалануды қамтамасыз ететін материалдық негіз. Оның негізгі мақсаты-
жабдықты, жұмыс уақытын толық пайдалану, ұтымды еңбек әдістері мен 
әдістерін қолдану, жұмысшылардың жұмыс қабілеттілігін ұзақ уақыт 
сақтауды қамтамасыз ететін ыңғайлы еңбек жағдайларын жасау негізінде 
белгіленген мерзімде жұмыстың жоғары сапалы және тиімді орындалуын 
қамтамасыз ету. 

Жұмыс орнын жоспарлау.
Жұмыс орнын жоспарлау дегеніміз-өндірістің барлық материалдық 

элементтерін жұмыс орнында ұтымды кеңістіктік орналастыру: өндіріс 
аймағын үнемді пайдалануды, жұмысшының жоғары өнімді және қауіпсіз 
жұмысын қамтамасыз ететін жабдықтар, технологиялық және 
ұйымдастырушылық жабдықтар, жабдықтар.

Жұмыс орындарының сыртқы және ішкі орналасуын ажыратыңыз. 
Сыртқы орналасу-бұл жұмыс орнында негізгі және қосалқы жабдықты, 
жабдықты және ұйымдастырушылық жабдықты орынды орналастыру. 
Жұмыс және көмекші кеңістікті (аймақты) ескере отырып арнайы 
жобаланады. Жұмыс аймағы-бұл үш өлшемді кеңістіктің бөлімі, оның 
корпусының 180° айналуын және бір-екі қадамға жылжуын ескере отырып, 
көлденең және тік жазықтықта жұмысшының қол жетімділігімен шектелген. 
Мұнда жұмыста үнемі қолданылатын құралдар мен Еңбек заттары 
орналастырылған. Жұмыс орнының қалған бөлігі-сирек қолданылатын 
заттар, интерьер элементтері және т. б. орналасқан көмекші кеңістік.

Ұтымды сыртқы орналасудың негізгі талаптары:
• заттардың орын ауыстыруының ең төменгі траекторияларын 

қамтамасыз ету
артық еңбек қозғалыстарын еңбекке баулу;
• еңістер мен бұрылыстар санын минимумға дейін азайту
жұмыс корпусының;
• өндірістік алаңды үнемді пайдалану.
Жұмыс орнының ішкі орналасуы-Бұл құрал-саймандар шкафына 

технологиялық жабдықтар мен құралдарды дұрыс орналастыру, жұмыс 
орнындағы дайындамалар мен бөлшектердің дұрыс орналасуы. Ішкі орналасу 
ыңғайлы жұмыс қалпын, қысқа және аз жұмыс істейтін еңбек қозғалыстарын, 
біркелкі және мүмкіндігінше екі қолмен еңбек қозғалыстарын бір уақытта 
орындауды қамтамасыз етуі керек. Мұндай орналасу көлденең және тік 
жазықтықта жұмысшының қолдарының траекториясымен шектелген үш 
өлшемді кеңістіктің бөлігі болып табылатын жұмысшының қолдарының қол 
жеткізу аймақтарын ескере отырып жасалады.

Жұмыс орындары әртүрлі:
• қызметкерлердің санаттары мен кәсіптері бойынша;
• орындаушылар саны бойынша: жеке және ұжымдық жұмысшылар
орындар;
• өндіріс түрі бойынша: негізгі және қосалқы;
• өндіріс түрі бойынша: жаппай, сериялық және жеке;
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• мамандандыру дәрежесі бойынша: әмбебап, мамандандырылған және
Мамандығы
• механикаландыру деңгейі бойынша: механикаландырылған, 

автоматтандырылған,
қолмен жұмыс жасау үшін;
• жабдықтардың саны бойынша: бір станок, көп станок.
Жұмыс орындарын заманауи ұйымдастыру.
Жұмыс орнын жабдықтау жұмыс орны шегінде орналасқан негізгі 

технологиялық және қосалқы жабдықтардың, технологиялық және 
ұйымдастырушылық Жабдықтардың, құралдардың, техникалық 
құжаттаманың, байланыс және сигнализация құралдарының, еңбекті қорғау 
құралдарының жиынтығын білдіреді. Бұл құралдардың жиынтығы жұмыс 
орнының технологиялық мақсатына, оның мамандану деңгейіне, жұмыс 
орындарына қызмет көрсету жүйесіне байланысты.

Әр түрлі болуы мүмкін жабдықтардың нақты түрлері әр жұмыс 
орнының ерекшеліктеріне сәйкес келуі және жұмыс уақытын ұтымды 
пайдалануды, физиологиялық күш-жігерді үнемдеуді, еңбек қауіпсіздігін, 
жұмыстың жайлылығы мен тиімділігін қамтамасыз етуі керек.

Секторының тән негізгі түрлерімен жарақтандыру болып табылады 
мынадай:

• осы жұмыс орнында негізгі жұмысты орындауға арналған негізгі 
технологиялық жабдық. Бұл станоктар, механизмдер, агрегаттар, аппараттар, 
конвейерлік желілер, есептеу және есептеу техникасы, дербес компьютерлер, 
баспа-көбейту техникасы, басқару пульттері және т. б. болуы мүмкін.;

• қосалқы жабдықтар-жеке Көтеру-тасымалдау құрылғылары, 
транспортерлер, арбалар, рольгангтар, материалдарды жылжытуға арналған 
склиздер және т. б.;

• технологиялық жабдық-баспа-көбейту техникасына арналған 
жұмыс және өлшеу құралдары, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер, 
қызметшілерге арналған кеңсе керек-жарақтары, картридж үлгісіндегі 
ауыстырмалы керек-жарақтар және т. б.;

• жұмыс құжаттамасы және арнайы әдебиет-нұсқаулықтар, 
технологиялық карталар, Қауіпсіздік техникасы ережелері, картотекалар, 
істер, анықтамалықтар, құралдар және т. б.;

• жұмыс жиһазы (үстелдер, верстактар, орындықтар, креслолар, 
шкафтар, тумбочкалар, стеллаждар, сөрелер), сағаттар, технологиялық 
жарақтар мен жұмыс құжаттарын орналастыруға арналған құралдар 
(ложементтер, пюпитрлар, картотекалар), тұғырлар, үстелдерге тіреуіштер, 
шынтақшалар, табан торлары, тіреуіштер түріндегі құрылғылар жататын 
ұйымдастыру жабдығы;

• қауіпсіздік құралдары-қоршаулар, экрандар, жеке қорғаныс 
құралдары (көзілдірік, респиратор, қолғап, арнайы киім және аяқ киім), 
өрттен қорғау құралдары, жазу мен графиканың қауіптілігі туралы ескертетін 
сору желдеткіші және т. б.;
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• жарықтандыру құралдары (бүкіл үй-жай үшін ортақ және жұмыс 
беті немесе кеңістік үшін жергілікті);

• басқа жұмыс орындарымен және басшының орнымен байланыс 
құралдары;

• ақаулар, авариялық жағдайлар туралы сигнал беру құралдары 
(дыбыстық, жарықтық, белгілік) ;

• шикізатқа, материалдарға, жартылай фабрикаттарға, дайын 
бұйымдарға, өндіріс қалдықтарына (контейнерлер, тұғырықтар, қораптар, 
жәшіктер) арналған жұмыс ыдысы);

• жұмыс орнында қалыпты микроклиматты сақтауға арналған 
құралдар;

• жабдықтар мен жұмыс орындарын күтуге арналған шаруашылық 
құралдар (щеткалар, шүберектер, қалақтар, сыпырғыштар, май құйғыштар, 
қоқысқа арналған урналар және т.б.) [1].

1.1.2 Негізгі нормативтік құжаттар және материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету ережелері

Кәсіпорынның жабдықтау органдарының негізгі міндеті-өндірісті тиісті 
толықтығы мен сапасына қажетті материалдық ресурстармен уақтылы және 
оңтайлы қамтамасыз ету. Осы мәселені шеше отырып, жабдықтау 
қызметкерлері кәсіпорын тұтынатын барлық материалдық ресурстарға 
сұраныс пен ұсынысты, оларға және делдалдық ұйымдардың қызметтеріне 
бағаның деңгейі мен өзгеруін үнемі зерттеп, ескеруі керек, тауарларды 
бөлудің ең үнемді түрін таңдап, қорларды оңтайландыруы керек., сатып алу 
және сақтау шығындарын азайту.

Жалпы алғанда, жабдықтау процесі-бұл кәсіпорынды қажетті 
заттармен және еңбек құралдарымен қамтамасыз ететін операциялар 
жиынтығы. Өнімді жеткізу мерзімдерін сақтамау кез келген кезеңде тізбектің 
кейінгі буындарында аралық немесе соңғы дайын өнімді дайындау 
мерзімдерін бұзуға себеп болады. Бұл ретте, тапсырыс берілетін және 
жеткізілетін материалдық ресурстарға қойылатын талаптардың сақталмауы 
сапасы, өлшемдері және габариттері бойынша шығарылатын өнімнің өзіндік 
құнының өсуіне алып келеді. Өз кезегінде, қажетті сападағы, жиынтықтағы 
және ассортименттегі материалдық ресурстарды өндіріске уақтылы жеткізу 
материалдық ресурстар болмаған кезде жабдықтың тоқтап қалуына 
байланысты өнімді өндіруге және уақытты жоғалтуға кететін еңбек 
шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша, сапа жеткізілімнің 
сапалы жұмысына байланысты.

Кәсіпорында материалдық-техникалық қамтамасыз етудің негізгі 
міндеттері:

• цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындарын белгіленген мерзімде 
талап етілетін сападағы барлық қажетті еңбек заттарымен үздіксіз 
қамтамасыз ету;

• материалдық құндылықтар қорларының нормаларын сақтау;
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• шикізатты, материалдарды, жартылай фабрикаттарды үнемді 
жұмсауды және тиісті сақтауды ұйымдастыру, олардың сапасын төмендетпей 
сақталуын қамтамасыз ету.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспары материалдардың 
негізгі номенклатурасы бойынша материалдық баланстарды, энергетикалық 
баланстарды, түрлері бойынша материалдық ресурстарға қажеттілік 
есептерін, материалдарды, Отын және энергетикалық ресурстарды жұмсау 
нормалары мен нормативтерін қамтиды.

Материалдар негізгі, көмекші, сатып алынған компоненттер мен 
жартылай фабрикаттарға бөлінеді. Отын-энергетикалық ресурстарға электр 
энергиясы, жылу энергиясы, газ, су, бу, Сығылған ауа, автомобильдерге 
арналған жанармай, отынның басқа түрлері жатады. Энергетикалық 
ресурстардың басым бөлігіне лимиттер белгіленеді, қалған ресурстар тауар 
нарықтары арқылы жеткізіледі.

Ресурстарға қажеттілікті жоспарлау үшін оларды жұмсаудың келесі 
бағыттары бөлінеді.

• тікелей шотпен анықталатын өндіріске қажеттілік;
• жөндеу және пайдалану қажеттіліктері. Есептеулер жабдықтың 

бірлігіне, 1 шаршы метр алаңға, бір адамға белгіленген ірілендірілген 
нормативтер бойынша жүргізіледі;

• технологиялық жабдықтарды, арнайы құралдарды және т. б. 
дайындау. Тікелей шотпен не өндірісті техникалық даярлаудың 
ірілендірілген нормативтері бойынша айқындалады;

• ірілендірілген нормативтер бойынша ҒЗТКЖ-ға арналған 
шығындар;

• ауыспалы қорлар мен қорлардың мөлшері қорлар мен қорлардың 
нормасы бойынша анықталады.

Тиісінше мыналарды қамтитын нормативтік база пайдаланылады: 
материалдық ресурстар шығынының нормалары; транзиттік нормалар; тиеп-
жөнелтілетін өнімнің партиялылығын айқындау; сақтау және тасымалдау 
кезіндегі материалдық құндылықтардың табиғи кему нормалары; құрал-
саймандар мен жарақтарды пайдалану нормалары; өндірістік қорлардың, 
басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың нормалары; қорлардағы 
қорлардың нормалары.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарын кәсіпорынның 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету қызметтері өндірістік бағдарлама 
мен материалдық ресурстар мен отын-энергетикалық ресурстарды жұмсау 
нормативтері және жабдыққа қажеттілік есептері негізінде әзірлейді.

Логистика қызметі шикізат пен материалдар нарығын арзан 
материалдық-техникалық ресурстарды сатып алу мақсатында зерттейді, ол 
материалдарды экономикалық негізделген партиялармен сатып алу және 
үлкен партияларды сатып алу кезінде жеңілдіктер алу үшін өндірістік 
бөлімшелердің тапсырыстарын жинай алады.
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Материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспары бір жылға заттай 
және құндық мәнде және тоқсандарға бөле отырып жасалады. Бұл жағдайда 
төрт кезеңді бөлуге болады.

Бірінші кезеңде материалдық ресурстардың жекелеген түрлеріне 
қажеттілікті есептеуді қамтитын өтінімдер нысанында жоспар жобасы 
әзірленеді. Бұл ретте кәсіпорынның стратегиялық жоспары және 
жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың ресурстарды тұтынудың қол 
жеткізілген көрсеткіштері бастапқы база болып табылады.

Екінші кезеңде материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігіне 
талдау жүргізіледі, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарының 
жобасы нақтыланған өндірістік бағдарлама, жаңа техниканы енгізу және 
эксперименттік жұмыстарды жүргізу бойынша нақтыланған тапсырмалар, 
материалдар мен өндірістік қорларды жұмсаудың түзетілген нормалары 
негізінде түзетіледі.

Үшінші кезеңде шикізат пен материалдар нарығына талдау жасалады, 
белгілі бір ресурсты сатып алудың орындылығы немесе оны кәсіпорында өз 
бетінше жасау бағаланады және сатып алу туралы шешім қабылданады.

Төртінші кезеңде материалдық-техникалық ресурстардың балансы 
және сатып алу жоспарлары жасалады.

Реттеуші құжаттар:
• сыртқы құжаттар;
• заңнамалық және нормативтік актілер;
• ішкі құжаттар:
• МО стандарттары, кәсіпорынның жарғысы, бөлімше туралы 

ереже,
лауазымдық нұсқаулық, ішкі еңбек тәртібінің қағидалары;
Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің жалпы ережелері.
Бөлім кәсіпорын директорының бұйрығымен құрылады және 

таратылады.
Бөлім тікелей кәсіпорын директорына (коммерциялық директорға) 

бағынады.
Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің басшылығы:
Бөлімді кәсіпорын директорының бұйрығымен лауазымға 

тағайындалатын материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы 
басқарады.

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі бастығының орынбасары 
(лары) болады.

Орынбасардың (лердің) міндеттерін материалдық-техникалық 
жабдықтау бөлімінің бастығы айқындайды (бөледі).

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің құрамындағы 
орынбасар(лар) мен құрылымдық бөлімшелердің басшылары, бөлімнің басқа 
да қызметкерлері материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі бастығының 
ұсынуы бойынша кәсіпорын директорының бұйрығымен лауазымға 
тағайындалады және лауазымнан босатылады [2].
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1.1.3 Материалдар мен электр энергиясының шығын нормасын 
анықтау

Кәсіпорынның материалдық ресурстарға қажеттілігі тұтынудың келесі 
түрлерін ескере отырып, тиісті есептеулермен негізделуі керек:

• негізгі өндіріске;
• күрделі құрылысқа (кеңейту шартымен
кәсіпорынның материалдық-техникалық базасы);
• жаңа техниканы енгізуге және эксперименттік жұмыстарды 

жүргізуге;
• жөндеу-пайдалану мұқтаждарына;
• технологиялық жабдықтар мен құрал-саймандарды дайындауға;
• ауыспалы материалдық қорларды құруға;
• аяқталмаған Өндіріске (технологиялық
Қажеттілік
Материалдық ресурстарға қажеттілікті есептеу, әдетте, тікелей есептеу 

әдісімен жүзеге асырылады. Бұл әдіс тұтыну мөлшерін өнімнің (немесе 
жұмыстың) тиісті көлеміне көбейту арқылы жоспарланған кезеңде қажетті 
ресурстардың мөлшерін анықтауды қамтиды.

Есептеу үшін қандай нормалар қолданылатынына байланысты келесі 
әдістер қолданылады:

• поиздельный;
• деталь;
• ұқсас;
• үлгі өкілдері бойынша.
Бөлшектеп және егжей-тегжейлі әдістерді пайдалану кезінде өнім 

(бұйым) бірлігін, жекелеген бөлшектерді өндіруге арналған шығыс 
нормалары қолданылады.

Қажеттілікті ұқсастық бойынша айқындау әдісі қажеттілікті есептеу 
кезеңінде шығыс нормалары жоқ өнім (бұйым) шикізат пен материалдар 
шығысының тиісті нормалары бар өнімнің (бұйымның) ұқсас түрлеріне 
теңестіріледі. Бұл жағдайда жаңа өнімнің (өнімнің) тән ерекшеліктерін 
ескеру қажет. Осы мақсатта есепке түзету коэффициенттері енгізіледі (1.1):

П= ҰҒА х Qпл + К (1.1),

мұндағы П-өндірістік бағдарламаны орындау үшін қажетті шикізат 
немесе материалдар; 

ҰҒА-ұқсас өнімге (бұйымға) шикізат немесе материалдар шығысының 
нормасы); 

Qпл-жоспарлы кезеңде өнімді (бұйымды) шығару бағдарламасы 
(көлемі);

К-ұқсас бұйыммен салыстырғанда осы өнімді (бұйымды) өндіру үшін 
шикізатты немесе материалдарды тұтыну ерекшеліктерін ескеретін 
коэффициент.
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Кәсіпорында өнімнің алуан түрлілігі өндірілген және сонымен бірге 
шығарылымның нақтыланған көлемі болмаған жағдайда, оның әр түрі үшін 
стандартты өнім немесе бөлшек үшін шикізат пен материалдарға қажеттілік 
есептеледі. Бұл ретте мұндай бұйымдар немесе бөлшектер үшін шикізат пен 
материалдар шығысының нормасы бұйымдардың (өнімдердің) немесе 
бөлшектердің жоспарланған тобы үшін орташа өлшемді шаманы білдіретін 
болады.

Жоспарланатын кезеңде кәсіпорын шығаратын өнім 
номенклатурасының жекелеген түрлері бойынша шикізат пен материалдар 
шығысының әзірленген нормалары болмаған кезде материалдық ресурстарға 
қажеттілік алдыңғы кезеңдегі материалдар мен шикізатты іс жүзінде 
пайдалану және оның жоспарланатын жылы нақты төмендеуі туралы 
деректер негізге алына отырып есептеледі. Ол үшін формуланы қолданыңыз 
(1.2):

Ппл = Пфак хУпр.п хУн (1.2),

мұндағы Өат-жоспарлы кезеңге осы шикізатқа немесе материалдарға 
қажеттілік; 

Пфак-алдыңғы ұқсас кезеңдегі осы шикізаттың немесе материалдардың 
нақты шығысы; 

Упр.п-алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жоспарлы кезеңде өндірістік 
бағдарламаның ұлғаю немесе азаю индексі; 

Ун-жоспарлы кезеңде материал шығынының орташа төмендеу индексі.
Кәсіпорында өнім өндіру кезінде шикізат пен негізгі материалдардан 

басқа қосалқы материалдар да пайдаланылады. Олар қалыпты технологиялық 
процесті қамтамасыз ету және өнімді орау үшін өнімді өндіруде қажетті 
компонент ретінде қолданылады. Көмекші материалдар, мысалы, жіп, 
бояулар, жапсырмалар, фольга, қағаз, дәке және т.б.д. Оларды қолдану 
әртүрлі сипатқа ие. Бұл техникалық негізделген тұтыну нормаларын 
әзірлеуді қиындатады. Бұл жағдайда қосалқы материалдарға қажеттілік 
тұтастай кәсіпорын бойынша немесе өнімнің (бұйымдардың) жекелеген 
түрлері бойынша өндірістік бағдарламаның өзгеруіне тепе-тең белгіленуі 
мүмкін.

Кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын кеңейту кезінде 
(жаңа цехтар, өндірістер және т.б. салу) Күрделі құрылыс үшін материалдық 
ресурстарға қажеттілікті анықтау қажеттілігі туындайды.

Кәсіпорында өндірісті техникалық дамыту және ұйымдастыру 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру үшін материалдық ресурстарға қажеттілік 
технологияны жетілдіру, Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру, 
жаңа техниканы игеру және енгізу жөніндегі жұмыстардың көлемі, ғылыми-
зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және басқа да жоспарланатын 
жұмыстардың көлемі және осы мақсаттарға шикізат пен материалдарды 
жұмсау нормалары негізінде белгіленеді.

Кәсіпорынның негізгі қорларды жөндеуге материалдық ресурстарға 
қажеттілігін айқындау жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 
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қаңтарындағы жағдай бойынша негізгі қорлардың көлеміне сүйене отырып 
белгіленеді. Бұл ретте негізгі қорлар құнының 1 млн.теңгесіне есептегендегі 
материалдар шығысының бекітілген нормасы және осы материалдың 
жаңадан енгізілген еңбек құралдарын, өндірістік және өндірістік емес 
ғимараттар мен құрылыстарды жөндеуге қажеттілігін айқындайтын түзету 
коэффициенті пайдаланылады.

Техникалық жарақтар мен құрал-саймандарды дайындауға арналған 
материалдық ресурстарға қажеттілік мынадай формулаға сәйкес 
айқындалады (1.3):

Ри = Нв х Впл х Кн х Км (1.3),

мұндағы Ри-жоспарланған кезеңде жабдықтар мен құралдарды 
дайындауға материалдың осы түріне (тиісті заттай бірліктерде) қажеттілік; 

Нв-жалпы өнімнің 1 млн. теңгесіне есептегендегі жоспар алдындағы 
кезеңде жарақтар мен құрал-саймандарды дайындауға материалдың сол 
түрінің (тиісті бірліктерде) шығыс нормасы; 

Впл-жоспарланатын кезеңдегі жалпы өнімнің жобаланатын көлемі, 
млн. теңге.; 

Кн-жабдық пен құралды дайындауға арналған материал шығысының 
нормаларын өзгерту коэффициенті; 

Км-базистік кезеңмен салыстырғанда жоспарланған кезеңде 
технологиялық жарақтандыруды арттыру коэффициенті.

Кейбір кәсіпорындарда өндіріс процесі ұзақ уақытты алады. Осыған 
байланысты ұзақ өндірістік циклі бар өнімдер (бұйымдар) бойынша шикізат 
пен материалдарға қажеттілік өнім шығарудың жоспарланған көлемін 
қамтамасыз ету үшін ғана емес, сонымен қатар аяқталмаған өндіріс 
шамасының өзгеруін ескере отырып ескеріледі.

Үнемі қорларда (қорларда) болатын шикізат пен материалдардың 
жалпы саны өнім өндірудің өндірістік циклінің ұзақтығын күнмен заттай 
өлшем бірліктеріндегі шикізат пен материалдардың орташа тәуліктік 
шығысына көбейту жолымен айқындалады.

Кәсіпорында өнімнің немесе бұйымдардың (детальдардың) көлемінде 
оның басталуымен салыстырғанда жоспарлы кезеңнің соңына қарай 
қорлардың (әзірлемелердің) өзгеруі туралы деректер болған жағдайда 
аяқталмаған өндірісті өзгертуге шикізат пен материалдарға қажеттілік (1.4) 
мынадай формула бойынша айқындалады):

∑ (Д𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − Дн𝑘𝑘𝑘𝑘)х Н𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 Рнз.п = (1.4),

мұнда RNZ.п - аяқталмаған өндіріс мөлшері; 
Жкі, күні-жоспарлы кезеңнің соңына және басына тиісінше 

аяқталмаған өндірістегі I-ші түрдегі өнімнің немесе бұйымдардың 
(бөлшектердің) саны; 

Ні-i түрдегі өнімнің немесе бұйымның (бөлшектің) бірлігіне шикізат 
пен материалдар шығысының нормасы;
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n-өндіруге осы шикізат немесе материал жұмсалатын бөлшектер 
немесе бұйымдар атауларының саны.

Кәсіпорынның материалдық ресурстарға жылдық қажеттілігінің 
ажырамас бөлігі шикізат пен материалдардың өндірістік қорларын құру 
қажеттілігі болып табылады. Бұл өндіріс процесі тоқтатылмауы үшін қажет.

Қорлардың мөлшері бірқатар жағдайларға байланысты:
• шикізат пен материалдардың әртүрлі түрлеріне қажеттілік 

шамалары;
• кәсіпорындардың өнімді дайындау кезеңділігі
интегранттар;
• шикізат пен материалдарды өндіріске шығару мерзімділігі;
• шикізат пен материалдарды жеткізудің маусымдылығы;
• транзиттік және қоймалық жабдықтау нысандарының 

арақатынасы;
• транзиттік жеткізу көлемі.
Өндірістік Қордың шамасы жыл бойы шикізат пен материалдардың 

орташа тәуліктік тұтыну күндеріндегі орташа қорын білдіретін, жыл соңына 
ауыспалы қор ретінде жоспарланатын өндірістік Қордың нормасымен 
негізделеді. Ауыспалы қордың мөлшері (1.5) формула бойынша 
анықталады):

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖∗ х 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖

Кдн
(1.5)

мұндағы tpi-I-ші шикізат пен материалдар бойынша ауыспалы қордың
мөлшері; 

ti-i-ші шикізат пен материалдарға қажеттілік; 
Mi - I-ші шикізат пен материалдардың күндердегі ауыспалы қорының 

нормасы; 
Кдн-жоспарланған кезеңдегі күндер саны.
Өндірістік қорларды жоспарлау кезінде кәсіпорынның көтерме сауда 

көлемін ұлғайту және өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы ұзақ 
мерзімді тікелей шаруашылық байланыстар есебінен өнімді өткізу нарығын 
кеңейтуге бағытталған мүмкіндіктерін көздеу қажет.

Энергия балансын есептеу

Сур.1.2. Электр есептегіштері
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Кәсіпорынды энергиямен қамтамасыз етудің өзіндік ерекшеліктері бар, 
олар бір уақытта энергияны өндіру мен тұтынудан тұрады (сурет.1.2).

Кәсіпорынның энергия ресурстарына қажеттілігін анықтау 
энергетикалық және отын баланстарын құруға негізделген.

Энергия баланстары келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі:
1. мақсаты бойынша-перспективалық, ағымдағы, есептік;
2. энергия тасымалдаушы түрлері бойынша-көмір, мұнай, газ, су, 

электр энергиясы;
3. энергияны мақсатты пайдалану сипаты бойынша-қуат, 

технологиялық, өндірістік және экономикалық.
Кәсіпорынның энергия ресурстарына қажеттілігі прогрессивті шығыс 

нормалары негізінде анықталады, бұл жабдықты өндіру мен пайдалануды 
ұйымдастырудың неғұрлым ұтымды жағдайларында өнім бірлігіне немесе 
жұмыс бірлігіне минималды рұқсат етілген шығын деп түсініледі.

Энергия тұтыну нормалары бөлінеді:
1. өнім бірлігіне немесе уақыт бірлігіне жиынтық;
2. Бөлшекке, операцияға, жеке технологиялық процеске сараланған.
Кәсіпорынның электр энергиясына жалпы қажеттілігі (1.6) мына 

формула бойынша анықталады:

𝑃𝑃𝑃𝑃эл.об = Нр.эх 𝑁𝑁𝑁𝑁пл + 𝑃𝑃𝑃𝑃э.п.х + 𝑃𝑃𝑃𝑃ст + 𝑃𝑃𝑃𝑃пот     (1.6)

қайда: рал.об - кәсіпорынның электр энергиясына жалпы қажеттілігі, 
квт-сағат;

Нр.э-өнім бірлігіне жұмсалатын электр энергиясы шығысының 
нормасы, квт-сағат;

Nпл-заттай көріністегі өнім шығарудың жоспарлы көлемі, дана;
Рэ.п. х.-өндірістік-шаруашылық қажеттіліктерге (жарықтандыру, 

желдету, жылыту және т. б.) электр энергиясының шығыны квт-сағат;
Рст-электр энергиясын басқа жаққа жоспарланған жіберу, квт-сағат;
ЖЖТ-желілердегі электр энергиясының жоспарланған шығындары, 

квт-сағат.
Тоннамен жылыту үшін бу шығыны (Qпар) (1.7) мына формула 

бойынша анықталады:
𝑄𝑄𝑄𝑄пар = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚 х 𝐹𝐹𝐹𝐹х 𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑘𝑘𝑘𝑘 х 1000
1.7.

мұндағы: qm-1 м3 ғимаратқа жұмсалатын жылу шығыны, Ккал / сағ;
F-жылыту маусымындағы сағат саны;
V – объем здания, м3;
i-булану жылуы, ккал / кг (540 ккал/кг).
Жылуға арналған отынға жылдық қажеттілік(QТ) мына формула 

бойынша анықталады (1.8):
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚 х 𝐹𝐹𝐹𝐹 х 𝑉𝑉𝑉𝑉

1000 х 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑦𝑦𝑦𝑦 х 𝐾𝐾𝐾𝐾ПД
       1.8. 



20

мұндағы: Ky-шартты отынның жылу шығару қабілеті (7000 ккал/кг);
Пәк-қазандық қондырғының пайдалы әсер коэффициенті (орташа 

алғанда 0,75-ке тең).
Өндірістік мақсаттар үшін сығылған ауаға жылдық қажеттілік 

()мына формула бойынша анықталады(1.9):

QB = 1.5∑ d х KИ х Fэm
i       (1.9),

мұнда: 1,5-құбырлардағы, тығыз емес қосылу орындарындағы 
сығылған ауаның жоғалуын ескеретін коэффициент;

d-үздіксіз жұмыс кезінде бір ауа қабылдағышпен сығылған ауаның 
шығыны, м3 / сағ;

Ки-уақыт бойынша ауа қабылдағышты пайдалану коэффициенті;
Fэ-жабдық бірлігінің жұмыс уақытының тиімді (нақты) қоры, сағат;
КИ-жабдықты жүктеу коэффициенті;
m-ауа қабылдағыштардың саны.
Суға деген қажеттілік оның қандай мақсатта қолданылатынына 

байланысты анықталады. Су өндірістік және тұрмыстық қажеттіліктерге 
пайдаланылады. Өндірістік қажеттіліктер үшін су салқындатқыш қоспаларды 
дайындау, бөлшектерді жуу, бүріккіш камералардың гидрофильтрлері және 
т. б. үшін пайдаланылады.

М3-де салқындатқыш сұйықтықтарды () дайындау үшін суға 
қажеттілікті айқындау үшін мынадай формуланы пайдаланады(1.10):

𝑄𝑄𝑄𝑄вод = 𝑞𝑞𝑞𝑞в х 𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝐹𝐹𝐹𝐹э∗Кэ
1000

(1.10)

мұндағы: qв-бір станокқа судың сағаттық шығыны, л.;
N-станоктар саны;
Fэ-бір станок уақытының тиімді (жарамды) жылдық қоры, сағат;
Кэ-уақыт бойынша машиналарды жүктеу коэффициенті.
Энергия ресурстарына қажеттілікті анықтағаннан кейін кәсіпорынның 

барлық құрылымдық бөлімшелері үшін заттай және ақшалай түрдегі Шығыс 
лимиті белгіленеді.

Кәсіпорын үшін энергия есебін ұйымдастыру үшін Бақылау-өлшеу 
шаруашылығы құрылады және энергия есептегіштері орнатылады.

Энергияны пайдалануды талдау энергия ресурстарының шығыны 
бойынша бастапқы есепке алу деректеріне негізделеді[3].

1.1.4 Материалдарға, қосалқы бөлшектерге өтінімді жасау және 
оларды үнемді және ұтымды қолдану

Кәсіпорынның ырғақты жұмысы үшін ол уақытында жеткілікті 
мөлшерде жабдықтармен, материалдармен, қосалқы бөлшектермен, құрал-
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саймандармен қамтамасыз етілуі керек, оларды жабдықтау өтінімдер 
негізінде жүзеге асырылады.

Өтінімдерді жасау кезінде келесі жылға арналған өндіріс жоспары; 
жөндеу және алдын алу жұмыстарының, сондай-ақ жабдықты жаңғыртуға 
және жаңа техниканы енгізуге байланысты жұмыстардың көлемі; қоймада 
жабдықтардың, материалдар мен қосалқы бөлшектердің нақты болуы 
ескеріледі. Сонымен қатар, техникалық қажетті резерв қарастырылуы керек.

Кәсіпорындардағы өтінімдерді зауыттың технологы мен механигі 
құрайды, кейде бұл жұмысқа қойма меңгерушісі мен есепші тартылады. 
Өтінімдерді ағымдағы жылдың I тоқсанында бір жылға алдын ала жасайды. 
Өтінімге қоса беріледі 
жабдықтар мен материалдар қандай мақсаттарға арналғанын көрсететін есеп 
айырысу-түсіндірме жазба қажетті есептеулерді береді. Жабдықтар мен 
материалдардың әрбір бірлігі заттай және құндық мәнде келтіріледі. 
Жабдыққа арналған өтінімге түсіндірме жазбада оны сатып алу үшін 
қаржыландыру көзі (өндірісті дамыту қоры немесе орталықтандырылған 
күрделі салымдар) көрсетіледі.

Өтінімдерді құрастыруды жеңілдету үшін жыл сайын үлкен көлемде 
арнайы нысандар (бланкілер) басып шығарылады және кәсіпорындарға 
жіберіледі.

Тоңазытқыш және басқа да жабдық түрлеріне өтінімдер "машина жасау 
өнімдеріне қажеттіліктің жиынтық кестелеріне" ұқсас жасалады, оның 
құрамына бірнеше дәптер кіреді.

Өлшем бірліктерін дұрыс анықтау үшін материалдарға өтінім жасау 
кезінде материалдардың түрлері: химикаттар және резеңке-техникалық 
бұйымдар, қара металдар бойынша бөлімшелері келтірілген 1-СН нысаны 
бойынша статистикалық есептілік бланкілерін пайдалану ыңғайлы. Қосалқы 
(ауысымды) бөлшектерге өтінімде машинаның атауын, оның түрін немесе 
маркасын, шифрын (орнын) және зауыттық нұсқаулыққа сәйкес бөлшектің 
атауын, сызбаның нөмірін, қажетті бөлшектердің стандарты мен санын 
көрсету қажет.

Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау.
Өнімнің (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) кез келген түрін өндіру 

материалдық ресурстарды пайдаланумен байланысты. Белгілі бір 
ассортимент пен сападағы материалдық ресурстар өнімді (жұмыстарды, 
қызметтерді) шығару және өткізу, өзіндік құнын төмендету бағдарламасын 
орындаудың негізі және қажетті шарты болып табылады. Ресурстарды 
кешенді пайдалану, оларды ұтымды пайдалану, арзан және тиімді 
материалдарды пайдалану өнім шығаруды ұлғайту мен қаржылық жағдайды 
жақсартудың маңызды бағыты болып табылады.

Ассортиментті жаңарту, өндіріс мүмкіндіктерін кеңейту материалдық 
ресурстарға қажеттіліктің артуына әкеледі. Шаруашылық субъектілері 
әртүрлі материалдық ресурстардың үлкен көлемін тұтынады, түрлері, 
маркалары, сорттары, мөлшері.
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Тұтынылатын материалдық ресурстардың номенклатурасы мен 
ассортименті өнімнің номенклатурасы мен күрделілігіне байланысты.

Материалдар номенклатурасы сол материалдарға қажеттілік есептерін 
дұрыс ұйымдастыруға және топтастыруға мүмкіндік береді.

Материалдық ресурстар-бұл өнім шығару, қызмет көрсету және 
жұмыстарды орындау мақсатында шаруашылық қызметінде пайдалану үшін 
шаруашылық жүргізуші субъект сатып алатын шикізаттың, материалдардың, 
отынның, энергияның, жинақтаушы және жартылай фабрикаттардың әртүрлі 
түрлері.

Материалдық ресурстар материалдық шығындарға айналады, бұл 
өндіріс процесінде қолданылатын материалдық ресурстардың жиынтығы. 
Өндіріс шығындарының жалпы жиынтығында олар шамамен 70% құрайды, 
бұл өнімнің жоғары материалдық сыйымдылығының дәлелі. Өнімнің 
материалды қажетсінуін төмендету жұмысты жақсартудың маңызды бағыты 
болып табылады, өйткені ресурстардың барлық түрлерін үнемді жұмсау 
өндірістің өсуін және өзіндік құнның төмендеуін қамтамасыз етеді.

Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау міндеттері:
• шаруашылық жүргізуші субъектінің қамтамасыз етілу деңгейін анықтау

түрлері, сұрыптары, маркалары, сапасы және жеткізу мерзімдері бойынша 
қажетті материалдық ресурстар;

• динамикадағы өнімнің материал сыйымдылығы деңгейін талдау;
• жеке факторлардың деңгейдің өзгеруіне әсерін зерттеу

өнімнің материал сыйымдылығы;
• материалдарды мәжбүрлі ауыстыру салдарынан шығындарды анықтау, а

сондай-ақ, материалдардың болмауына байланысты жабдықтар мен 
жұмысшылардың тоқтап қалуы;

• материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру әсерін бағалау және
шығару көлемі мен өнімнің өзіндік құнына материалдық ресурстарды 
пайдалану;

• пайдаланылмаған мүмкіндіктерді анықтау (ішкі шаруашылық
материалдық шығындарды азайту және олардың өндіріс көлеміне әсері.

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің материалдық ресурстармен 
қамтамасыз етілуін талдау ақпаратының көздері деректер болып табылады:

• бизнес-жоспар;
• жедел - техникалық және бухгалтерлік есеп деректері;
• түскені туралы бухгалтерлік есептің Талдамалық мәліметтері,

материалдық ресурстардың шығысы мен қалдықтары;
• "өндіріске және өткізуге жұмсалған шығындар туралы мәліметтер" № 5-з 

нысаны
(жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)".

Материалдық ресурстарды талдаудың мақсаты ресурстарды ұтымды 
пайдалану арқылы өндіріс тиімділігін арттыру болып табылады.

Материалдық ресурстарға қажеттіліктің өсуі кең және қарқынды түрде 
қанағаттандырылуы мүмкін.
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Материалдық ресурстарға қажеттілікті қанағаттандырудың кең жолы 
нақты материалдық шығындардың өсуіне әкелетін көп материалдарды сатып 
алуды немесе өндіруді қамтиды. Алайда, егер өндіріс көлемі өссе немесе 
белгіленген шығындар қысқарса, өнімнің өзіндік құны төмендеуі мүмкін.

Материалдық ресурстарға деген қажеттілікті қанағаттандырудың 
қарқынды тәсілі өндіріс процесінде материалдарды үнемді жұмсауды 
қамтиды, бұл нақты материалдық шығындардың азаюын қамтамасыз етеді 
және өнімнің өзіндік құнын төмендетеді.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің материалдық ресурстармен 
қамтамасыз етілуін талдау

Өнім көлемінің өсуі мен сапасының жақсаруы көбінесе шаруашылық 
жүргізуші субъектінің материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуіне және 
оларды пайдалану тиімділігіне байланысты.

Көрсеткіштер арасындағы өзара байланысты(1.11) формулада көрсетуге 
болады):

V = ДСМ х Мұ немесе V = ДСМ х (1/ХБ) (1.11),

мұндағы: V-өнім көлемі;
ДСМ-материалдық шығындар сомасы;
Әб – материалоотдача өнім;
Me-өнімнің материал сыйымдылығы.
Материалдық ресурстардың уақтылы түсуі және тиімді пайдаланылуы 

үздіксіз, ырғақты жұмысты, бизнес-жоспардың орындалуын және пайданың 
артуын қамтамасыз етеді. Негізсіз артық болу айналым қаражаттарының 
айналымын баяулатуға әкелуі мүмкін, бұл қаржылық жағдайды 
нашарлатады. Шаруашылық практиканың ерекшелігі көптеген шаруашылық 
жүргізуші субъектілер жоғары өтімді құралдар (бензин, спирт, т.б.) түрінде 
қорлар құрады. Бұдан шығатыны, шаруашылық жүргізуші субъект саны, 
сапасы, ассортименті бойынша материалдық ресурстардың оңтайлы қорына 
ие болуы керек.

Қазіргі жағдайда шаруашылық жүргізуші субъектілер шығару 
бағдарламасына сүйене отырып, дербес анықтайды:

• тұтынылатын ресурстардың мөлшері;
• олардың сапасы;
• жеткізушілер және негізгі базалар;
• түсу мерзімі.

Технологиялық процеске және өндірістің басқа да ерекшеліктеріне 
сүйене отырып, шығын мөлшері анықталады, қорлардың мөлшері өнімнің 
ассортименті тұрғысынан қажет емес материалдарды анықтайды, оларды 
сату шараларын анықтайды [4].
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1.1.5 Материалдық ресурстарды жоспарлау және үнемді 
пайдалану

Материалдық ресурстарды тиімді пайдалану үшін оларды жоспарлау 
процесі маңызды. Жоспарлаудың дұрыс жүйесі 3 аспектке негізделген: 
жоспарлау объектісі, қажетті ресурстар, ресурстардың болуы. Материалдық 
ресурстарды дұрыс жоспарлау үшін сату нарығын дұрыс зерттеу және 
нарыққа қажетті тауарларды анықтау қажет. Бірақ ұйымның мүмкіндіктері
мен нарықтың қажеттіліктері арасында теңдіктің болуын атап өткен жөн. Ол 
үшін нарықтық сұранысты қолда бар өндірістік ресурстармен, қорлармен 
және өнімділікпен теңестіру жоспарын жасау қажет.

Кәсіпорында тиімді жоспарлау үшін жоспарлау және бақылау жүйесі
жасалуы керек. Бұл жүйе бес деңгейден ұсынылуы мүмкін:

• стратегиялық бизнес-жоспар;
• өндіріс жоспары (сату және операциялар жоспары);
• өндірістің негізгі күнтізбелік жоспары;
• ресурстарға қажеттілік жоспары;
• өндірістік қызметті сатып алу және бақылау.
Әр деңгейдің өз міндеті, ұзақтығы және егжей-тегжейлі деңгейі бар. 

Стратегиялық жоспарлаудан өндірістік қызметті бақылауға көшу барысында 
міндет жалпы бағытты анықтаудан нақты егжей-тегжейлі жоспарлауға дейін 
өзгереді. Стратегиялық бизнес-жоспар-бұл компания екі жылдан он жылға 
дейін немесе одан да ұзақ мерзімде орындауды көздейтін негізгі мақсаттар 
мен міндеттерді ұсыну. Бұл болашақта кәсіпорынның айналысқысы келетін 
бизнес түрін сипаттайтын компания қызметінің жалпы бағытын тұжырымдау 
– пәндік-өндірістік мамандандыру, нарықтар және т.б. осыған байланысты 
біз өндірістік жоспарға, осы жоспардың мақсатына, нарықтық сұранысты 
қанағаттандыруға, сондай-ақ барлық агрегаттарды, материалдарды және 
тетіктерді қолданудың тиімділігіне қызығушылық танытамыз. Бұл 
ресурстарға қажеттілік жоспарларында бөлек айтылады, бұл неғұрлым нақты 
жоспар, қызмет көрсету немесе қызмет көрсету кезінде қолданылатын 
компоненттерді өндіру және сатып алу жоспары. Бұл жоспардың егжей-
тегжейлі деңгейі өте жоғары және ол үш айдан он сегіз айға дейін жасалады.

Жақында жасалған материалдық ресурстарды жоспарлау әдістерінің бірі 
MRP (материалдық сұранысты жоспарлау) әдісі болды. Бұл әдістің негізгі 
мақсаты қоймалармен байланысты шығындарды азайту болып табылады. Ол 
шикізатқа, жартылай фабрикаттарға және басқа өнімдерге қажеттіліктің 
дайын өнім шығару жоспарына тәуелділігі принципіне негізделген. Осы 
көрсеткішті, сондай-ақ өндірістің технологиялық циклдерінің уақытын 
есепке алу белгілі бір мерзімге қажетті материалдар қорын есептеуге 
мүмкіндік береді. MRR әдісі кәсіпорында қандай есепке алу және басқару 
процестерін жүзеге асыру керектігін, оларды қандай ретпен орындау 
керектігін, оларды қалай орындау керектігі туралы нақты ұсыныстарды, яғни 
алгоритмдерді қамтиды. MRR әдісі сатып алуға тапсырыс жобаларын және 
қажетті материалдар мен компоненттерді ішкі өндіруді қамтиды. Басқаша 



25

айтқанда, оны қолдану компоненттерді жеткізу жоспарын оңтайландыруға 
мүмкіндік береді, осылайша өндіріс шығындарын азайтады және оның 
тиімділігін арттырады. Алайда, MRR-де айтарлықтай кемшілік бар. Осы 
Тұжырымдама аясында қорларды есептеу кезінде қолда бар өндірістік 
қуаттар, олардың жүктемесі және жұмыс күшінің құны ескерілмейді. Бұл 
кемшілік MRR-II тұжырымдамасында түзетілді. Бұл әдістің негізгі мәні 
өндірісті болжау, жоспарлау және бақылау шикізатты сатып алудан бастап 
тұтынушыға тауарды жөнелтуге дейін бүкіл цикл бойынша жүзеге 
асырылады.

Материалдық ресурстарға қажеттілік өндірістік бағдарламаны 
орындауға, күрделі құрылысқа, өнеркәсіптік емес қажеттіліктерге және кезең 
соңындағы материалдық ресурстардың қажетті қорларына қажеттілікпен 
анықталады. Материалдық шығындар өндірістік саланың көптеген 
салаларында өндіріске кететін ағымдағы шығындарда ең үлкен үлеске ие. 
Кәсіпорынның ең маңызды көрсеткіштері-өндіріс көлемі, оның 
рентабельділігі, сондай – ақ қаржылық жағдайы мен өтімділігі кәсіпорында 
материалдық-техникалық жабдықтау процесі мен үнемдеу режимінің 
сақталуын бақылау әдісіне байланысты. Кәсіпорынның жұмысын қаржылық-
экономикалық талдау процесінде материалдық шығындарды азайту 
резервтерін іздеу және осы негізде өндіріс көлемі мен түпкілікті нәтижелерді 
арттыру жүзеге асырылады.

Материалдық ресурстарға қажеттілік үш бағамен анықталады:
• қойма үй-жайларына қажеттілікті белгілеу үшін қажетті заттай өлшем 

бірліктерінде;
• құны бойынша-айналым қаражатына қажеттілікті анықтау үшін;
• қамтамасыз ету күндерінде-жеткізу кестесінің орындалуын жоспарлау 

және бақылау мақсатында.
Кәсіпорынның қорлармен қамтамасыз етілуі заттай немесе құндық 

көрсеткіштердегі материалдық ресурс қорларының сол өлшем бірліктеріндегі 
материалдық ресурстың бір күндік шығысына қатынасы ретінде есептеледі. 
Материалдардың орташа күндік шығысы талданатын кезеңдегі материалдық 
ресурстың жалпы шығынын кезеңдегі күнтізбелік күндер санына бөлу 
арқылы анықталады. Шикізат, материал, отын, энергия және басқа да еңбек 
заттарының шығындары өндірістік саланың көптеген салаларында ағымдағы 
өндірістік шығындарда ең үлкен үлес салмағына ие. Кәсіпорынның ең 
маңызды көрсеткіштері-өндіріс көлемі, оның пайдалылығы, сондай – ақ 
қаржылық жағдайы мен өтімділігі кәсіпорында материалдық-техникалық 
жабдықтау процесінің және әр бөлімшеде, әр жұмыс орнында үнемдеу 
режимінің сақталуын бақылау процесіне байланысты.

Кәсіпорынның материалдық ресурстарын жоспарлау процесінде еңбек 
объектілерінің шығындарын азайту резервтерін іздеумен және осы негізде 
өндіріс көлемін және түпкілікті нәтижелерді арттырумен байланысты 
міндеттер шешіледі. Белгіленген міндеттер арасында:

• материалдық ресурстарға қажеттілікті анықтау мақсатында 
кәсіпорынның тиісті функционалдық бөлімшелері жүзеге асыратын 
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есептеулердің сапасын талдау, оның ішінде өнім өндіруге шикізат, 
материалдар, энергия көздерінің Шығыс нормаларының сапасын талдау;

• материалдық-техникалық жабдықтау қызметтерінің жұмысын 
материалдық ресурстардың барлық қажетті түрлерімен өндірісті үздіксіз 
қамтамасыз ету және қойма қорларын құру үшін қаржылық ресурстарды 
үнемдеу тұрғысынан бағалау;

• өнімнің материал сыйымдылығын факторлық талдау;
• прогрессивті нормаларды, ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу, 

өнімсіз шығындарды, қалдықтарды азайту есебінен материалдық 
шығындарды төмендету резервтерін анықтау;

• материалдық ресурстарды үнемдеу режимін енгізудің кәсіпорын 
қызметінің сандық және сапалық көрсеткіштеріне әсерін есептеу.

Материалдарды пайдалануды экономикалық талдаудың негізгі 
ақпараттық базасын бухгалтерлік және басқарушылық есеп деректері, 
өнімнің өзіндік құнының жоспарлы және есептік калькуляциясы, 
жоспарланған, қаржы қызметтерінің материалдары, сондай-ақ кәсіпорынның 
технологиялық, конструкторлық және басқа да функционалдық бөлімшелері 
құрайды, олар кәсіпорынды барлық қажетті материалдық ресурстармен 
үздіксіз жабдықтауды ұйымдастыруға және осы ресурстарды үнемдеу 
резервтерін іздеуге тікелей қатысуға міндетті. Материалдық ресурстарды 
пайдалануды жоспарлаудың негізгі кезеңдерін бөліп көрсетуге болады:

• материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау;
• материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігінің материалдық 

шығындар шамасына әсерін бағалау;
• кәсіпорынның материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау;
• материалдық ресурстарды жұмсау нормаларының негізділігін талдау;
• материалдық ресурстарға оңтайлы қажеттілікті негіздеу.
Материалдарға қажеттілікті жоспарлаудың негізгі мақсаты жоспарлау 

кезеңінде кез-келген уақытта қажетті материалдардың болуын қамтамасыз 
ету болып табылады. Қажеттіліктерді жоспарлау арқылы ішкі мақсаттар үшін 
де, сату үшін де қажетті материалдар көлемін уақтылы сатып алу немесе 
өндіру қамтамасыз етіледі. Жоспарлау процесі қорларды үздіксіз бақылауды, 
атап айтқанда сатып алуға және өндіруге тапсырыс жобаларын автоматты 
түрде құруды қамтиды. Жоспарлау үшін сатып алу немесе өндіріс көлемін 
есептеу үшін барлық материалдар, соның ішінде резервтелген материалдар 
туралы ақпарат қажет. Жоспарлау процесі бізді материалдарды тікелей 
өндірісте қолдануға әкеледі, бұл процесс ұйым үшін өте маңызды, өйткені 
оны рационализациялау қажетсіз шығындардан аулақ болады. Шикізат, отын, 
қосалқы материалдар неғұрлым жақсы пайдаланылса, олар белгілі бір 
мөлшерде өнім өндіруге аз жұмсалады, осылайша өндіріс көлемін ұлғайтуға 
мүмкіндік жасалады.

Материалдық ресурстарды тұтыну-бұл олардың өндірістік тұтынуы. 
Ұйымның шығысы кәсіпорынның өнім шығару немесе қызмет көрсету 
жөніндегі бағдарламаны орындауға тікелей жұмсаған материалдық 
ресурстардың барлық санын қамтиды. Материалдық ресурстарды жұмсау 
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сондай-ақ жөндеу мұқтаждарына, көлікке қызмет көрсетуге, қосалқы 
шаруашылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тұрмыстық қажеттіліктерге де 
жүзеге асырылады. Материалдық ресурстарды тұтыну олардың жалпы және 
нақты шығындарымен сипатталады. Материалдық ресурстардың жалпы 
шығысы заттай көріністе, материалдық ресурстардың әртүрлі түрлерінің 
жиынтық шығысы құндық көріністе ескеріледі.

Материалдық ресурстарды тұтынуды рационализациялаудың 
факторлары "тиімді", яғни бір жағынан материалдық ресурстардың өсуін 
анықтайтын, екінші жағынан оларға қажеттіліктің азаюын, сондай – ақ 
ұйымдық – экономикалық шараларды "қамтамасыз ететін" факторлар болып 
табылады, онсыз Ресурстық әлеуетті тиімді пайдалану мүмкін емес.

Жалпыланған түрде өндірістің материалдық факторларын ұтымды 
тұтыну және үнемді пайдалану саласындағы жұмыстың негізгі бағыттары 
мыналар болып табылады:

• өндірістің техникалық жай – күйін оңтайлы деңгейге жеткізу үшін 
ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалану, тиімділігі жоғары 
техника мен қалдықсыз технологияларды қолдану, өнімнің сапасын арттыру;

• материалдық ресурстарды өндіру мен тұтынуды ұйымдастыруды 
жақсарту, есепке алу мен есептілікті жетілдіру, ресурстарды пайдалануды 
жоспарлау мен оңтайландырудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану, еңбек 
тәртібін арттыру;

• материалдық шығындармен салыстырғанда өндіріс нәтижелерінің 
басым өсуін қамтамасыз ететін прогрессивті құрылымдық және 
Инвестициялық саясат;

• шаруашылық механизмінің барлық элементтерін еңбек ұжымдарының 
ресурстарды неғұрлым ұтымды жұмсауда материалдық мүдделілігін арттыру, 
оларды өндіру және өңдеу, тасымалдау және сақтау кезінде шығындарын 
азайту үшін пайдалану [5].

Практикалық тапсырма №1
Тақырыбы: "өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау»
Мақсаты: дағдыландыру әзірлеу, жұмыс орындарын жоспарлау, 

Өндірісті ұйымдастыру және өндірістік ресурстарды есептеу.
Тапсырма: жұмыс орнының орналасуын және жұмыс орнында 

жабдықты орналастыруды дамыту жоспарын жасаңыз.

Практикалық тапсырма №2
Тақырыбы: "Материалдар шығынының нормасын анықтау»
Жұмыстың мақсаты: кәсіпорын шығындарын анықтауды үйрену.
Тапсырма: материалдық ресурстарға, қосалқы бөлшектерге және электр 

энергиясына қажеттілікті есептеу.

Практикалық тапсырма №3
Тақырыбы: "ұйымның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері 

мен экономикалық тиімділігін есептеу»
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Жұмыстың мақсаты: кәсіпорын қызметінің көрсеткіштерін есептеуді 
үйрену. Практикалық жұмыстың қорытындысы бойынша студент:

Білу: – қызметтің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері және 
есептеу әдістері. 

Меңгеруі керек: – қызметтің жоспарлы экономикалық көрсеткіштерін 
есептеу. Жұмысты орындау тәртібі:

1. Тапсырманы мұқият оқып шығыңыз;
2. Көрсеткіштерді есептеу ретін анықтаңыз;
3. Қажетті формулаларды таңдау;
4. Көрсеткіштерді есептеңіз. Есептеулерге түсініктеме беріңіз. 
Жұмысқа арналған тапсырма: 
Алдыңғы практикалық жұмыстардың бастапқы деректері мен 

есептерінің негізінде бір айдағы кәсіпорын жұмысының келесі 
көрсеткіштерін жоспарлауды (есептеуді) жүргізу: 

1. Еңбек өнімділігі;
2. пайдалану шығыстары;
3. баға;
4. жоспарланған пайда.

Бөлімге бақылау сұрақтары:
1. Өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру 

және жоспарлау жөніндегі іс-шаралар.
2. Материалдар шығынының нормасын анықтау.
3. Материалдарға өтінім жасау және оларды үнемді жұмсау.
4. Материалдық ресурстардың шығыны.
5. Электр энергиясының балансын есептеу.
6. Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің жалпы ережелері.
7. Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің жауапкершілігі.
8. Жұмыс орындарын заманауи ұйымдастыру.
9. Жұмыс орнын жоспарлау.
10. Энергия балансын есептеу.

Қысқаша қорытынды
Осы бөлімнің соңында студенттер игереді: өндірісті материалдық-

техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша іс-
шаралар, материалдарға, қосалқы бөлшектерге, құралдарға өтінімдер 
жасайды және оларды үнемді және ұтымды жұмсауды қамтамасыз етеді.
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БӨЛІМ 2. Электр және электромеханикалық қондырғыларға
техникалық қызмет көрсету

Мақсаты мен міндеттері:
Бұл бөлімде студенттер электрлік және электромеханикалық 

жабдықтар мен құрылғыларды сынауды, пайдалануды және жөндеуді 
ұйымдастыру тәртібін зерттейді.

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар:
1. Электр жетегінің негіздерін үйрену.
2. Электр жетектерін басқару схемаларын түсіну дағдыларын алыңыз.
3. Кинематикалық схеманы құру дағдыларын меңгеру.

Қажетті оқу құралдары:
1. Энергетикалық жабдықтарды өндірістік пайдалану, техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу. (Анықтамалық), Колпачков Валерий Ильич, 
Аусыл Александр Игнатьевич, Мәскеу: -1999. - 438 б.

2. Электр жетегі: оқу құралы. / сост. С. Петухов, М. В. Кришьянис. –
Архангельск: С (А)ФУ, 2015. – 303 Б.

2.1. Электр қондырғылардың жұмыс істеу принципі, тозу себептері 
және

оларды жою жөніндегі іс-шаралар

2.1.1 Электр және электромеханикалық қондырғылардың жұмыс
істеу принципі, қолдану саласы

Электр жабдықтары-бұл электр энергиясын өндіруге, таратуға, 
түрлендіруге, беруге немесе тұтынуға арналған электр құрылғылары мен 
өнімдерінің жиынтығы.

Электр жабдықтарының түрлері.
Персоналды жабдықтың тоқ өтетін бөліктерімен және қозғалатын 

элементтерімен тікелей жанасудан қорғауға, сондай-ақ электр техникалық 
құрылғыларға (ЭҚ) және электр жабдығына (Э) бөгде заттардың, шаңның, 
сұйықтықтың түсуіне қатысты МЕМСТ 18311-80 сәйкес электр жабдығының 
сыныптамасы электр жабдығының негізгі түрлерін бөледі:

• ылғалға төзімді;
• ашық;
• қорғалған;
• судан қорғалған;
• шашырауға төзімді;
• тамшылап қорғалған;
• шаң қорғаушы;
• жабу
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• жарылыстан қорғалған электр жабдығы.
Осылайша, электр жабдықтарының жіктелуі электр жабдықтарының 

электр қорғанысының негізгі түрлерін, сондай-ақ олардың қызметкерлер 
үшін сенімділігі мен қауіпсіздік дәрежесін, жабдықтың тұрақтылығы мен 
өзін әртүрлі сыртқы факторлардан қорғауды анықтады.

МЕМСТ 14254-80 жұмысшылардың қабықтың ішіндегі тірі 
бөлшектермен, қозғалатын элементтермен және олардың сипаттамаларымен 
байланысудан қорғау дәрежесін бекітті. Сондай-ақ, бұл МЕСТ сыртқы қатты 
бөлшектер мен осы сипаттамаларды көрсететін заттар түскен кезде қабықтың 
ішінде орналасқан электр жабдықтарының қорғаныс дәрежесін анықтады.

Сол стандарт қабыққа салынған электр жабдықтарының 
сипаттамаларын көрсете отырып, судың енуінен қорғау дәрежесін белгілейді.

Электр жабдығының қабығы немесе паспорттық деректері бар 
тақтайша осы түрдің судың әсерінен және жанасудан қорғалу дәрежесін 
сипаттайтын белгіні қамтиды. Толық белгі-бұл келесі тармақтарды қамтитын 
зат:

a) халықаралық белгілер жүйесі - IP шартты әріптерімен белгіленген 
International Protection;

b) шартты цифрлық белгілеуде жұмыскерлерді жабдықтың тоқ өтетін 
бөліктерімен және қозғалатын элементтерімен тікелей жанасудан, бөгде 
заттар мен қатты бөлшектердің қабық ішіне түсуінен қорғау дәрежесі;

c) шартты цифрлық белгілеуде электр жабдығын су мен басқа 
сұйықтықтың қабық ішіне енуінен қорғау дәрежесі.

Мысалы, IP23 белгісі персоналды тоқ өтетін бөлшектермен және 
қозғалатын элементтермен тікелей байланысу мүмкіндігінен қорғайтын және 
жабдықты диаметрі 12,5 мм кем емес бөгде заттар мен қатты бөлшектердің 
түсуінен қорғайтын электр жабдығының қабығын қорғау дәрежесін 
(деңгейін), жабдық қабығын бұрышта құлайтын жаңбырдан тігінен 60° артық 
емес қорғауды білдіреді.

Егер жабдық аталған қорғау түрлерінің біріне қажеттілікті болдырмаса, 
оны белгілеудің орнына "X"белгісін қоюға жол беріледі. Мысалы, IPX3 бұл 
өнім қорғаудың бұл түрін қажет етпейтінін немесе оны сынақтан 
өткізбейтінін білдіреді.

Электр жабдықтарының жіктелуі электр қондырғыларының қорғаныс 
түрлерін және олардың сұйықтыққа, шаңға, бөгде заттарға енуіне 
төзімділігін, сондай-ақ қызметкерлер үшін қауіпсіздігін анықтайды.

Электромеханикалық жабдықтар-бұл қызметкерлердің жұмысын 
оңтайландыруға мүмкіндік беретін кәсіпорындардың тиімді жұмысы үшін 
таптырмайтын құрал.

Электромеханикалық жабдық өнімді және негізгі технологиялық 
процестерді бастапқы өңдеу үшін де, қосалқы операциялар үшін де 
қолданылады.

Техникалық сипаттамалары бойынша электр жабдықтарын 
таңдау.

Электр жабдықтарын жобалау ұйымдары таңдайды. Жобаны әзірлеу 
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кезінде олар орташа пайдалану жағдайларына назар аударады. Жабдыққа 
әсер ететін нақты факторлар айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Жобалық 
ұйым, айталық, нақты жұмыс жағдайында электр қабылдағыштардағы 
кернеудің қандай нақты ауытқуларын ескеру қиын. Кейбір жағдайларда 
электр қабылдағыштардың жобалық және жұмыс режимдері сәйкес келмейді 
(сурет.2.1).

Сур.2.1. Электр қабылдағыш

Жұмыс тәжірибесінде, әдетте, электр жабдықтарын таңдаумен 
байланысты міндеттердің екі тобы пайда болады — таңдалған электр 
жабдықтарының нақты жұмыс жағдайларына сәйкестігін тексеру және істен 
шыққан өнімдерді дұрыс ауыстыру. Бұл мәселелер әсіресе электр 
жабдықтарын тиімсіз пайдалану айтарлықтай зиян келтіретін жауапты 
тұтынушылар үшін өзекті.

Электр жабдықтарын таңдау нақты жұмыс жағдайларын сипаттайтын 
бірқатар көрсеткіштерді бағалауға және оларды электр жабдықтарының 
параметрлерімен салыстыруға дейін азаяды. Бұл жағдайда шектеу принципі 
немесе оптималдылық принципі қолданылады.

Бірінші жағдайда электр жабдықтарының көрсеткіштері берілген 
рұқсаттардан асып кетпеуі керек, мысалы, нақты жүктеме қуаты электр 
қозғалтқышының қуатынан аспауы керек. Екінші жағдайда белгілі әдістердің 
бірімен шешілетін оңтайландыру мәселесі қалыптасады.

Жабдықты техникалық сипаттамалары бойынша таңдау оның қоршаған 
орта жағдайларына және болжамды жұмыс режимдеріне (қуат, ток, кернеу) 
сәйкестігін бағалауды қамтиды.

Қоршаған орта жағдайлары бойынша электр жабдықтарын 
таңдау.

Қоршаған орта параметрлерін ескере отырып таңдау электр 
қабылдағыштарды олар есептелмеген жағдайларда қолдануды болдырмауға 
тиіс.

Өнеркәсіп шығаратын электротехникалық бұйымдар мынадай 
Климаттық орындауға ие болуы мүмкін: у — қоңыржай климатпен, ХЛ —
суық климатпен, ТВ — ылғалды тропикалық климатпен, т — құрғақ 
тропикалық климатпен, о — жалпы Климаттық орындалым.

Орналастыру санаттары келесідей белгіленеді:
1-ашық ауада жұмыс істеу үшін;
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2-ашық ауадағы температурамен бірдей үй-жайларда жұмыс істеу 
үшін;

3-жабық жылытылмайтын үй-жайларда жұмыс істеу үшін;
4-климаты жасанды реттелетін үй-жайларда жұмыс істеу үшін;
5-ылғалдылығы жоғары бөлмелерде жұмыс істеу үшін.
Электр жабдығын ерекше жағдайларда қолдану үшін ауыл 

шаруашылығына арналған (С) және химияға төзімді бұйымдар шығарылады.
Жаңадан Орнатылатын электр жабдығын тексеру немесе істен шыққан 

электр жабдығын резервтік электр жабдығына ауыстыру кезінде оның орнату 
орнындағы қоршаған орта жағдайларына сәйкестігіне назар аудару қажет.

Климаттық орындалуы және орналастыру санаты зауыт тақтайшасында 
бұйымның модификациясына қатысты барлық белгілерден кейін көрсетіледі 
(әріптер мен сандар түрінде). Мысалы, 4a160m2 электр қозғалтқышы 
(сурет.2.2) У орындауда (қалыпты климат үшін), 3 орналастыру санаты 
(табиғи желдеткіші бар жабық үй — жайларда жұмыс істеу) 4а160м2уз, ал 
мамандандырылған ауыл шаруашылығы жағдайында-4а160м2уз белгіленуі 
бар.

Сур.2.2. Электр қозғалтқышы

Климаттық орындалуы мен орналасу санатын таңдаудан басқа, электр 
жабдықтары қорғаныс дәрежесіне сәйкес тексерілуі керек. Қорғау дәрежесін 
белгілеу үшін IP әріптері және одан кейінгі екі сан қолданылады.

Біріншісі жылжымалы немесе кернеудегі бөліктермен жанасудан, 
сондай — ақ қатты заттардың ішке түсуінен персоналды қорғау дәрежесін, 
екіншісі-ылғалдың түсуінен қорғау дәрежесін білдіреді. Егер қорғаныс 
түрлерінің біріне қажеттілік болмаса, онда шартты түрде жетіспейтін Сан x 
белгісімен ауыстырылады.

Жалпы қолданыстағы электр қозғалтқыштары қорғау дәрежесі 
бойынша екі Ip44 — жабық үрленетін және IP23 — қорғалған орындалады.

Өнеркәсіп пен ауылшаруашылығында қолданылатын электр 
жабдықтарының қалған бөлігі IP30, IP41, IP44, IP54, IP55 қорғаныс деңгейіне 
ие болуы керек.

Қорғаныс дәрежесін таңдау электр жабдықтарының нақты жұмыс 
жағдайларына, яғни нақты үй-жайларға байланысты жүзеге асырылады. 
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Әдетте қорғау дәрежесінің сипаттамасы бұйымның корпустарына немесе 
паспорттық деректері бар тақтайшаларға қойылады.

Жұмыс режимі бойынша электр жабдықтарын таңдау.
Электр жабдықтарын қоршаған орта факторларынан қорғаумен қатар, 

оның сенімді және үнемді жұмысы үшін қуат немесе ток таңдау үлкен 
маңызға ие. Электр қозғалтқышының төмен қуаты жетек механизмінің 
өнімділігін төмендетеді, оның мерзімінен бұрын істен шығуына жағдай 
жасайды. Жоғары қуатты электр қозғалтқышын пайдалану орнатуды 
арттырады.

Электр қозғалтқышының қуаты жұмыс машинасын басқаруға қажетті 
қуатқа тең болуы керек. Бұл жағдайда Жұмыс машинасының жүктеме сипаты 
өте маңызды. Ұзақ тұрақты жүктеме кезінде электр қозғалтқышын таңдау 
нақты қуат тұтыну арқылы жүзеге асырылады. 20% - дан аз өзгеру 
коэффициенті бар жүктеме аз уақыт ішінде орташа қуат бойынша таңдалады. 
Айнымалы жүктеме кезінде-есептелген эквивалентті қуат (RMS) бойынша.

Жетек машинасының жобалық қуатын біле отырып, каталог Pl ≥ Рм 
шарты бойынша ең үлкен қуат мәні бар Электр қозғалтқышын таңдайды

Электр аппараттары (магниттік стартерлер, ажыратқыштар, 
ажыратқыштар) негізгі контактілердің тогы бойынша Іном1 ≥Іраб таңдайды, 
мұндағы Іном1 — аппараттың номиналды тогы i-ro, Іраб —
коммутацияланған тізбектің жұмыс тогы.

Электр жылыту қондырғылары олардың қуаты үй-жайлардың немесе 
технологиялық процестің жылу балансының теңдеуінен анықталатын 
есептеуден кем болмауы үшін таңдалады.

Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында, әдетте, 380/220 В кернеуі 
қолданылады, сондықтан барлық электр қабылдағыштар осы кернеуге 
таңдалуы керек.

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда электр қондырғыларын 
пайдалануды ұйымдастыру.

Кәсіпорындардың электр қондырғыларын пайдалану Электр 
қондырғыларының электр жабдықтарының қалыпты жұмысын қолдауды, 
оның ішінде Авариялық жағдайларды жоюды, осы Электр қондырғыларының 
электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді көздейді.

Кез – келген кәсіпорынның басты міндеті-қолданыстағы нормативтік 
құжаттардың сақталуымен қамтамасыз етілетін электр қондырғыларының 
қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету.

Электр қондырғылары-бұл электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге,
беруге, жинақтауға, таратуға және/немесе ce-ны энергияның басқа түріне 
айналдыруға арналған машиналар, құрылғылар, желілер және қосалқы 
жабдықтар жиынтығы (олар орнатылған құрылымдар мен бөлмелермен 
бірге). Электр қондырғысы-өзара байланысты жабдықтар мен құрылымдар 
кешені.

Электр қондырғыларының мысалы: электр қосалқы станциясы, электр 
желісі, тарату қосалқы станциясы, конденсатор қондырғысы, индукциялық 
жылытқыш.
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Кәсіпорындағы электр қондырғыларының қауіпсіз жұмысын 
ұйымдастыру-бұл өте күрделі жүйе, оның өнімділігі кәсіпорынның түріне 
байланысты әртүрлі нормативтік құжаттарды басшылыққа алатын бірнеше 
қызметтермен қамтамасыз етіледі.

Кәсіпорындарда электр қондырғыларының қауіпсіз жұмысын 
қамтамасыз етуге қатысты негізгі мәселелерді қарастырыңыз.

Сур.2.3. Өнеркәсіптік кәсіпорын

Электр қондырғыларының электр жабдықтарын жөндеу кәсіпорын 
басшылығы құрастырған және бекіткен электр жабдығына ағымдағы және 
күрделі жөндеу жүргізу кестелеріне сәйкес жүргізіледі.

Әрбір өнеркәсіптік кәсіпорында(сурет.2.3) Кәсіпорынның электр 
шаруашылығына, сондай-ақ жекелеген учаскелерге жауапты тұлғалар бар. 
Мысалы, энергиямен жабдықтаушы компанияның құрылымын 
қарастырайық.

Бұл кәсіпорында Электр қондырғыларының Әртүрлі электр 
жабдықтарын пайдалануды ұйымдастыратын бірнеше учаскелер бар 
(сурет.2.4):

• қосалқы станция қызметі (АЖҚ) – пайдалануға жауап береді
қосалқы станциялардың электр жабдықтары;
• жедел-диспетчерлік қызмет (ЖБҚ) – қауіпсіздікті қамтамасыз 

етеді.
жедел персоналдың қосалқы станцияларға қызмет көрсетуі;
• электр беру желілері қызметі (ЭЖЖЖ) – жұмыстарды 

ұйымдастырады
осы энегроснабж беруші компанияның қарамағындағы ЭБЖ жоспарлы 

және авариялық жөндеулерді жүргізуге қатысты;
• релелік қорғау және автоматика қызметі (СӨЖ) – жүзеге асырады
кәсіпорынның қосалқы станцияларындағы релелік қорғау, автоматика 

құрылғыларын және электр жабдықтарының екінші тізбектерін пайдалану;
• электр энергиясын есепке алу бөлімі келесі мәселелерді 

қарастырады:
есепке алу аспаптарын орнату, оларды тексеру және жұмыс 

қабілеттілігін қамтамасыз ету;
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• сынау, оқшаулау, диагностикалау, қорғау қызметі
асқын кернеулер (СИЗП) – электр қондырғыларындағы электр 

жабдығы мен артық кернеулерден қорғау аппараттарының оқшаулану жай-
күйін бақылауды жүзеге асырады, атап айтқанда электр қондырғыларының 
электр жабдығын сынауды жүзеге асырады.

Жоғарыда аталған қызметтерден басқа, кәсіпорында жалақы төлеуден 
бастап, кәсіпорын қызметкерлерімен жұмыс істеуге дейінгі әртүрлі 
мәселелерді реттейтін көптеген басқа бөлімдер бар.

Сур.2.4. Қызмет көрсетуші персонал

Егер кәсіпорынның қызмет көрсетілетін объектілерінің саны көп болса, 
онда оларды бірнеше құрылымдық бөлімшелерге бөлуге болады. Бұл, ең 
алдымен, кәсіпорынның электр қондырғыларына қызмет көрсетуді 
ұйымдастыруды айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
әрбір құрылымдық бөлімшеге бірнеше қосалқы станциялар, электр беру 
желілері, зертхана және т.б. жатады. [6].

2.1.2 Электр және электромеханикалық қондырғыларды сынау,
пайдалану және жөндеудің жолдары

Электр жабдығын техникалық пайдалану деп оны мақсаты бойынша 
пайдалану және техникалық жарамды күйде ұстау процесі түсініледі. Бұл 
процесті нақты ұйымдастыру, жоспарлау және басқару заманауи модельдеу 
әдістерін, операцияларды қолдануды және т. б. кеңінен қолданатын жұмыс 
теориясы негізінде шешіледі.

Электр жабдығын техникалық пайдалану мынадай іс-шараларды 
орындауды қамтиды: электр жабдығын дайындау, қосу және ажырату, 
ақаулықтарды анықтау және техникалық жай-күйін болжау; 
профилактикалық жұмыстар; жекелеген тораптарды, байланыстарды және 
электр жабдығын тұтастай баптау және реттеу: жекелеген блоктар мен электр 
жабдығының тұтастай сақталуын қамтамасыз ету; қосалқы бөлшектер 
жиынтығымен (ЗИП) қамтамасыз ету; Қызмет көрсетуші персоналды 
техникалық даярлау; техникалық құжаттаманы дұрыс жүргізу.

Электр жабдығын техникалық пайдалану жүйесін тиімді ұйымдастыру, 
егер жобалау кезеңінде электр жабдығын құру, пайдалану және пайдалану 
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ерекшеліктері ескерілсе, оған қызмет көрсетудің техникалық құралдары, 
Ақпаратты өңдеу және жай-күйін бақылау әдістері әзірленген болса ғана 
мүмкін болады. Электр жабдықтарын техникалық пайдаланудың маңызды 
бөлігі техникалық қызмет көрсету болып табылады. Нашар 
ұйымдастырылған техникалық қызмет көрсету Электр жабдықтарының 
тоқтап қалуына немесе техникалық қызмет көрсету қызметкерлерінің дұрыс 
емес әрекеттерімен апатқа әкелуі мүмкін.

Электр жабдығы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету тиімділігін 
бағалау үшін мынадай көрсеткіштерді қолдану қажет: бір реттік техникалық 
қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы немесе пайдаланудың белгілі бір 
кезеңі үшін; техникалық қызмет көрсету құны; сенімділіктің бір немесе 
бірнеше көрсеткіштерімен анықталатын электр жабдығының сенімділігі; 
техникалық қызмет көрсету процесіндегі орташа тұрып қалу уақыты және 
шығындар; берілген уақытта техникалық қызмет көрсетуді орындау 
ықтималдығы.

Қызмет көрсетуші персонал электр жабдығын пайдалану жөніндегі 
жұмыстардың мынадай көлемін орындайды: электр жабдығының жай-күйі 
мен жұмысын, сондай-ақ профилактикалық іс-шаралар (майлау, тазалау, 
бекіткіштерді тарту) жүргізе отырып, электр жетектерінің механикалық 
бөлігін бақылау; кесте бойынша жүргізілетін ағымдағы жөндеумен негізгі 
және резервтік электр жабдығын мерзімді тексеру; Электр жабдығы тозған 
кезде оны күрделі жөндеу және жаңғырту жүргізу кезінде оны ауыстыру; 
жаңғырту іс-шараларын жүргізуге арналған жабдықтың сипаттамаларын 
зерттеу; ревизияға немесе жөндеуге ұшыраған жаңа жабдықты немесе

Электр жабдығын пайдалану процесінде электр техникалық персонал 
мынадай журналдарды жүргізеді: жабдықтың кез келген элементінің 
жұмысындағы ақауларды тіркейтін ақаулар, іркілістер және ақаулықтар; 
қосалқы станцияда жедел ауыстырып қосу; электр жабдығын техникалық 
қарау және жөндеу; төмен кернеулі (1000 В дейін) электр қондырғыларында 
жұмыстар жүргізу.

Электр жабдығының сенімді және өнімді жұмысын қамтамасыз ету 
жөніндегі өз қызметінде электр техникалық персонал техникалық 
құжаттаманы, оның ішінде: Электрмен жабдықтау, электр жетегі, 
жарықтандыру және сигнал беру жөніндегі электр техникалық схемалардың 
(қағидатты және қосылыстар) жиынтығын; паспорты және оларға сынақ 
актілері бар электр жабдығының паспорттары мен техникалық 
сипаттамаларын, электр аппараттарына, машиналар мен автоматтандыру 
құралдарына қызмет көрсету, жөндеу және баптау жөніндегі лауазымдық 
және өндірістік нұсқаулықтарды; басшылық және нормативтік 
материалдарды пайдаланады.

Барлық нұсқаулықтар кемінде 5 жылда бір рет қайта қаралуға тиіс, ал 
елеулі өзгерістер мен толықтырулар дереу енгізіледі және жауапты 
лауазымды тұлғалардың назарына жеткізіледі. Жобалық Электр 
тізбектерінің, сипаттамалардың, нұсқаулықтардың барлық жиынтығы 
Техникалық мұрағатта сақталуы тиіс.
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Күрделі электронды және микроэлектрондық техниканы кеңінен 
қолдану электр жабдықтарын техникалық пайдалану практикасына жоғары 
талаптар қояды. Осыған байланысты электр қондырғыларына техникалық 
қызмет көрсету мен жөндеудің жаңа принциптері кеңінен таралуда. Олардың 
негізгілерін қарастырыңыз.

Қатты ресурс бойынша пайдалану. Осы қағидат бойынша 
пайдаланылатын электр жабдығының жұмыс істеу бойынша белгіленген шегі 
болады, содан кейін ол жаңасымен ауыстырылады. Жөндеу аралық ресурс 
пайдалану басталғанға дейін тағайындалады және белгілі бір уақыттан кейін 
түзетіледі. Жөндеу жиілігі әлсіз элементтердің сенімділігіне байланысты 
анықталады. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің бұл әдісі (To және 
P) елеулі кемшіліктерге ие: көптеген элементтер мен түйіндер үшін жеке 
ресурстар пайдаланылмайды; To және P күрделілігі артады; жөндеуден 
кейінгі кезеңде электр жабдықтарының сенімділігі төмендейді. Көрсетілген 
әдіс Жекелеген тораптар мен блоктар бойынша, оның ішінде жөндеуге 
келмейтін ерекше жауапты тетіктер үшін қолданылуы мүмкін.

Техникалық жағдайы бойынша пайдалану. Бұл жағдайда электр 
жабдықтарының элементтері үшін ресурс орнатылмайды, бірақ электр 
жабдықтарының, блоктың немесе түйіннің электр жетегінің техникалық 
жағдайын сипаттайтын параметрлерді мерзімді немесе үздіксіз бақылау және 
өлшеу жүргізіледі. Бақылау нәтижелері бойынша объектіні одан әрі 
пайдалану туралы шешім қабылданады, ол объектінің техникалық жай-күйін 
анықтау мен болжауға және тоқтап тұруға арналған шығындарды қоса 
алғанда, ТҚ және Ж арналған шығындар туралы деректерге негізделеді.

Әдістің негізі-электр жетегінің техникалық жағдайы туралы сенімді 
ақпарат құралы ретінде диагностика. Сондықтан оны техникалық жағдайы 
Бақыланатын электр жабдықтарының элементтеріне қолдануға болады. ТҚК 
және Р әдісі жөндеуге қойылатын талаптардың ықтималды сипатына 
байланысты техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыс көлемінің 
тұрақсыздығына байланысты теріс тұстарға ие.

Сенімділік деңгейі бойынша пайдалану. Бұл жағдайда электр 
жабдығын пайдалану қауіпсіз істен шыққанға дейін жүзеге асырылады. Бұл 
ретте Электржетек элементтерінің сенімділігінің оның дұрыс жұмыс істеуін 
және пайдалану үнемділігінің қолайлы көрсеткіштерін қамтамасыз ететін
рұқсат етілген деңгейлері белгіленуі тиіс. Сенімділіктің рұқсат етілген 
деңгейлері электр жабдықтарын пайдалану тәжірибесінен тағайындалуы 
мүмкін. Электр жабдықтарын пайдалану тәжірибесінде "техникалық қызмет 
көрсету"деген жалпы атпен біріктірілген барлық үш немесе екі принципті 
ұтымды пайдалану қажет.

Электр жабдықтарын сынау түрлері.
Электр жабдығын сынаудың мақсаты-талап етілетін техникалық 

сипаттамаларға сәйкестігін тексеру, ақаулардың болмауын анықтау, кейінгі 
профилактикалық сынақтар үшін бастапқы деректерді алу, сондай-ақ 
жабдықтың жұмысын зерделеу. Сынақтардың келесі түрлері бар:

1) үлгілік;
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2) бақылау;
3) қабылдау-тапсыру;
4) пайдалану;
5) арнайы.
Қолданыстағы конструкциядан, оны дайындау кезінде қабылданған 

материалдардан немесе технологиялық процестен ерекшеленетін жаңа 
жабдықты үлгілік сынауды дайындаушы зауыт осы үлгідегі жабдыққа 
стандарттармен немесе техникалық шарттармен қойылатын барлық 
талаптарға сәйкестігін тексеру мақсатында орындайды.

Шығарылатын бұйымның негізгі техникалық талаптарға сәйкестігін 
тексеру үшін дайындаушы зауыттан шығарған кезде әрбір бұйым (машина, 
аппарат, аспап және т.б.) бақылау сынақтарына ұшырайды. Бақылау 
сынақтары қысқартылған (үлгілік сынақтармен салыстырғанда) бағдарлама 
бойынша орындалады.

Қабылдау-тапсыру сынақтарына монтаждау аяқталғаннан кейін оның 
пайдалануға жарамдылығын бағалау үшін пайдалануға жаңадан енгізілетін 
барлық жабдық жатады.

Пайдаланудағы, оның ішінде жөндеуден шыққан жабдық мақсаты 
оның жарамдылығын тексеру болып табылатын пайдалану сынақтарына 
ұшырайды. Күрделі және ағымдағы жөндеу кезіндегі сынақтар және 
жабдықты жөндеуге шығаруға байланысты емес профилактикалық сынақтар 
пайдалану болып табылады.

Арнайы сынақтар арнайы бағдарламалар бойынша зерттеу және басқа 
мақсаттар үшін өткізіледі.

Үлгілік және бақылау сынақтарының бағдарламалары (сондай-ақ 
нормалары мен әдістері) тиісті жабдыққа МЕМСТ-пен белгіленген. 
Қабылдау-тапсыру сынақтарының көлемі мен нормалары "Электр 
қондырғыларын орнату қағидаларымен"айқындалған. Пайдалану сынақтары 
"электр жабдығын сынау нормаларына" және "тұтынушылардың электр 
қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына"сәйкес жүргізіледі. 
Қабылдау-тапсыру және пайдалану сынақтары процесінде зауыттық және 
ведомстволық нұсқаулықтардың талаптарын қосымша ескеру қажет.

Сынақ жұмыстарының белгілі бір бөлігі электр қондырғыларының 
әртүрлі элементтерін баптау кезінде ортақ болып табылады. Мұндай 
жұмыстарға электр қосылыстарының тізбектерін тексеру, оқшаулауды 
тексеру және сынау және т. б. жатады.

Электр қосылыстарының схемаларын тексеру.
Электр қосылыстарының тізбегін тексеру(сурет.2.5) мыналарды 

көздейді:
1) коммутацияның жобалық схемаларымен принципті (толық), сондай-

ақ монтаждық, сондай-ақ кабельдік журналмен танысу;
2) орнатылған жабдық пен аппаратураның жобаға сәйкестігін тексеру;
3) монтаждалған сымдар мен кабельдердің (маркасы, материалы, 

қимасы және т. б.) жобаға және қолданыстағы қағидаларға сәйкестігін 
тексеру және тексеру;
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4) кабельдер сымдары мен талсымдарының ұштағыштарында, 
клеммниктерде, аппараттардың шықпаларында таңбалаудың болуын және 
дұрыстығын тексеруді; ;

5) монтаждау сапасын тексеру (түйіспе қосылыстарының сенімділігі, 
сымдарды панельдерге төсеу, кабельдерді төсеу және т. б.);

6) тізбектердің дұрыс орнатылуын тексеру (қоңырау шалу);
7) кернеудегі электр тізбектерінің схемаларын тексеруді қамтиды.
Бастапқы және қайталама коммутация тізбектері электр қондырғысын 

монтаждау аяқталғаннан кейін қабылдау-тапсыру сынақтары кезінде толық 
көлемде тексеріледі. Профилактикалық сынақтар кезінде коммутацияны 
тексеру көлемі айтарлықтай азаяды. Тексеру барысында анықталған орнату 
қателері немесе жобадан басқа ауытқулар реттеушілерді немесе 
монтажшыларды жояды (жұмыс көлемі мен сипатына байланысты). Жобадан 
түбегейлі өзгерістер мен ауытқуларға оларды жобалау ұйымымен 
келіскеннен кейін ғана рұқсат етіледі. Барлық өзгерістер сызбаларда 
көрсетілуі керек.

Электр жабдықтарын жоспарлы-алдын ала жөндеу.
Алдын-ала жоспарлы жөндеу-бұл жөндеу жұмыстарын жоспарлаудың 

қарапайым және сенімді әдісі.
Жабдықты жөндеуге қатысты жоспарлы-алдын алу қатынастарын 

қамтамасыз ететін негізгі шарттар::
* жөндеудегі электр жабдықтарының басты қажеттілігі оның жоспарлы 

жөндеудің нақты жұмыс істеген сағаттарының нақты саны арқылы 
орындалуының есебінен қанағаттандырылады, соның арқасында мезгіл-
мезгіл қайталанатын цикл қалыптасады;

* Электр қондырғыларын әрбір жоспарлы-алдын ала жөндеу барлық 
бар ақауларды жою үшін, сондай-ақ келесі жоспарланған жөндеуге дейін 
жабдықтың табиғи жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті көлемде 
жүргізіледі. Жоспарлы жөндеу мерзімі белгіленген кезеңдерге сәйкес 
анықталады;

Сур.2.5 өлшеу құралдарымен тексеру

Жоспарлы-алдын ала жөндеуді ұйымдастыру және бақылау орындалуы 
Жабдықтың жұмысқа қабілетті жай-күйін қамтамасыз ететін жұмыстардың 
әдеттегі көлеміне негізделеді;

* жұмыстың қалыпты көлемі жоспарлы мерзімді жөндеу арасындағы 
белгіленген оңтайлы кезеңдердің арқасында анықталады;



40

* жоспарлы-кезеңдік кезеңдер арасында электр жабдығы алдын алу 
құралы болып табылатын жоспарлы тексерулерден және тексерулерден өтеді.

Жабдықты жоспарлы жөндеудің кезеңділігі мен кезектілігі жабдықтың 
мақсатына, оның құрылымдық және жөндеу ерекшеліктеріне, өлшемдері мен 
пайдалану жағдайларына байланысты. Жоспарлы жөндеуге дайындық 
ақауларды нақтылауға, жөндеу кезінде ауыстыру қажет қосалқы бөлшектер 
мен қосалқы бөлшектерді таңдауға негізделген. Бұл жөндеу алгоритмі 
арнайы жасалады, ол жөндеу кезінде үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз 
етеді. Дайындықтың бұл тәсілі өндірістің әдеттегі жұмысын бұзбай 
жабдықты толық жөндеуге мүмкіндік береді.

Жоспарлы-алдын алу:
* жоспарлау;
* электр жабдықтарын жоспарлы жөндеуге дайындау;
* жоспарлы жөндеу жүргізу;
* жоспарлы техникалық қызмет көрсету және жөндеумен байланысты 

іс-шараларды жүргізу.
Жабдықты жоспарлы және алдын-ала жөндеу жүйесі бірнеше кезеңнен 

тұрады:
1. Жөндеу кезеңі.
Жабдықтың жұмысын бұзбай орындалады. Мыналарды қамтиды: 

жүйелі тазалау; жүйелі майлау; жүйелі тексеру; электр жабдығының 
жұмысын жүйелі реттеу; қызмет ету мерзімі қысқа бөлшектерді ауыстыру; 
кішігірім ақауларды жою.

Басқаша айтқанда, бұл алдын-алу, оған күнделікті тексеру мен күтім 
кіреді, ал жабдықтың қызмет ету мерзімін барынша арттыру, сапалы 
жұмысты сақтау, жоспарлы жөндеу шығындарын азайту үшін қолайлы 
ұйымдастырылуы керек.

Жөндеу аралық кезеңде орындалатын негізгі жұмыстар:
* жабдықтың күйін бақылау;
* қызметкерлердің тиісті пайдалану қағидаларын жүргізуі;
* Күнделікті тазалау және майлау;
* шағын бұзылуларды уақтылы жою және тетіктерді реттеу.
2. Кезең ағымдағы.
Электр жабдықтарын жоспарлы және алдын-ала жөндеу көбінесе 

жабдықты бөлшектемей жүзеге асырылады, тек оның жұмысы тоқтайды. 
Жұмыс кезеңінде туындаған бұзылуларды жоюды қамтиды. Ағымдағы 
кезеңде өлшеу және сынау жүргізіледі, оның көмегімен жабдықтың 
кемшіліктері ерте кезеңде анықталады.

Электр жабдықтарының жарамдылығы туралы шешімді жөндеушілер 
шығарады. Бұл шешім жоспарлы ағымдағы жөндеу кезіндегі сынақ 
қорытындыларын салыстыруға негізделген. Жабдықтың жұмысындағы 
ақауларды жою үшін жоспарлы жөндеуден басқа, жоспардан тыс жұмыстар 
орындалады. Олар жабдықтың барлық ресурсы таусылғаннан кейін жүзеге 
асырылады.

3. Кезең орташа.
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Жұмыс істеп тұрған жабдықты толық немесе ішінара қалпына келтіру 
үшін жүргізіледі. Қарауға, механизмдерді тазартуға және анықталған 
ақауларды жоюға, кейбір тез тозатын бөлшектерді ауыстыруға арналған 
түйіндерді бөлшектеуді қамтиды. Орташа кезең жылына 1 реттен көп емес 
жүзеге асырылады.

Жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеудің орташа кезеңіндегі жүйе 
нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жұмыстардың циклділігін, 
көлемін және реттілігін орнатуды қамтиды. Орташа кезең жабдықты 
қалыпты ұстауға әсер етеді.

3. Күрделі жөндеу.

Сур.2.6. Электр жабдықтарын ашу

Электр жабдықтарын ашу арқылы жүзеге асырылады(сурет.2.6), 
барлық бөлшектерді тексере отырып, оны толық тексеру. Электр 
жабдықтарын модернизациялау нәтижесінде анықталған ақауларды сынауды, 
өлшеуді, жоюды қамтиды. Күрделі жөндеу нәтижесінде құрылғылардың 
техникалық параметрлері толық қалпына келтіріледі.

Күрделі жөндеу жөндеу аралық кезеңнен кейін ғана мүмкін болады. 
Оны өткізу үшін келесіні орындау қажет:

* жұмыс өндірісінің кестесін құру;
* алдын-ала тексеру және тексеру жүргізу;
* құжаттарды дайындау;
* құралдар мен қажетті қосалқы бөлшектерді дайындау;
* өртке қарсы іс-шараларды орындау.
Күрделі жөндеу қамтиды:
* тозған механизмдерді ауыстыру немесе қалпына келтіру;
* қандай да бір механизмдерді жаңғырту;
* профилактикалық тексерулер мен өлшеулерді орындау;
* кішігірім зақымдануларды жоюға байланысты жұмыстарды жүзеге 

асыру.
Жабдықты тексеру кезінде анықталған ақаулар кейінгі жөндеу кезінде 

жойылады. Ал авариялық сипаттағы сынықтар дереу жойылады [7].

2.1.3 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар



42

Жұмыс орнын ұйымдастыру-бұл оны құралдармен және еңбек 
заттарымен жабдықтау және оларды белгілі бір тәртіппен орналастыру 
жөніндегі шаралар жүйесі.

Жұмыс орнына қызмет көрсетуді ұйымдастыру оны еңбек процесін 
жүзеге асыру үшін қажетті құралдармен, еңбек заттарымен және 
қызметтермен қамтамасыз етуді білдіреді. Жұмыс орнын ұйымдастырудың 
негізгі мақсаты - жабдықты толық пайдалану, жұмыс уақыты, ең аз 
физикалық күш-жігермен алдыңғы қатарлы еңбек әдістерін қолдану, қауіпсіз 
және қолайлы жұмыс жағдайларын жасау негізінде Өндірістік тапсырманы 
белгіленген мерзімде жоғары сапалы және экономикалық тиімді орындауға 
қол жеткізу. Өндірістің ерекшелігіне байланысты жұмыс орындарын 
ұйымдастыруға басқа факторлар әсер етеді: ақыл-ой мен физикалық жұмыс 
элементтерінің арақатынасы, оның жауапкершілік дәрежесі. Жұмыс 
орындарын жобалау кезінде жарықтандыру, температура, ылғалдылық, 
қысым, шу, діріл, шаң шығару және жұмыс орындарын ұйымдастыруға 
қойылатын басқа да санитарлық-гигиеналық талаптар ескерілуі тиіс. Қажетті 
талаптар:

• жұмыс орнының сипаттамасы;
• жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар;
• жұмыс орнын жабдықтау;
• жұмыс орнын кеңістікте ұйымдастыру және ұйымдастыру 

жабдықтарын, құралдарын, материалдарын орналастыру тәртібі;
• жұмыс орнындағы еңбекті ұйымдастырудың сипаттамасы және 

ұсынылған озық еңбек әдістері мен әдістері;
• жұмыс орнына қызмет көрсетуді ұйымдастыру, Қызмет көрсету 

және басқару қызметтерімен байланыс тәсілдері мен құралдары;
• жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары;
• еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары;
• Еңбекті нормалау, еңбекке ақы төлеудің қолданылатын 

нысандары мен жүйелері;
• жұмыс орнындағы құжаттама;
• үлгілік жобаны енгізудің экономикалық тиімділігі.
Жұмыс орындарын жабдықтау және жоспарлау
Жұмыс орындарын жабдықтау және жоспарлау - оларды 

ұйымдастырудың негізі. Жұмыс орындарын жабдықтау элементтері негізгі 
және қосалқы жабдықтар, технологиялық және ұйымдастырушылық 
жабдықтар болып табылады.

Көмекші құрал-жабдықтар көтергіш құрылғылардан, әртүрлі 
конвейерлерден, бақылау құралдарынан, сынақ стендтерінен және басқа да 
қосалқы құралдардан тұрады.

Технологиялық жабдық құралдар жиынтығын және техникалық 
құжаттаманы қамтиды.

Ұйымдастыру жабдықтарына мыналар жатады:
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• жұмыс орындарында технологиялық жабдықтарды, 
дайындамаларды, шикізатты, материалдарды, дайын бұйымдарды, 
қалдықтарды орналастыруға және сақтауға арналған құрылғылар;

• өндірістік жиһаз;
• сигнал беру және байланыс, жергілікті жарықтандыру 

құралдары;
• жабдық пен жұмыс орнына күтім жасайтын заттар (щеткалар, 

май құйғыштар, ілгектер, т. б.));
• қоршау және сақтандыру құрылғылары;
• өндірістік интерьер бөлшектері.
Еңбек құралдары мен заттарының орналасуы еңбек қозғалыстарын, 

олардың сандық және сапалық сипаттамаларын, жұмыс орнының ауданын 
анықтайды. Жұмыс орнының орналасуын жақсарту қажетсіз және 
иррационалды еңбек қозғалыстарын жоюға, жұмысшы мен еңбек процесінің 
материалдық элементтерінің қозғалысын барынша азайтуға, демек, жұмыс 
тиімділігін арттыруға және жұмысшының шаршауын азайтуға бағытталуы 
керек.

Жұмыс орнының ғылыми негізделген орналасуының әдіснамалық 
негізі оның эргономикалық талаптарға сәйкестігі болып табылады. Бұған 
жұмыс аймақтарын ұтымды қалыптастыру және еңбек функцияларын еркін 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қажетті жұмыс кеңістігін қамтамасыз ету 
негізінде адамның антропометриялық және психофизиологиялық 
мәліметтеріне сәйкес өндірістің материалдық элементтерін дұрыс 
орналастыру арқылы қол жеткізіледі. Жұмыс орнын ұтымды жоспарлау 
жұмыс кезінде де, оларды сақтау кезінде де құралдар мен құрылғыларды, 
құжаттаманы, бөлшектерді орналастыруда нақты тәртіп пен тұрақтылықты 
қамтамасыз етуі керек және ыңғайлы жұмыс қалпын, жұмысшының 
қозғалысын барынша үнемдей отырып, еңбек процестерінің орындалуын, 
сондай-ақ толық еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Маңызды талап-
жұмыс орнына арналған өндірістік алаңды дұрыс пайдалану. Жұмыс 
орнында жедел және қосалқы жұмыс кеңістігі тіркеледі. Жедел кеңістікте 
барлық қажетті жабдықтар, көмекші кеңістікте - аз пайдаланылатын құралдар 
мен Еңбек заттары орналастырылады. Операциялық кеңістікті әртүрлі 
маңызды жұмыс аймақтарына бөлуге болады. Жұмыс аймағы-бұл көлденең 
және тік бағытта қолдың қол жетімділігімен шектелген үш өлшемді 
кеңістіктің бөлігі.

Қызметкердің минималды шаршауын тудыратын жұмыс қалпын таңдау 
өте маңызды:" отыру"," тұру "немесе"отыру". Таңдау жұмысты орындау үшін 
қажетті физикалық күш-жігерді, оның қарқыны мен сипатын ескере отырып 
жүзеге асырылады. Сонымен қатар, жабдықтар мен жабдықтардың 
орналасуы қауіпсіздік талаптары мен еңбек жағдайларына сәйкес келеді.

Жұмыс орнын ұтымды жоспарлауды жобалаудың маңызды бастапқы 
алғышарттары-белгіленген технология мен еңбек бөлінісінің нысандарына 
сәйкес оның мамандануы; әзірленген еңбек әдістері мен тәсілдері; еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары.
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Жұмыс орындарын жоспарлау кезінде көлік өткелдері мен өту 
жолдарының ұтымды енін сақтау, сондай-ақ көтергіш-көлік құралдарының 
түрлерін дұрыс анықтау қажет. Негізгі бойлық және көлденең өтпе жолдар 
тұйық болмауы тиіс [8].

2.1.4 Өлшеу және сынау нәтижелері бойынша электр
қондырғылардың жағдайын бағалаудың жалпы әдістері

Монтаждаумен аяқталатын және пайдалануға енгізілетін жаңа электр 
жабдығының жай-күйін бағалаудың негізгі әдісі өлшеу және сынау 
нәтижелерін рұқсат етілген, көзделген арнайы нормалармен салыстыру 
болып табылады.

Негізгі нормативтік құжаттар электр жабдықтарын сынау нормалары 
(бұдан әрі нормалар) және электр қондырғыларын орнату ережелері (ЭҚҚ) 
болып табылады.

Нормаларда тексерулер мен сынақтардың қажетті түрлеріне қатысты 
талаптар және электр қондырғыларының барлық түрлері үшін олардың 
нәтижелерін қанағаттандыруы тиіс нормативтік шамалар келтірілген. Норм 
орамалардың, түйіспелердің және басқа да тоқ өткізгіш бөліктердің рұқсат 
етілген кедергісін, оқшаулаудың рұқсат етілген жай-күйін; сынақ 
кернеулерін және т. б. қарастырады.

ЭҚЕ және нормаларға сәйкес жабдықты пайдалануға беру мүмкіндігі 
туралы қорытынды қабылдау-тапсыру сынақтарының нәтижелері 
жиынтығының негізінде жүргізіледі, өйткені көбінесе, әсіресе электр 
машиналарының, күштік трансформаторлардың оқшаулау жағдайын және 
кептіру қажеттілігін бағалау мәселелерінде бір немесе тіпті екі критерий 
бойынша шешім табу қиын.

Жабдықтың жай-күйін бағалау кезінде іске қосу-жөндеу 
жұмыстарының өндірісінде барлық тексерілетін бір типті жабдықтың бірдей 
зақымдануы мүмкін емес деген болжамға сүйене отырып, жабдықтың бір 
түрінің тобын өлшеу нәтижелерін салыстыру әдісі кеңінен қолданылады.

Мысалы, егер өлшеу тогының трансформаторлары тобының 
магниттелу сипаттамалары әдеттегіден бірдей төмен болса және бірнеше 
өлшеу кернеу трансформаторларының жұмыс істемейтін тогы рұқсат 
етілгеннен бірдей асып кетсе, онда бұл орамалардың немесе магниттік 
тізбектің оқшаулауына зақым келмейтіндігін білдіреді.зауытта 
трансформаторлар жасау немесе болат өлшемдерінің өзгеруі кезінде 
магниттік тізбекте ең нашар болатты қолдану.

Көбінесе тестілеу және өлшеу нәтижелері (айнымалы және тұрақты ток 
генераторларының сипаттамалары, оқшаулауды өлшеу және т.б.) бағалау 
үшін алдыңғы өлшеулер мен сынақтардың нәтижелерімен салыстырылады. 
жаңадан пайдалануға берілген жабдық үшін зауыттық өлшеу және сынау 
нәтижелері осындай болып табылады.

Нормалармен қарастырылған тексерулер мен сынақтар әрдайым 
жеткілікті бола бермейді. Бұл сериялық емес жабдыққа немесе бас үлгілеріне 
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қатысты. Мұндай жағдайларда жұмыстар әзірлеуші немесе жобалаушы 
ұйымдар немесе дайындаушы зауыт жасайтын арнайы бағдарламаға сәйкес 
жүргізіледі, бағдарламаларды жасауға жөндеу ұйымының өкілдері қатысуы 
тиіс.

Электр жабдығын қосу немесе жұмысқа қосу мүмкіндігін бағалаудың 
түпкілікті тәсілі оны жұмыста кешенді сынау болып табылады.

Электр жабдығы жұмысының энергия тиімділігін арттыру.
Дисфункция туралы сигнал, демек, өнеркәсіптік кәсіпорында 

энергиямен жабдықтау тиімділігінің дәрежесін зерттеу қажеттілігі 
энергияның нақты нақты шығындары мен нормативтік көрсеткіштердің күрт 
айырмашылығы болып табылады. 

Есеп беру құжаттамасы мен нормативтік ақпараттық базаның 
параметрлері бойынша ағымдағы статистикалық ақпаратқа мерзімді 
салыстырмалы талдау жүргізе отырып, пайда болған артық шығынды 
уақытында анықтап, энергия үнемдеу жөніндегі шаралар кешенін іске 
асыруды бастауға болады. 

Ол үшін екі шартты қамтамасыз ету қажет — технологиялық өндіріс 
жағдайларына неғұрлым сәйкес келетін электр тұтыну нормалары бойынша 
сенімді деректер банкі, сондай-ақ келіп түсетін ағымдағы статистикалық 
есептіліктің жеделдігі мен сенімділігі. Соңғы жағдайда, егер сіз электр 
энергиясын тұтынуды есепке алу мен бақылаудың автоматтандырылған 
жүйелерін, атап айтқанда, электр энергиясының шығынын бақылаудың 
автоматтандырылған жұмыс орнымен (АЖО) байланыс арналарын 
қолдансаңыз, сенімділік күрт артады. Өңдеу алгоритмдері мөлшерлеу 
қағидаты бойынша құрылған, яғни өнеркәсіптік қондырғының, цехтың, 
зауыттың, комбинаттың, өңірдің, саланың энергияны есепке алу арналары 
мен материалдық ағындары арасында байланыс бар. 

Салалық, жалпы өндірістік және технологиялық нормалар мен электр 
энергиясының нақты шығындарын ажырату керек. 

Өнім бірлігіне жұмсалатын электр энергиясы шығындарының үлестік 
көрсеткіштері тек осы кәсіпорын немесе ел үшін жарамды әдістер негізінде 
айқындалады. 

Қарастырылған көрсеткіштерді келесі стандарттарға бөлуге болады: 
• ғылыми негізделген; 
• статистикалық есептілік негізінде ғылыми
негіздемелер; 
• ірі, салалық немесе аумақтық сипатқа ие. 
Әр түрлі өндірістік процестер электр энергиясын пайдалану 

тиімділігінің көрсеткіштерін анықтауда нақты тәсілді қажет ететіні анық. -
Сондықтан энергия тұтыну нормаларын әзірлеу кезінде барлық процестер 
мен қондырғыларды олардың экономикалық тиімділігінің кему ретімен 
"орналастыру" қажет. Бұған энергияның үлестік шығыстарын айқындау 
жөніндегі жұмыс нәтижелерін нормативтерді әзірлеу кезінде орын алатын 
шығындармен салыстыру арқылы қол жеткізіледі. Қарапайым жағдайда бұл 
оқиғаның тиімділігі энергия шығындарын үнемдеумен көрінеді. Егер 
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жүргізілген жұмыстардан басқа оң нәтижелер болса, олар қосымша 
бағаланады. 

Электр тұтыну нормасын(2.1) формула бойынша анықтайды, кВт • 
сағ/өнім бірлігі: 

ε = Q/M   (2.1),

мұндағы Q-электр энергиясының шығыны; 
М-өнімнің мөлшері (массасы). 
Өнім шығаруға байланысты тұтынылатын энергияның негізгі бөлігімен 

қатар, жұмысшылардың санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ету үшін жанама, бірақ түбегейлі қажетті энергия шығыны, 
соның ішінде жылыту, жарықтандыру және желдету үшін энергия 
шығындары, сонымен қатар жөндеу, көлік және кәсіпорынның басқа 
бөлімшелерінің тұтынуы да бар.олардың жұмысы негізгі өнімді шығарумен 
тікелей байланысты. Энергияны жанама тұтынуға өндірістік қуаттарды 
жарамды күйде ұстауға жұмсалатын энергия шығыны да жатады. 

Энергия ағынын өнім шығаруға байланысты екі бөлікке бөлу кез-
келген кәсіпорын жағдайында жанама тұтыну санатын бөлуге мүмкіндік 
береді. 

Мысалы, электр энергиясының шығыны жөндеу цехында жатады 
қосалқы тұтыну, бірақ бөлу және шығысын, зависящую орындалған. 
Химиялық кәсіпорынның жөндеу шеберханасында орнатылған қыздыру 
пешіндегі газ шығыны жанама тұтынуға да қатысты. Бірақ егер бұл 
қондырғы машина жасау зауытында өндіріс процесінде қолданылса, онда 
ондағы энергия шығыны өнім шығаруға байланысты бөлікке жатқызылуы 
керек. 

Электр энергиясын тұтынуды қамтитын өнім бірлігін таңдау қиын 
болған жағдайларда (мысалы, көптеген түрлі бұйымдарды өндіру кезінде) 
құн көрсеткіштерін пайдалануға жол беріледі. Бұл ретте кәсіпорын бойынша 
электр энергиясының жиынтық шығыны шығарылған өнімнің құнына 
бөлінеді. Өндірістік электр тұтыну және шығарылған өнімнің құны 
құрылымы мен уақытына сәйкес келуі керек. 

Энергиямен жабдықтауды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар.
Электр энергиясын тұтынудың кез-келген ұтымды нұсқасында 

энергияны қажетті тасымалдау мен түрлендіруге байланысты шығындар 
сөзсіз. Сонымен қатар, пайдалы жұмыс дайындық, көмекші және негізгі 
технологиялық операциялар арқылы қамтамасыз етіледі. Электр 
энергиясының еріксіз ысыраптарының едәуір бөлігі нормативтік 
ысыраптардың көрсеткіштері түрінде ұсынылуы мүмкін. Технологиялық 
режимдердің бұзылуы, электр жабдығын дұрыс пайдаланбау, уақтылы 
профилактиканың болмауы және негізгі қорларды жаңартудың болмауы 
басқа ысыраптардың көздері болып табылады: электр энергиясының 
нормативтен тыс және ұтымсыз жұмсалуы. 

Бірінші жағдайда электр энергиясының шығынын техникалық және 
экономикалық тұрғыдан төмендету, сондай-ақ иррационалды шығындарды 
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ішінара немесе толық жою энергияны үнемдеу резервтерін, яғни электр 
жабдықтарының тиімділігі мен сенімділігін арттыру жолдарын құрайды. 

Дәстүр бойынша шығындар үш санатқа бөлінеді: 
• немесе шығын талап етілмейтін жою үшін
арнайы құралдар немесе электр жабдықтарын ағымдағы жөндеуге 

бөлінген қаражат жеткілікті болды; 
• жою үшін жұмсалған қаражат
күрделі жөндеу немесе банк несиелері қажет болды; 
• оларды жою үшін орталықтандырылған
(мемлекеттік дотациялық) капитал салымдары. 
Нарықтық экономикаға көшу электр жабдықтарының тиімділігі мен 

сенімділігін жақсарту кезінде жаңа жағдайларда энергия шығынын бөлуді 
пайдаланудың жарамсыздығын анықтады. Энергиямен жабдықтауды 
жетілдіру жөніндегі іс-шараларды экономикалық емес, техникалық сипаттың 
екі санатына бөлу орынды болды. 

Бірінші санаттағы резервтер энергияның ұтымсыз шығынын жоюға 
байланысты, оның негізгі себептері мыналар болып табылады: 

• энергия тасымалдаушының тікелей жоғалуы (сығылған ауаның 
ағуы,

бу, су және басқа да орталар, жылу және электр оқшаулауының 
бұзылуы, электр жарығын, жылытуды ұтымсыз пайдалану және т. б.); 

• Сәуле мен жылу өткізгіштіктің нормативтен тыс жылу 
шығындары,

трансформаторлардың шамадан тыс немесе төмен қуатына байланысты 
шығындар, диаметрі, энергия тасымалдағыштарды айдау қысымы мен 
жылдамдығы бойынша құбырлардың қисынсыз параметрлері, 
Технологиялық және электр жабдықтарының тозуы, трансформаторлардың, 
түрлендіргіштердің, Электр қозғалтқыштарының, жетектердің параметрлерін 
дұрыс таңдамау, реактивті қуатты шамадан тыс тұтыну, энергиямен 
жабдықтау режимдерін бұзу; 

• жұмыс режимдерін, регламенттерді және жұмыс қағидаларын 
бұзу

электр жабдықтарының (нормативтен тыс тұрып қалуы, өнім 
ақауларының рұқсат етілген процентімен салыстырғанда жоғары болуы, 
зауыт жабдығының толық жүктелмеуі, пайдалану қағидаларының бұзылуы, 
энергия тұтыну режимдерінің бұзылуы). 

Бұл жағдайда электр жабдықтарының тиімділігі мен сенімділігін 
арттыру алдын-алу және ағымдағы жөндеу процесінде, сондай-ақ күрделі 
жөндеу кезінде жүзеге асырылады. 

Екінші санаттағы іс — шаралар қолданыстағы электр-технологиялық, 
энергетикалық және қосалқы жабдықтарды жетілдірумен және енгізумен 
байланысты, оларды осы жағдайларда не кәсіпорындардың өздері, не 
орталықтандырылған-мақсатты жалпы мемлекеттік бағдарламалар мен 
қаулыларды іске асыру кезінде мемлекеттік дотациялық құралдарды 
пайдалана отырып жүзеге асыруға тиіс. 



48

Бірінші санаттағы іс-шараларды іске асыруды кәсіпорындардың 
пайдаланушы персоналы жүзеге асыратыны анық, ал екінші санаттағы электр 
энергиясын төмендету (үнемдеу) жөніндегі шаралар бөгде өндірістік, 
жобалау және зерттеу ұйымдарын тартуды талап етеді. 

Электр жабдықтарының тиімділігін арттырудың экономикалық 
аспектісінен техникалық аспектіге көшу бірқатар келесі міндеттерді шешуге 
алғышарттар жасайды: 

• жалпы кәсіпорындар мен кәсіпорындар бойынша энергияны 
пайдалану жағдайын бағалау

өңірлерге, сондай-ақ өнеркәсіптік қондырғылардың нақты түрлеріне; 
• бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін қажетті деректерді дайындау
кәсіпорындарда энергия үнемдеудің анықталған резервтерін іске асыру; 
• ұзақ мерзімді мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларды әзірлеу 
энергия үнемдеу жөніндегі бағдарламалар, энергия үнемдеу іс-

шаралары қоры, энергия үнемдеу жабдығын өндіру жөніндегі нысаналы 
бағдарламалар; 

• ақпаратты жинау және өңдеу алгоритмдерін құру
энергия тұтыну туралы нақты деректерді алуды механикаландыру мен 

автоматтандырудың қазіргі заманғы құралдарын қолданумен байланысты 
мәселелерді қою және шешу; 

• тиімділікті арттыру саласындағы озық тәжірибені беру
әр түрлі деңгейдегі ақпараттық ағындарды біріктіру негізінде 

өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында және тұрмыста электр жабдықтарын 
пайдалану; 

Осылайша, электр жабдықтарының тиімділігі мен сенімділігін 
арттыруда жүйелік тәсіл негізгі болып табылады. Электр жабдығының 
жұмысын жетілдіру шараларының жиынтығынан таңдалған жекелеген 
міндеттерді шешу электр энергиясын үнемдеудің елеулі нәтижелерін алуға 
мүмкіндік бермейді [9]. 

2.2 Электржетекті пайдалану және тексерудің техникалық
шарттарын анықтау

2.2.1 Электр сұлбаларын оқу ережелері

Электрлік схемалардың негізгі мақсаты-олардың жұмысының реттілігі 
мен жұмыс принципін ескере отырып, автоматтандыру жүйелерінің 
функционалды түйіндерінің құрамына кіретін жеке құрылғылардың, 
автоматика құралдарының және қосалқы жабдықтардың өзара 
байланысының жеткілікті толықтығы мен көрінуімен шағылысу. Электрлік 
тізбектер автоматтандыру жүйесінің жұмыс принципін зерттеуге қызмет 
етеді, олар іске қосу және электр жабдықтарын пайдалану кезінде қажет.

Электрлік тізбектер жобаның басқа құжаттарын жасауға негіз болып 
табылады: монтаждау схемалары мен қалқандар мен қашықтан басқару 
кестелері, сыртқы сымдарды қосу схемалары, қосылу схемалары және т. б.
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Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерін жасау кезінде 
тәуелсіз элементтердің, қондырғылардың немесе автоматтандырылған 
жүйенің бөлімдерінің электрлік схемалары әдетте орындалады (сурет.2.7), 
мысалы, клапанды басқару схемасы, сорғыны Автоматты және қашықтан 
басқару схемасы, резервуардағы деңгей дабылы схемасы және т. б.

Негізгі электр тізбектері жеке бақылау, сигнал беру, автоматты реттеу 
және басқару түйіндерінің жұмыс істеу алгоритмдеріне және 
автоматтандырылған объектіге қойылатын жалпы техникалық талаптарға 
негізделген автоматтандыру тізбектерінің негізінде жасалады.

Электр тізбектерінде шартты түрде құрылғылар, Құрылғылар, осы 
құрылғылардың жеке элементтері, блоктары мен модульдері арасындағы 
байланыс желілері бейнеленген.

Жалпы жағдайда схемалық диаграммалар мыналарды қамтиды:
1) автоматтандыру жүйесінің белгілі бір функционалды түйінінің 

жұмыс істеу принципінің шартты бейнелері;
2) түсіндірме жазбалар;
3) осы схеманың басқа схемаларда пайдаланылатын жекелеген 

элементтерінің (аспаптардың, Электр аппараттарының) бөліктері, сондай-ақ 
басқа схемалардағы құрылғылардың элементтері;

4) көп позициялы құрылғылардың контактілерін ауыстыру 
диаграммалары;

5) осы схемада пайдаланылатын аспаптар, аппаратуралар тізбесі;
6) осы схемаға жататын сызбалар тізбесі, жалпы түсіндірмелер мен 

ескертпелер. Схемалық диаграммаларды оқу үшін схеманың жұмыс істеу 
алгоритмін білу керек, олардың негізінде схема салынған құрылғылар мен 
құрылғылардың жұмыс принципін түсіну керек.

Мақсаты бойынша бақылау және басқару жүйелерінің принциптік 
схемалары басқару, технологиялық бақылау және сигнал беру, автоматты 
реттеу және қоректендіру схемаларына бөлінуі мүмкін. Түрлері бойынша 
схемалық схемалар Электрлік, пневматикалық, гидравликалық және аралас 
болуы мүмкін. Қазіргі уақытта электрлік және пневматикалық схемалар 
кеңінен қолданылады.

Электрлік схеманы қалай оқуға болады.
Электрлік схема-бұл бірінші жұмыс құжаты, оның негізінде:
1) Бұйымдарды дайындауға арналған сызбаларды (қалқандардың, 

пульттердің, стативтердің және т. б. жалпы түрлері мен монтаждау 
схемалары және кестелері) және оларды аспаптармен, атқарушы 
Механизмдермен және өзара қосуға орындайды;

2) Орындалған қосылыстардың дұрыстығын тексереді;
3) процесті қорғау аппараттарына, бақылау және реттеу құралдарына 

тағайыншамалар береді;
4) жол және соңғы ажыратқыштарды реттеңіз;
5) схеманы жобалау процесінде де, орнату жұмысының белгіленген 

режимінен ауытқу кезінде де, кез-келген элементтің мерзімінен бұрын істен 
шығуы және т. б. кезінде де талдайды.
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Сур.2.7. Резервуардағы су деңгейін басқарудың электр схемасы

Осылайша, орындалатын жұмысқа байланысты схемалық диаграмманы 
оқу әртүрлі мақсаттарға ие.

Сонымен қатар, егер монтаждық схемаларды оқу нені, қайда және 
қалай орнату, төсеу және қосу керектігін анықтауға дейін азайтылса, онда 
схемалық диаграмманы оқу әлдеқайда қиын болады. Көптеген жағдайларда 
ол терең білімді, оқу әдістемесін меңгеруді және алынған ақпаратты талдай 
білуді талап етеді. Ақыр соңында, схемада жіберілген қате барлық кейінгі 
құжаттарда сөзсіз қайталанады. Нәтижесінде, қандай қате жіберілгенін 
немесе нақты жағдайда дұрыс схемаға сәйкес келмейтінін анықтау үшін 
схемалық диаграмманы оқуға қайта оралуға тура келеді (мысалы, көп 
контактілі бағдарламалық реле дұрыс қосылған, бірақ орнату кезінде 
орнатылған контактілерді ауыстыру ұзақтығы немесе реті тапсырмаға сәйкес 
келмейді).

Аталған міндеттер өте күрделі және олардың көпшілігін қарастыру осы 
мақаланың шеңберінен тыс. Дегенмен, олардың мәні неде екенін түсіндіру 
және негізгі техникалық шешімдерді тізімдеу пайдалы.

1. Схемалық диаграмманы оқу әрқашан онымен және элементтер 
тізімімен жалпы танысудан басталады, олардың әрқайсысы диаграммада 
кездеседі, барлық ескертулер мен түсіндірмелерді оқиды.

2. Олар электр қозғалтқыштарының электрмен жабдықтау жүйесін, 
магниттік стартерлердің орамаларын, релелерді, электромагниттерді, толық 
құрылғыларды, реттегіштерді және т.б. анықтайды, ол үшін тізбекте барлық 
қуат көздері кездеседі, олардың әрқайсысы үшін ток түрін, номиналды 
кернеуді, айнымалы ток тізбектеріндегі фазаны және тұрақты ток 
тізбектеріндегі полярлықты анықтайды және алынған деректерді 
қолданылатын жабдықтың номиналды деректерімен салыстырады.

Схема бойынша жалпы коммутациялық құрылғыларды, сондай-ақ 
қорғаныс аппараттарын анықтаңыз(сурет.2.8): автоматтар, сақтандырғыштар, 
максималды ток және минималды кернеу релесі және т.б. схемадағы 
жазулармен, кестелермен немесе құрылғылардың параметрлерімен 
анықталады және соңында олардың әрқайсысының қорғаныс аймағын 
бағалайды.
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Электрмен жабдықтау жүйесімен танысу қажет болуы мүмкін: қуаттың 
бұзылу себептерін анықтау; электр тізбегіне берілетін тәртіпті анықтау (бұл 
әрдайым бей-жай емес); фазаның дұрыстығын және полярлығын тексеру 
(дұрыс емес фазалау, мысалы, резервтеу тізбектерінде қысқа тұйықталуға, 
Электр қозғалтқыштарының айналу бағытының өзгеруіне, 
конденсаторлардың сынуына, диодтардың көмегімен тізбектердің бөлінуінің 
бұзылуына, полярланған реленің істен шығуына және т.б.); әр 
сақтандырғыштың жану салдарын бағалау.

3. Олар әр электр қабылдағыштың барлық тізбектерін зерттейді: электр 
қозғалтқышы, магниттік стартердің орамалары, реле, құрылғы және т.б. бірақ 
схемада көптеген электр қабылдағыштар бар және олардың қайсысынан 
схеманы оқуды бастауға бей — жай қарамайды-бұл тапсырмамен 
анықталады. Егер схемаға сәйкес оның жұмыс жағдайын анықтау қажет 
болса (немесе олардың берілгеніне сәйкес келетіндігін тексеріңіз), олар 
негізгі электр қабылдағыштан, мысалы, ысырманың электр қозғалтқышынан 
басталады. Кейінгі электр қабылдағыштар өздері анықталады.

Сур.2.8. Басқару тақтасы және оның схемасы

Мысалы, электр қозғалтқышын іске қосу үшін магниттік стартерді қосу 
керек. Сондықтан келесі электр қабылдағыш магниттік стартердің орамасы 
болуы керек. Егер оның тізбегіне аралық реленің контактісі кірсе, оның 
орамасының тізбегін және т.б. қарастыру керек, бірақ тағы бір міндет болуы 
мүмкін: тізбектің кейбір элементі істен шықты, мысалы, белгілі бір сигнал 
шамы жанбайды. Содан кейін бірінші электр қабылдағыш дәл сол болады.

Егер сіз белгілі бір мақсаттылықтың схемасын оқымасаңыз, ештеңені 
шешпестен көп уақыт жұмсауға болатындығын атап өту өте маңызды.

Сонымен, таңдалған электр қабылдағышты зерттей отырып, оның 
барлық мүмкін тізбектерін полюстен полюске (фазадан фазаға, фазадан нөлге 
дейін, қуат жүйесіне байланысты) бақылау керек. Бұл жағдайда, біріншіден, 
тізбекке кіретін барлық контактілерді, диодтарды, Резисторларды және т.б. 
анықтау қажет.

Бірден бірнеше тізбекті қарастыруға болмайтындығын ерекше атап 
өтеміз. Алдымен, мысалы, жергілікті басқару кезінде магниттік стартердің 
орамасының "Алға" тізбегін зерттеу керек, осы тізбекке кіретін элементтер 
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қандай күйде болуы керек ("жергілікті басқару" позициясындағы режимдерді 
ауыстыру, "артқа" магниттік Стартер өшірілген), магниттік стартердің 
орамасын қосу үшін не істеу керек ("Алға" батырмасы қосқышын басыңыз) 
және т.б. содан кейін магниттік стартерді ақылмен өшіру керек. Жергілікті 
басқару тізбегін қарастыра отырып, режим қосқышын "автоматты басқару" 
күйіне ақылмен аударыңыз және келесі тізбекті зерттеңіз.

Электр тізбегінің әр тізбегімен танысу мақсаты бар:
• схема қанағаттандыратын әрекет шарттарын анықтаңыз;
• қателерді анықтау; мысалы, тізбекте қосылуға болады
бір уақытта ешқашан жабылмауы керек дәйекті контактілер;
• бас тартудың мүмкін себептерін анықтаңыз. Бұл зақымдалған тізбегі,
мысалы, үш құрылғының контактілері кіреді. Олардың әрқайсысын 

ескере отырып, ақаулықты анықтау оңай. Мұндай міндеттер жұмыс кезінде 
ақаулықтарды жою және жою кезінде пайда болады;

• уақытша бұзылуы мүмкін элементтерді орнатыңыз
тәуелділік дұрыс емес түзету нәтижесінде немесе жобалаушының 

нақты жұмыс жағдайларын дұрыс бағаламауына байланысты.
• әдеттегі кемшіліктер-тым қысқа импульстар
(басқарылатын механизм басталған циклды аяқтауға уақыт жоқ), тым 

ұзақ импульстар (басқарылатын механизм, циклды аяқтағаннан кейін, оны 
қайталай бастайды), қажетті коммутация тәртібінің бұзылуы (мысалы, 
клапандар мен сорғы дұрыс емес ретпен қосылады немесе операциялар 
арасында жеткілікті интервалдар сақталмайды);

• қате болуы мүмкін құрылғыларды анықтаңыз
орнатулар; әдеттегі мысал — ысырманы басқару тізбегіндегі ағымдағы 

реленің дұрыс орнатылмауы;
• коммутациялық қабілеті бар құрылғыларды анықтаңыз
коммутацияланған тізбектер үшін жеткіліксіз немесе номиналды 

кернеу қажет болғаннан төмен немесе тізбектердің жұмыс токтары 
құрылғының номиналды токтарынан жоғары және т. б.

Типтік мысалдар: электр контактілі термометрдің контактілері 
магниттік Стартер тізбегіне тікелей енгізілген, бұл мүлдем қолайсыз; 220 В 
кернеу тізбегінде 250 В кері кернеуге арналған диод қолданылады, ол 
жеткіліксіз, өйткені ол 310 В (K2-220 В) кернеуде болуы мүмкін; диодтың 
номиналды тогы 0,3 А, бірақ ол 0,4 а ток өтетін тізбекке қосылады, бұл 
қолайсыз қызып кетуді тудырады; 24 В, 0,1 а сигналдық коммутатор шамы 
220 В кернеуге қосылады.220 ОМ кедергісі бар ПЭ-10 типті резистор. Шам 
қалыпты түрде жарқырайды, бірақ резистор күйіп кетеді, өйткені онда 
шығарылған қуат номиналды қуаттан екі есе көп;

• коммутация әсеріне ұшыраған аппараттарды анықтау
және олардан қорғау шараларын бағалау (мысалы, сөндіру тізбектері);
• жұмысқа жарамсыз болуы мүмкін құрылғыларды анықтау
әсері іргелес тізбектер, және әсерін қорғау бағалау;
• қалыпты режимдерде де мүмкін жалған тізбектерді анықтаңыз 
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өтпелі процестер кезінде, мысалы, конденсаторларды қайта зарядтау, 
индуктивтілік өшірілгенде босатылған сезімтал электр қабылдағышқа 
энергия беру және т. б.

Жалған тізбектер кейде күтпеген байланыс кезінде ғана емес, сонымен 
қатар бір сақтандырғыштың жабылмауы, жанасуы, жануы кезінде де пайда 
болады, ал қалғандары жарамды болып қалады. Мысалы, технологиялық 
бақылау сенсорының аралық релесі бір қуат тізбегі арқылы, ал оның 
ашылатын контактісі басқа тізбек арқылы қосылады. Сақтандырғыш жанған 
кезде аралық реле босатылады, оны схема режимді бұзу ретінде қабылдайды. 
Бұл жағдайда электр тізбегін бөлуге болмайды немесе басқаша тізбек құру 
керек және т. б.

Жалған тізбектер кернеудің берілу реті сақталмаған кезде пайда болуы 
мүмкін, бұл дизайнның төмен сапасын көрсетеді. Дұрыс құрастырылған 
схемаларда қоректендіруші кернеулерді беру кезектілігі, сондай-ақ оларды 
бұзылғаннан кейін қалпына келтіру қандай да бір жедел ауыстырып қосуға 
әкеп соқпауы тиіс;

• оқшаулаудың бұзылуының салдарын әр нүктеде кезекпен бағалаңыз
схемалар. Мысалы, егер түймелер нөлдік жұмыс өткізгішіне қосылса 

және стартердің орамасы фазаға қосылса (керісінше қосу керек), онда 
"тоқтату" батырмасы қосқышын жерге қосу өткізгішіне қосқан кезде 
стартерді өшіру мүмкін болмайды. Егер сым "бастау" батырмасынан кейін 
жерге тұйықталса, Стартер өздігінен қосылады;

• әр контактінің, диодтың, резистордың мақсатын бағалаңыз,
конденсатор, ол үшін олар қарастырылып отырған элемент немесе 

байланыс жоқ деген болжамнан туындайды және оның салдары қандай 
болатынын бағалайды.

4. Электр қуатын ішінара өшіру кезінде, сондай-ақ оны қалпына 
келтіру кезінде тізбектің әрекетін орнатыңыз. Бұл маңызды мәселе, өкінішке 
орай, жиі бағаланбайды, сондықтан схеманы оқудың негізгі міндеттерінің 
бірі-тексеру: құрылғы кез-келген аралық күйден жұмыс күйіне келе ала ма 
және күтпеген операциялық ауысулар бола ма. Сондықтан стандарт электр 
қуатының өшірілгенін және құрылғылар мен олардың бөліктері (мысалы, 
релелік зәкірлер) мәжбүрлі әсерге ұшырамайды деген болжаммен 
схемаларды бейнелеуді ұсынады. Осы бастапқы позициядан схемаларды 
талдау қажет. Схемаларды талдауда үлкен көмек тек оның күйін ғана емес, 
схеманың динамикасын көрсететін өзара әрекеттесудің уақыттық 
диаграммалары болып табылады [10].

2.2.2 Механизмдердің қозғалтқыштарын таңдау және тексеру 
шарттары

Электр қозғалтқыштарының каталогтық түрлерінің бірін таңдау келесі 
шарттар орындалған кезде дұрыс деп саналады:

• электр қозғалтқышының ең толық сәйкестігі (сурет.2.9) жұмыс
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механикалық қасиеттері бойынша машина (жетек). Бұл электр 
қозғалтқышы дегенді білдіреді 

Сур.2.9. Электр қозғалтқышы

ол жұмыс кезінде де, іске қосу кезінде де жетекке жылдамдық пен 
үдеудің қажетті шамаларын хабарлай алатын механикалық сипаттамаға ие 
болуы керек;

• электр қозғалтқышының қуатын максималды пайдалану
жұмыс. Ең ауыр жұмыс режиміндегі электр қозғалтқышының барлық 

белсенді бөліктерінің температурасы нормалармен белгіленген қыздыру 
температурасына мүмкіндігінше жақын болуы керек, бірақ одан асып кетпеуі 
керек;

• электр қозғалтқышының жетекке және қоршаған орта жағдайларына 
сәйкестігі

конструктивті орындау ортасы;
• электр қозғалтқышының оны қоректендіретін желінің параметрлеріне 

сәйкестігі.
Электр қозғалтқышын таңдау үшін келесі бастапқы мәліметтер қажет:
• механизмнің атауы және түрі;
• режим болса, механизмнің жетек білігіндегі максималды қуат
жұмыс ұзақ және жүктеме тұрақты, ал басқа жағдайларда-уақыт 

бойынша функциядағы қуаттың немесе қарсылық моментінің өзгеру графигі;
• механизмнің жетек білігінің айналу жылдамдығы;
• механизмді электр қозғалтқыш білігімен байланыстыру әдісі (кезінде 
берілістердің бар-жоғы берілістің түрі мен беріліс саны көрсетіледі);
• қамтамасыз етуі тиіс іске қосу кезіндегі сәттің шамасы
механизмнің жетек білігіндегі электр қозғалтқышы;
• с жетек механизмінің жылдамдығын реттеу шектері
жылдамдықтың жоғарғы және төменгі мәндерін және оларға сәйкес 

қуат пен моментті көрсету;
• қажетті сипаты мен сапасы (тегістік, сатылық) 
жылдамдығын реттеу;
• жетекті бір сағат ішінде іске қосу немесе қосу жиілігі; 
• қоршаған ортаның сипаттамасы.
Барлық шарттарды есепке алу негізінде электр қозғалтқышын таңдау 

каталогтық деректер бойынша жүргізіледі.



55

Кеңінен қолдану тетіктері үшін электр қозғалтқышын таңдау 
өндірушілердің тиісті ақпараттарындағы мәліметтерге байланысты 
айтарлықтай жеңілдетіледі және электр қозғалтқышының түрін желі 
параметрлері мен қоршаған орта сипатына байланысты нақтылауға дейін 
азаяды.

Электр қозғалтқыштарын қуат бойынша таңдау.
Электр қозғалтқышының қуатын таңдау Жұмыс машинасының 

жүктемелерінің сипатына сәйкес жүргізілуі керек. Бұл сипат екі белгімен 
бағаланады:

• номиналды жұмыс режимі бойынша;
• тұтынылатын қуат мөлшерінің өзгеруіне сәйкес.
Келесі жұмыс режимдері бар:
• ұзақ (ұзақ), Егер жұмыс кезеңі соншалықты ұзақ болса
Электр қозғалтқышын жылыту оның белгіленген мәніне жетеді 

(мысалы, сорғылар, таспалы конвейерлер, желдеткіштер және т. б.);
• жұмыс кезеңінің ұзақтығы жеткіліксіз болған кезде қысқа мерзімді
электр қозғалтқышының температураға жетуі үшін-берілген жүктемеге 

сәйкес қыздыру, ал тоқтау кезеңдері, керісінше, электр қозғалтқышын 
қоршаған орта температурасына дейін салқындату үшін жеткілікті. Бұл 
режимде әртүрлі механизмдердің электр қозғалтқыштары жұмыс істей 
алады;

• қайта-қысқа мерзімді-салыстырмалы ұзақтықпен
бір циклдің ұзақтығы 10 минуттан аспайтын кезде 15, 25, 40 және 60% 

қосу (мысалы, көтергіш крандарда, кейбір станоктарда, бір постты 
дәнекерлеу қозғалтқыш-генераторларында және т.б.).

Тұтынылатын қуат мөлшерінің өзгеруіне сәйкес келесі жағдайлар 
ерекшеленеді:

• тұрақты жүктеме, егер тұтынылатын қуат мөлшері
жұмыс ағымы тұрақты немесе орташа мәннен шамалы ауытқуларға ие, 

мысалы, орталықтан тепкіш сорғыларда, желдеткіштерде, тұрақты ауа 
шығыны бар компрессорларда және т. б.;

• айнымалы жүктеме, тұтынылатын қуат мөлшері
мерзімді түрде өзгереді, мысалы, экскаваторлар, крандар, кейбір 

машиналар және т. б.;
• қуат тұтыну мөлшері болған кезде импульсті жүктеме
ол үздіксіз өзгереді, мысалы, поршеньді сорғыларда, ұсақтағыштарда, 

экрандарда және т. б.
Электр қозғалтқышының қуаты үш шартты қанағаттандыруы 

тиіс:
• жұмыс кезінде қалыпты қыздыру;
• жеткілікті жүктеме қабілеті;
• іске қосу моменті жеткілікті.



56

Сур.2.10. Жетегі бар электр қозғалтқышы

Барлық электр қозғалтқыштары екі негізгі топқа бөлінеді:
• ұзақ жұмыс режимі үшін (қосу ұзақтығын шектемей);
• 15, 25, 40 және 60% қосу ұзақтығымен қайта-қысқа мерзімді режим 

үшін.
Бірінші топ үшін каталогтар мен төлқұжаттар электр қозғалтқышының 

шексіз дами алатын ұзақ қуатын, екінші топ үшін электр қозғалтқышының 
белгілі бір қосу ұзақтығымен ұзақ уақыт үзіліссіз жұмыс істей алатын қуатын 
көрсетеді.

Барлық жағдайларда дұрыс таңдалған электр қозғалтқышы болып 
саналады, ол жұмыс машинасымен берілген кестеге сәйкес жүктемемен 
жұмыс істей отырып, оның барлық бөліктерін толығымен рұқсат етілген 
жылытуға жетеді. Кестеге сәйкес мүмкін болатын ең үлкен жүктеме негізінде 
"қуат резерві" деп аталатын электр қозғалтқыштарын таңдау электр 
қозғалтқышының толық пайдаланылмауына, демек, қуат пен тиімділік 
коэффициенттерін төмендету арқылы күрделі шығындар мен пайдалану 
шығындарының өсуіне әкеледі.

Электр қозғалтқышының қуатын шамадан тыс арттыру үдеу кезінде 
серпілістерге әкелуі мүмкін.

Егер электр қозғалтқышы тұрақты немесе аз өзгеретін жүктемемен ұзақ 
уақыт жұмыс істеуі керек болса, онда оның қуатын анықтау қиын емес және 
әдетте эмпирикалық коэффициенттерді қамтитын формулалар бойынша 
жасалады.

Басқа жұмыс режимдеріндегі электр қозғалтқыштарының қуатын 
таңдау әлдеқайда қиын.

Қысқа мерзімді жүктеме қосу кезеңдерінің қысқа болуымен 
сипатталады, ал электр қозғалтқышын толығымен салқындату үшін үзілістер 
жеткілікті. Бұл жағдайда электр қозғалтқышының жүктемесі қосу кезеңінде 
тұрақты немесе тұрақты болып қалады.

Бұл режимде электр қозғалтқышын жылыту үшін дұрыс пайдалану 
үшін оның ұзақ мерзімді қуаты (каталогтарда көрсетілген) қысқа мерзімді 
жүктемеге жауап беретін қуаттан аз болатындай етіп таңдау керек, 
яғни.қысқа мерзімді жұмыс кезінде электр қозғалтқышының жылу жүктемесі 
болуы керек.
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Егер электр қозғалтқышының жұмыс кезеңдері оны толығымен 
жылытуға кететін уақыттан әлдеқайда аз болса, бірақ қосу кезеңдері 
арасындағы үзілістер толық салқындату уақытынан едәуір қысқа болса, онда 
қысқа мерзімді жүктеме болады.

Мұндай жұмыстың екі түрін іс жүзінде ажырату керек:
• жұмыс кезеңіндегі жүктеме тұрақты, сондықтан,
оның графигі үзілістермен кезектесетін тіктөртбұрыштармен 

бейнеленген;
• жұмыс кезеңіндегі жүктеме көп немесе аз күрделі өзгереді заң.
Екі жағдайда да электр қозғалтқышын таңдау мәселесін аналитикалық 

және графикалық түрде шешуге болады. Бұл екі әдіс те өте күрделі, 
сондықтан үш әдісті қамтитын эквивалентті ұлылықтың жеңілдетілген әдісі 
ұсынылады:

• орташа квадраттық ток;
• орташа квадраттық қуат;
• орташа квадраттық момент.
Электр қозғалтқышының механикалық жүктеме қабілетін 

тексеру.
Қыздыру шарттары бойынша электр қозғалтқышының қуатын 

таңдағаннан кейін электр қозғалтқышының механикалық қайта тиеу 
қабілетін тексеру қажет, яғни жұмыс кезіндегі кесте бойынша ең жоғары 
жүктеме сәті және іске қосу кезіндегі сәт каталог бойынша ең жоғары момент 
мәнінен аспайтынына көз жеткізу қажет.

Асинхронды және синхронды электр қозғалтқыштарында рұқсат 
етілген механикалық шамадан тыс жүктеме олардың төңкерілген 
электромагниттік моментімен анықталады, оған жеткеннен кейін бұл электр 
қозғалтқыштары тоқтайды.

Номиналдыға қатысты ең жоғары моменттердің еселігі түйіспелі 
сақиналары бар үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштарында 1,8-ді, 
осындай қысқа тұйықталған электр қозғалтқыштарында 1,65-тен кем 
болмауы тиіс. Синхронды электр қозғалтқышының ең жоғары моментінің 
еселігі номиналды кернеулерде, қоздыру жиілігі мен тогында, қуат 
коэффициенті 0,9 (озыңқы ток кезінде) кезінде 1,65-тен төмен болмауы тиіс.

Іс жүзінде асинхронды және синхронды электр қозғалтқыштары 2-2,5-
ке дейін механикалық жүктеме қабілетіне ие, ал кейбір арнайы электр 
қозғалтқыштарында бұл мән 3-3,5-ке дейін артады.

Тұрақты токтың электр қозғалтқыштарының рұқсат етілген шамадан 
тыс жүктелуі жұмыс жағдайымен анықталады және ГОСТ сәйкес 2 — ден 4-
ке дейінгі уақытты құрайды, ал төменгі шегі параллель электр 
қозғалтқыштарына, ал жоғарғы жағы сериялық қозуы бар электр 
қозғалтқыштарына жатады.

Егер қуат беру және тарату желілері жүктемеге сезімтал болса, онда 
механикалық жүктеме қабілетін тексеру желілердегі кернеудің жоғалуын 
ескере отырып жүргізілуі керек.



58

Асинхронды қысқа тұйықталған және синхронды электр 
қозғалтқыштар үшін бастапқы сәттің еселігі 0,9 (номиналдыға қатысты) кем 
болмауы тиіс.

Шын мәнінде,қос клеткалы және терең ойығы бар электр 
қозғалтқыштарындағы бастапқы моменттің еселігі әлдеқайда жоғары және 2-
2, 4-ке жетеді.

Электр қозғалтқышының қуатын таңдағанда, қосу жиілігі электр 
қозғалтқыштарын жылытуға әсер ететінін есте ұстаған жөн. Рұқсат етілген 
қосылу жиілігі қалыпты сырғуға, ротордың ұшу моментіне және іске қосу 
тогының жиілігіне байланысты.

Қалыпты үлгідегі асинхронды электр қозғалтқыштарын жүктемесіз 400 
— ден 1000-ға дейін, ал жоғары сырғитын электр қозғалтқыштарын сағатына 
1100-ден 2700-ге дейін қосуға болады. Жүктемемен іске қосу кезінде рұқсат 
етілген қосу саны айтарлықтай азаяды.

Қысқа тұйықталған роторы бар Электр қозғалтқыштарының іске қосу 
тогы үлкен мәнге ие және бұл жағдай жиі іске қосу жағдайында, әсіресе 
үдету уақытының жоғарылауымен өте маңызды.

Бұған қарама-қарсы электр қозғалтқыштарға с фазовым ротор(сур. 
2.10) іске қосу кезінде пайда болатын жылудың бір бөлігі реостатта, яғни 
машинадан тыс, қысқа тұйықталған электр қозғалтқыштарында барлық жылу 
машинаның өзінде шығарылады, бұл оның жоғары қызуын тудырады. 
Сондықтан, осы электр қозғалтқыштарының қуатын таңдау көптеген іске 
қосу кезінде жылытуды ескере отырып жасалуы керек [11].

2.2.3 Электржетек жұмысының тұрақтылығы

Электр жетегі-бұл тұрақты жұмыс істеуі керек электромеханикалық 
жүйе.

Электр жетегінің тұрақты жұмысы электр қозғалтқышы мен 
механизмнің механикалық сипаттамаларының қиылысу нүктесімен 
анықталады.

Электр жетегі тұрақты режимде тұрақты жұмыс істейді.
Естеріңізге сала кетейік, электр жетегінің тұрақты режимі дискінің 

жылдамдығы өзгермейтін режим деп аталады, өйткені қозғалтқыштың 
электромагниттік моменті механизмнің тежеу моментіне тең (2.2):

М = Мсм (2.2).

Мұны мысал арқылы түсіндірейік (сурет. 2.11).
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Сур. 2.11. Электр қозғалтқышы мен механизмдердің біріктірілген 
механикалық сипаттамалары

- Сур. а ) механикалық сипаттамалары: электр қозғалтқышының 1; 
шығырдың ( Кранның) 2; орталықтан тепкіш сорғының 3.

Электр қозғалтқышы мен механизмнің механикалық 
сипаттамаларының қиылысу нүктесі жетектің тұрақты жұмыс режиміне 
сәйкес келеді, өйткені дәл осы кезде электр қозғалтқышының бұрыштық 
жылдамдығы механизмнің бұрыштық жылдамдығына тең, ал сол сияқты 
қозғалтқыштың айналмалы электромагниттік моменті механизмнің тежегіш 
моментіне тең болады.

Тұрақтылықты тексеру үшін жүйені статикалық жұмыс режимінен 
динамикалық режимге ауыстыру керек, бұл сыртқы бұзушы әсер етеді.

Естеріңізге сала кетейік, жүйе тұрақты деп аталады, егер ол тепе-
теңдік күйінен шығарылып, өзіне берілсе, уақыт өте келе ескі күйге оралады 
немесе жаңа күйге ауысады.

Электржетектің жылдамдығын реттеу.
Жылдамдықты реттеу машиналар мен механизмдердің атқарушы 

органдарының қозғалыс жылдамдығын реттеу мақсатында қозғалтқыш 
жылдамдығын мәжбүрлі түрде өзгерту болып табылады. Жалпы жағдайда 
қозғалтқыштардың жылдамдығын реттеу-және бұл жылдамдықты белгілі бір 
деңгейде ұстап тұруды білдіреді – екі жолмен-параметрлік және жабық 
жүйелерде жүзеге асырылуы мүмкін.

Параметрлік әдіспен реттеуге қозғалтқыштардың Электр тізбектерінің 
кез-келген параметрлерін немесе қуат кернеуін өзгерту арқылы қол 
жеткізіледі, мысалы, әртүрлі қосымша элементтер: резисторлар, 
конденсаторлар, индуктивтер. Мұндай жылдамдықты реттеу сапасы әдетте 
өте жоғары емес.

Егер жоғары сапалы көрсеткіштері бар жылдамдықты реттеу процесін 
алу қажет болса, олар электр жетегінің жабық жүйелеріне өтеді, онда 
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қозғалтқышқа әсер ету әдетте қозғалтқышқа берілген кернеуді немесе осы 
кернеудің жиілігін немесе екеуін де өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Ол 
үшін тұрақты және айнымалы токтың әртүрлі түрлендіргіштері 
қолданылады.

Жылдамдықты сандық реттеу бес негізгі көрсеткішпен сипатталады.
1. Реттеу диапазоны қозғалтқыш білігіне жүктеменің өзгеруінің 

берілген шектерінде максималды ωm және минималды ωmin: d = ωmh / ωmin 
қатынасы арқылы анықталады.

Әр түрлі жұмыс машиналары(сурет.2.12) реттеудің әртүрлі 
диапазондарын талап етеді. Сонымен, илемдеу диірмендері d = 20 - 50 
диапазонымен сипатталады, D = 3 - 4 - тен d = 50-1000 және одан жоғары 
станоктар, d = 20 қағаз машиналары және т. б.

Сур.2.12 реттелетін қозғалтқыштар

2. Жылдамдықты реттеу бағыты алынған жасанды сипаттамалардың 
табиғиға қатысты орналасуымен анықталады. Егер олар табиғидан жоғары 
орналасса, онда олар жылдамдықты негізгіден жоғары, егер негізгіден төмен 
болса, реттеу туралы айтады. Жасанды сипаттамалардың табиғи 
сипаттамадан жоғары және төмен орналасуы екі аймақты реттеуді 
қамтамасыз етеді.

3. Жылдамдықты реттеудің тегістігі осы диапазонда алынған жасанды 
сипаттамалардың санымен анықталады: олар неғұрлым көп болса, 
жылдамдықты реттеу тегіс болады. Тегістік(2.3) коэффициентімен 
бағаланады, ол екі жақын сипаттамадағы жылдамдықтар қатынасы ретінде 
табылады

Кпл = ωi - ωi-1, (2.3),

мұндағы ωi және ωi-1 – I және (i-1) Жасанды сипаттамалардағы 
жылдамдықтар.

Ең үлкен тегістікке кернеу мен жиілік түрлендіргіштерін қолдана 
отырып, жабық жүйелерде қол жеткізіледі(сурет.2.13), кішігірім тегіс әдетте 
параметрлік реттеу әдістеріне сәйкес келеді. Жылдамдықты біртіндеп реттеу 
кезінде технологиялық процесс сапалы жүреді, өнімнің сапасы жақсарады, 
электр жетегінің өнімділігі артады және т. б.
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4. Технологтың берілген реттеу жылдамдығын сақтаудағы тұрақтылық 
электр қозғалтқышының механикалық сипаттамасының қаттылығына 
байланысты. Неғұрлым қатаң механикалық сипаттаманы тек жабық электр 
жетектерінде алуға болады. Ашық электр жетегінде және тым төмен 
жылдамдықта және қарсылық моментінің ауытқуларында үлкен жылдамдық 
ауытқулары болады, бұл қолайсыз.

5. Жылдамдықты реттеу кезінде қозғалтқышқа рұқсат етілген жүктеме 
қуат бөлігіндегі ағынға байланысты. Бұл ток номиналды мәннен аспауы 
керек. Олай болмаған жағдайда, қозғалтқыш перегреваться. Рұқсат етілген 
ток атқарушы органның механикалық сипаттамасының түріне және 
жылдамдықты реттеудің қолданылатын әдісіне байланысты [12].

Сур.2.13. Қозғалтқыш және жылдамдық реттегіші

2.2.4 Электр жетегінің электрлік және электромеханикалық 
параметрлері

Реленің негізгі параметрлері:
Электр қозғалтқышының қуаты-бұл электр қозғалтқышының 

білігіндегі пайдалы механикалық қуат.
Механикалық қуат.
Қуат-механизмнің уақыт бірлігінде қандай жұмыс жасайтынын 

көрсететін физикалық шама(2.4).
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
(2.4)

• мұндағы P-қуат, Вт;
• A-жұмыс, Дж;
• t-уақыт, Б.
Жұмыс-күш қолдану нүктесімен(2.5) өтетін F бағыты мен s жолындағы 

күш проекциясының көбейтіндісіне тең скалярлық физикалық шама.

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹 (2.5)

• мұндағы s-қашықтық, М.
Айналмалы қозғалыс үшін (2.6)



62

ds =  rdθ      (2.6)

• мұндағы θ-бұрыш, рад (2.7).

𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

        (2.7)

• мұндағы ω - бұрыштық жиілік, рад/с.

Осылайша, айналмалы электр қозғалтқышының білігіндегі 
механикалық қуаттың мәнін есептеуге болады (2.8)

P =  Mω (2.8)
Айналу жиілігі (2.9)

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 30 х 𝜔𝜔𝜔𝜔
𝜋𝜋𝜋𝜋

(2.9)

• мұндағы n-электр қозғалтқышының айналу жиілігі, айн / мин.
Ротордың инерция моменті.
Инерция моменті (2.10) - ось айналасындағы айналмалы қозғалыстағы 

дененің инерттілігінің өлшемі болып табылатын скалярлық физикалық шама, 
материалдық нүктелер массаларының көбейтіндісінің осьтен қашықтығының 
квадраттарына тең

𝐽𝐽𝐽𝐽 = ∫ 𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ;                                   (2.10)

• мұндағы J-инерция моменті, кг∙м2;
• m-салмағы, кг.
Инерция моменті күш моментімен келесі арақатынаспен байланысты 

(2.11)
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽        (2.11)

• мұндағы ε-бұрыштық үдеу (2.12), с-2.

𝐽𝐽𝐽𝐽 =  𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

      (2.12).

Электр қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті.
Электр қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті (пәк) (2.13) -

электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіруге қатысты машина 
тиімділігінің сипаттамасы.

𝜂𝜂𝜂𝜂 =  𝑃𝑃𝑃𝑃2
𝑃𝑃𝑃𝑃1

(2.13),

• мұндағы η-электр қозғалтқышының пайдалы әсер коэффициенті;
• P1-жеткізілген қуат (электр), Вт;
• P2-пайдалы қуат (механикалық), Вт.
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Бұл жағдайда электр қозғалтқыштарындағы шығындар:
• электр шығыны-ток өткізгіштерді қыздыру нәтижесінде жылу 

түрінде;
• магниттік шығындар - өзекшені магниттеуге арналған шығындар: 

құйынды токтарға, гистерезиске және магниттік әсерге арналған шығындар;
• механикалық шығындар - подшипниктерде, желдеткіштерде, 

щеткаларда үйкеліске арналған шығындар (олар болған кезде);
• қосымша шығындар-статордың, ротордың беріліс құрылымына 

және орамалардың магнит қозғаушы күшінің жоғары гармоникаларының 
болуына байланысты пайда болатын магнит өрістерінің жоғары 
гармоникаларынан болатын шығындар.

Электр қозғалтқышының тиімділігі түрі мен дизайнына байланысты 10-
нан 99% - ға дейін өзгеруі мүмкін.

Номиналды кернеу, В
Номиналды кернеу (ағылш. rated voltage) - желі немесе жабдық 

жобаланған және олардың жұмыс сипаттамаларын қамтитын кернеу.
Электрлік уақыт тұрақтысы.
Электрлік уақыт тұрақтысы(2.14) - бұл электр қозғалтқышына тұрақты 

кернеу берілген сәттен бастап есептелетін уақыт, ол үшін ток өзінің соңғы 
мәнінен 63,21% (1-1/e) деңгейге жетеді.

𝜏𝜏𝜏𝜏𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑅𝑅𝑅𝑅

(2.14),

• уақыт тұрақтысы қайда, Б.
Электр қозғалтқышының моменті.
Айналу моменті (2.15) (синонимдер: айналу моменті, момент, күш 

моменті) - айналу осінен күш қолдану нүктесіне, осы күш векторына 
тартылған вектордың радиусы көбейтіндісіне тең векторлық физикалық 
шама.

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 (2.15),

• мұндағы m-момент, Нм;
• F-күш, Н;
• r-радиус-вектор, М.
Номиналды момент Mnom, NM, формула бойынша анықталады(2.16)

𝑀𝑀𝑀𝑀ном = 30𝑃𝑃𝑃𝑃ном
𝜋𝜋𝜋𝜋∗𝑛𝑛𝑛𝑛ном

(2.16),

• мұндағы Рном-қозғалтқыштың номиналды қуаты, Вт;
• пном - номиналды айналу жиілігі, мин-1
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Механикалық сипаттамасы.
Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы-біліктің айналу жиілігінің 

өзгермейтін қуат кернеуіндегі электромагниттік моментке графикалық түрде 
тәуелділігі [13].

2.2.5 Электр жетегінің кинематикалық схемасы

Қазіргі заманғы машина қоректендіру құрылғысынан, жетектен 
(трансмиссиядан), жұмыс органдары бар атқарушы механизмдерден, реттеу, 
бақылау, Басқару, қорғау, блоктау тетіктерінен және т. б. тұрады. 
Қоректендіруші құрылғы объектілерді (шикізатты) машинаға үздіксіз немесе 
кезең-кезеңмен беруге арналған. Көбінесе мұндай тамақтандыру өнімнің 
белгілі бір бөлігін өлшеу арқылы жүзеге асырылады (көлемі бойынша және 
салмағы бойынша аз). Машиналардың жетегінде электр қозғалтқышы бар, 
әдетте редуктор, икемді байланыс берілісі, беріліс және тізбекті берілістер. 
Жетек жұмыс немесе Басқару біліктерімен аяқталады. Жұмыс білігіне жұмыс 
органы, таратушы-басқарушыда — атқарушы механизмдердің жетекші 
буындары бекітіледі. Басқару білігі аралық және жұмыс білігі ретінде қызмет 
ете алады. Жетек және жетек құрылғылары (беріліс) механизмдері 
қозғалтқыштан жетек механизмдерінің жетекші буындарына немесе тікелей 
машинаның жұмыс органдарына қозғалыс беру үшін қолданылады. 
Атқарушы механизмдер жетекші буынның қозғалысын (кейде энергияны) 
түрлендіруге және оны түрлендірілген түрде басқарылатын буынға (жұмыс 
органына) беруге қызмет етеді. Атқарушы механизмдер, әдетте, циклдік 
әрекет механизмдері болып табылады. Машиналардың жұмыс органдары 
негізгі (өңдеу) және көмекші (мысалы, объектіні ұстау) болып табылады. 
Олар сонымен қатар мерзімді және үздіксіз жұмыс істейтін машиналарда әр 
түрлі болады. Олар функционалды мақсатымен ерекшеленеді. Жұмыс 
органдарының қозғалысы белгілі бір заңдарға сәйкес және белгілі бір 
уақытта жүзеге асырылады. Реттеу, бақылау, Басқару, қорғау, құлыптау және 
басқалары әдетте көмекші жұмыс органымен циклдік әрекеттің атқарушы 
механизмінен тұрады. Бұл механизмдердің жетекші буындары машинаның 
таратушы басқару біліктеріне де бекітілуі мүмкін. Машинаны құру оның 
құрылымын көрсетуден басталады. Машинаның жұмыс жағдайын талдау 
оның құрылымын білместен мүмкін емес. Кез-келген машинаның құрылымы 
құрылымдық схема түрінде ұсынылған. Құрылымдық схема негізінде 
машинаның негізгі өлшемдері анықталады, алғашқы орналасу шешімі жүзеге 
асырылады және алдын-ала кинематикалық схема сызылады. Машиналардың 
құрылымдық схемалары машина элементтерінің ұсынылған белгілеріне 
сәйкес жасалады. Құрылымдық схеманы алу үшін шартты белгілерді салу 
және қосу (сызықтармен немесе бағыттамалармен) қозғалтқыштан жұмыс 
органдары мен механизмдерінің берілістерін, біліктерін жалғау 
кезектілігімен басталады. Құрылымдық схемада қозғалтқыштың қуаты, 
қозғалтқыш білігі мен машина біліктері айналуының шартты жылдамдығы, 
аралық берілістердің беріліс коэффициенттері, біліктердің реттік нөмірлері 
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(рим цифрлары), атқарушы механизмдердің атаулары, сондай-ақ біліктерге 
тікелей бекітілген жұмыс органдарының атаулары көрсетіледі (әдетте 
схеманың осы немесе басқа тармағының соңында). Машинаның құрылымдық 
схемасы энергияны қозғалтқыштан механизмдерге бөлу туралы түсінік 
береді. Схема машинаның жалпы тиімділігін анықтауда өте ыңғайлы. 
Машинаның кинематикалық схемасы жаңа машинаны құрастыру және ескі 
машинаны жаңғырту кезінде әзірленеді немесе қолда бар машинаны зерттеу 
(талдау) кезінде алынады. Кинематикалық схема-бұл машинаның 
кинематикалық және күштік есептеулерінің бастапқы құжаты. Ол сонымен 
қатар машинаның сипаттамасы мен Нұсқаулығына міндетті қосымша ретінде 
кіреді. Бұл жұмыс жағдайында машинаның жұмыс принципін тезірек 
түсінуге, оның құрылымы мен құрамын елестетуге көмектеседі, сондықтан 
әр инженер кинематикалық схемаларды оқып, түсініп қана қоймай, оларды 
тез және нақты құрастыруы керек. Кинематикалық схема-бұл оның барлық 
механизмдері мен байланыстарының өзара байланыстағы шартты жазықтық 
немесе перспективалық бейнесі және механизмдердің қосылу тәртібі, энергия 
ағындарының таралуы, машина элементтерінің кинематикалық 
байланыстары, жетекші байланыстардың өзара орналасуы туралы түсінік 
беруі керек. Схемадағы барлық элементтер шартты графикалық белгілерді 
немесе машина элементтерінің жеңілдетілген сыртқы құрылымын қолдана 
отырып бейнеленген. Кинематикалық схемаларды машинаның кескін 
контурына енгізуге рұқсат етіледі. Күрделі машинаның толық 
кинематикалық схемасын жоғары сапалы деңгейде орындау көбінесе қиын, 
сондықтан мұндай жағдайларда жетектің (берілістің) кинематикалық 
схемаларын және циклдік әрекеттің жетектерін бөлек құрастыруды ұсынуға 
болады. Бұл бөлу бірқатар машиналарда қозғалтқыш пен беріліс жеке 
құрылым болып табылатындығымен негізделген, оның механизмдерінің 
кинематикасын машинаның басқа механизмдерінің кинематикасына тәуелсіз 
зерттеуге және дамытуға болады. Көп жағдайда жетек механизмдері белгілі 
бір режимдер үшін тұрақты беріліс қатынастарына ие. Бұл механизмдер 
әдетте үздіксіз әрекет ету механизмдері болып табылады, бірақ олар үзіліссіз, 
бірақ бір бағытты әрекет ету механизмдері болуы мүмкін. Соңғы жағдайда 
олардың жұмысы машинаның басқа механизмдерінің жұмысымен 
байланысты болуы керек. Атқарушы механизмдердің циклдік жұмысы, 
әдетте, машинамен орындалатын технологиялық процестің циклдік сипатына 
бағынуы керек.

Механикалық байланыстар туралы тікелей идеяны электр жетегінің 
кинематикалық схемасы береді (сурет. 2.14):
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Сур. 2.14. Электр жетегінің кинематикалық схемасы

Мұнда қозғалтқыш D арқылы жалғағыш муфтасы СМ1, сына-белбеу 
берілісі (ККП), бірқатар тісті берілістер ЗПі және жалғастырғыш муфтасы 
СМ2 әкеледі айналу барабан (Б), преобразующий айналмалы қозғалысын 
үдемелі қозғалысы бірқатар байланысты массалар. Жүктеу кезінде жүйенің 
элементтері (біліктер, тіректер, сына белдіктері, тісті берілістер және т.б.) 
деформацияланады, өйткені механикалық байланыстар мүлдем қатаң емес. 
Жүктеме өзгерген кезде массалардың өзара қозғалу мүмкіндігі болады, ол 
байланыс қаттылығымен анықталады.

Әрбір айналмалы қозғалатын элемент Ji Инерция моментіне ие және Ci 
қаттылығы бар механикалық байланыс элементімен (i+1) байланысты. 
Тиісінше, әрбір прогрессивті қозғалатын элемент mj массасына ие және cј 
қаттылығымен келесі байланыспен байланысты. Гук заңы орындалатын 
механикалық байланыстар шегінде қаттылықты қатынастар арқылы 
анықтауға болады (2.17)

𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀1
∆𝜑𝜑𝜑𝜑1

𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 𝐹𝐹𝐹𝐹1
∆𝑆𝑆𝑆𝑆1

(2.17),

мұндағы, M1 және F1 - серпімді механикалық байланыс жүктемесі;
∆φ1 және ∆S1-айналмалы және үдемелі қозғалыс кезіндегі серпімді 

элементтің деформациясы.
Берілістердің болуына байланысты жүйенің әртүрлі элементтері 

әртүрлі жылдамдықпен қозғалады. Сондықтан, есептеу схемаларын құру 
үшін кинематикалық тізбек элементтерінің барлық параметрлерін Бір есептеу 
жылдамдығына, әдетте қозғалтқыш білігінің жылдамдығына келтіру қажет.

Есептеу схемасының нақты механикалық жүйеге сәйкестігі шарты 
энергияның сақталу заңын орындау болып табылады. Келтіру кезінде 
жүйенің кинетикалық және потенциалдық энергиясының сақталуын, сондай-
ақ жүйеде әрекет ететін барлық күштер мен моменттердің қарапайым 
жұмысын қамтамасыз ету қажет. Демек, (2.18),

�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘�𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜔𝜔𝜔𝜔1
2

2
= 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑗𝑗𝑗𝑗
2

2
,
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�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘�𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜔𝜔𝜔𝜔1
2

2
= 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗
2

2
     (2.18).

Осыдан азайту формулаларын аламыз (2.19):

𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑖𝑖12

𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛12 (2.19),

𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝜔𝜔𝜔𝜔1
𝜔𝜔𝜔𝜔𝑗𝑗𝑗𝑗

мұндағы-келтіру білігінен i білікке дейінгі беріліс 

коэффициенті;
𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑉𝑉1

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑗𝑗𝑗𝑗
- ω 1 жылдамдықпен білікке келтіру радиусы.

Айналмалы φi және аудармалы SJ қозғалыстарын келтірген кезде 
беріліс коэффициенті мен индукция радиусы жылдамдық коэффициентімен 
анықталатынын ескеру қажет. Содан кейін қозғалыстар тәуелділіктермен 
байланысты (2.20):

𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛  х 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑗𝑗𝑗𝑗

      (2.20).

𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,   𝜔𝜔𝜔𝜔1𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛Сызықтық кинематикалық байланыстармен . 
Бұл жағдайда қозғалыс формулалары(32):

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑗𝑗𝑗𝑗

(2.20).

Механикалық байланыстардың қаттылығын келтіру кезінде 
деформацияның потенциалдық энергиясы қорының теңдігі шарты 
орындалуы керек.

WN потенциалдық энергиясы бұрыштың Өзгеру аймағындағы М 
моментімен орындалатын жұмысқа тең. Бұралу моментінің мәні 0-ден Mmax-
қа дейін өзгеретіндіктен, (2.20) ескере отырып, жұмыс(2.21):

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
2� 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚∆𝜔𝜔𝜔𝜔 = 1

2� 𝐶𝐶𝐶𝐶∆𝜑𝜑𝜑𝜑∆𝜑𝜑𝜑𝜑 = 1
2� 𝐶𝐶𝐶𝐶∆𝜑𝜑𝜑𝜑2 (2.21).

Содан кейін(2.22)

(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
∆𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

2

2
= 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛

∆𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛
2

2
,

(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘
∆𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗

2

2
= 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝜑𝜑𝜑𝜑𝑗𝑗𝑗𝑗
2

2
(2.22).

Келтіру формулалары (2.23):
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑛𝑛𝑛𝑛
2 ,

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑝𝑝𝑝𝑝2        (2.23).

Кинематикалық тізбек элементтерінің моменттері мен жүктеме 
күштерін келтіру мүмкін болатын орын ауыстырулардағы қарапайым жұмыс 
тең болған жағдайда жүзеге асырылуы тиіс:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝛿𝛿𝛿𝛿𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝛿𝛿𝛿𝛿𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝛿𝛿𝛿𝛿𝜑𝜑𝜑𝜑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝛿𝛿𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝.
Демек, (2.24),

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘1𝑛𝑛𝑛𝑛

   ,    𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑝𝑝𝑝𝑝     (2.24).

Салыстыру нәтижелері бойынша салыстырудың неғұрлым айқын 
болуы үшін ондағы массаларды тіктөртбұрыштар түрінде ұсына отырып, 
бастапқы келтірілген есептеу схемасын құруға болады, олардың ауданы 
Инерция моменттеріне пропорционалды, ал олардың арасындағы 
байланыстардың қаттылығы ұзындығы қаттылыққа кері пропорционал 
қосылыстар түрінде болады.

Қарастырылып отырған кинематикалық схема үшін берілген есептеу 
схемасы келесідей болады (сурет. 2.15):

Сур. 2.15. Кинематикалық тізбектің берілген есептеу схемасы.

Онда ең маңызды үш масса ерекшеленеді – J1 инерция моменті бар 
қозғалтқыш роторы, Jnpl инерция моменті бар барабан және jnpj жүктемесі . 
Басқа сәттердің салыстырмалы түрде аз мөлшеріне байланысты оны 
айтарлықтай жеңілдетуге болады. Ол үшін кіші массаларды жақын үлкен 
массаларға қосу керек, содан кейін алынған массалар арасындағы 
байланыстың эквивалентті қаттылығын жалпы формула бойынша анықтау 
керек(2.25):

1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

= 1
𝐶𝐶𝐶𝐶1

+ 1
𝐶𝐶𝐶𝐶2

+ ⋯     (2.25).

J1 инерция моменті бар қозғалтқыштың Роторына М электромагниттік 
моменті және ДМ жоғалту моменті қолданылады, ал қолданыстағы 
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моменттер белгілерін дұрыс есепке алу үшін барлық келтірілген схема үшін 
ω 1 жылдамдықтың оң бағыты көрсетілген .

Электр жетегінің динамикасын зерттеу көрсеткендей, тармақталмаған 
механикалық тізбектер көп жағдайда үш массаға дейін азаяды (сурет. 2.16, а), 
екі массалық (сурет. 2.16. б) есептеу сызбаларына және қатты келтірілген 
механикалық буынға (сурет. 2.16, в):

                                 а б в
Сур. 2.16. Электр жетегінің есептік схемалары: үш массалық (б) және 

қатты келтірілген механикалық буын (в).

Үш массалы серпімді жүйе механизм массаларының қозғалысын 
толығырақ талдау қажет болған жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда 
модельдеу әдетте аналогтық (ABM) немесе сандық (CMM) компьютерлерде 
қолданылады. Жеке физикалық ерекшеліктерді зерттеу үшін екі массалық 
жүйе қолданылады.

Жүйенің параметрлері серпімді байланыстардың әсері шамалы болған 
жағдайда немесе бұл әсерді елемеуге болатын жағдайларда қатаң сілтеме 
қолданылады. Келтірілген инерция моменті көрсетілуі мүмкін (2.26):

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∑ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑛𝑛𝑛𝑛2 + ∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑘𝑘2𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘=1⁄𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑛𝑛=2 (2.26).

Мұндағы n және k-сәйкесінше айналмалы және аудармалы қозғалыс 
жасайтын қондырғы массаларының саны.

Қозғалтқыш білігіне келтірілген жиынтық Mc статикалық жүктеме 
моменті (2.27)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑ (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑛𝑛𝑛𝑛⁄ )𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑛𝑛𝑛𝑛=1 + ∑ (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (2.27).

мұндағы q және p-Mi сыртқы моменттерінің саны және 
қозғалтқыштың электромагниттік моментінен басқа жүйеге қолданылатын 
күштер.

Тармақталған кинематикалық тізбектердің тән мысалы-көп 
қозғалтқышты электр жетегінің кинематикалық схемасы, онда 
қозғалтқыштар жеке редукторлар арқылы жалпы жұмыс механизміне әсер 
етеді [14].

Практикалық тапсырма №1
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Тақырыбы: "Техникалық сипаттамалары бойынша электр жабдықтарын 
таңдау»

Жұмыстың мақсаты: әртүрлі типтегі қозғалтқыштардың техникалық 
сипаттамаларын анықтау.

Тапсырма: электр жабдықтарының техникалық сипаттамаларын таңдау 
үшін жағдайларды көрсету және - 4а160м2 18,5 кВт 3000 айн/мин маркалы 
электр қозғалтқышының сипаттамаларын анықтау

Практикалық тапсырма №2
Тақырыбы: "электр жетектерінің электромеханикалық параметрлерін 

есептеу»
Мақсаты: қозғалтқыштардың электромеханикалық сипаттамаларының 

түрлерін анықтау, қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын есептеу және 
құру 

Жұмысты орындау тəртібі:
1. Асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын есептеу
2. Қозғалтқыштың табиғи механикалық сипаттамасын құру

Практикалық тапсырма №3
Тақырыбы: "электр жетектерін басқару схемалары»
Жұмыстың мақсаты: электр жетектерін басқару схемаларының 

элементтерін оқып, анықтауды үйрену (сурет.2.17).
Жұмысқа арналған тапсырма: 
Жалпы ережелерді айтыңыз электр тізбектерін оқу. 
Алынған мәліметтер негізінде суреттегі элементтердің атауын және 

бүкіл схеманың жұмыс принципін анықтаңыз.

Сур.2.17. Басқару схемасы

Бөлімге бақылау сұрақтары:
1. Электрлік және электромеханикалық Жабдықтардың жұмыс 

принциптері, техникалық сипаттамалары, қолдану салалары. 
2. Электр және электр механикалық жабдықтарды сынауды, 

пайдалануды және жөндеуді ұйымдастыру тәртібі.
3. Электрлік және электромеханикалық жабдықтардың тиімділігін 
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бағалау.
4. Электр жетектерін басқару схемасының түрлері.
5. Электр жетектерінің электрлік және электромеханикалық 

параметрлерін есептеу.
6. Электр жетегінің кинематикалық сызбасын құру.
7. Электржетектің жылдамдығын реттеу.
8. Электржетек жұмысының тұрақтылығы.
9. Механизм қозғалтқыштарын таңдау шарттары.

Қысқаша қорытынды
Осы бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар: электр және 

электромеханикалық жабдықтар мен аспаптарды сынауды, пайдалануды 
және жөндеуді ұйымдастыруды анықтай алады; электр және 
электромеханикалық жабдықтарды орналастыру жоспарларын жасай алады 
және жұмыс орындарын ұйымдастыруды жүзеге асыра алады; электр және 
электромеханикалық жабдықтар мен аспаптар жұмысының тиімділігін 
бағалай алады; электр жетектерін басқару схемаларын таңдай алады; 
механизмдердің қозғалтқыштарын таңдау және тексеру шарттарын анықтай 
алады; электр жетегінің жылдамдығын реттеп, тұрақтылығын анықтай алады; 
электр жетегінің кинематикалық схемасын
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БӨЛІМ 3. Қызметкерлердің еңбек қызметін ұйымдастыру және 
басқару

Мақсаты мен міндеттері:
Бұл бөлімде білім алушылар оның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 

етуге бағытталған технологиялық процесті ұйымдастыру және жоспарлау 
әдістері мен құралдарын зерттейтін болады.

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер: 
1. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін білу.
2. Электромонтерлердің жұмысын ұйымдастыру дағдыларын алу.

Қажетті оқу құралдары:
1. Ішкі еңбек тәртібінің ережелері және басқа да жергілікті нормативтік 

актілер / Юрий Царенко.- М.: Индексмедиа, 2007.-352с.

3.1 Кәсіби қызметті ұйымдастыру және оның регламенті

3.1.1 Ішкі еңбек тәртібінің ережелері

Ішкі еңбек тәртібі ережелерінің түсінігі.
Ұйымның еңбек тәртіптемесі ішкі еңбек тәртіптемесінің қағидаларымен 

айқындалады. Компанияда жұмыс процесі мен еңбек тәртібін нақты 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін құралдардың бірі - ішкі нормативтік 
құжат-ішкі еңбек тәртібінің ережелері.

Еңбек тәртіптемесінің қағидаларында жұмыскерлердің жұмыс уақыты 
мен тынығу уақыты, еңбек тәртібін қамтамасыз ету шарттары, еңбек 
қатынастарын реттеудің өзге де мәселелері белгіленеді.

Сондықтан ішкі еңбек тәртібінің ережелері еңбек қатынастарындағы 
барлық адамдар үшін міндетті болып табылады. Ішкі еңбек тәртіптемесінің 
қағидалары компанияда еңбек қызметін компаниямен жасалған еңбек 
шарттары негізінде жүзеге асыратын барлық адамдарға, мұндай жұмыс 
қызметкер үшін негізгі жұмыс орны не қоса атқаратын не уақытша жұмыс 
болып табыла ма, оның ішінде уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру 
кезеңіне де қарамастан қолданылады

Еңбек тәртіптемесінің қағидаларын жұмыс беруші бекітеді.
Ішкі еңбек тәртібінің Ережелерімен компанияның барлық қызметкерлері 

қол қойғыза отырып танысуы тиіс.
Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары-еңбек кодексіне сәйкес қызметкерлерді 

қабылдау және жұмыстан босату тәртібін, еңбек шарты тараптарының негізгі 
құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, жұмыс режимін, демалыс 
уақытын, жұмыскерлерге қолданылатын көтермелеу және жазалау 
шараларын, сондай-ақ осы жұмыс берушідегі еңбек қатынастарын реттеудің 
өзге де мәселелерін регламенттейтін жергілікті нормативтік акт.
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Жарғылар мен тәртіп туралы ережелерде ішкі тәртіп ережелеріне 
қарағанда ҚР Еңбек кодексімен белгіленген көтермелеулер мен тәртіптік 
жазалардың қосымша Түрлері белгіленуі мүмкін.

Әдетте, тәртіп туралы жарғылар мен ережелер тиісті саланың (қызмет 
саласының) барлық қызметкерлеріне қолданылмайды, тек осы саланың 
(қызмет саласының) негізгі учаскелері мен өндірістерінде жұмыс істейтін 
олардың кейбір санаттарына ғана қолданылады.

Жарғылар мен ережелер қолданылатын қызметкерлерге 
тәртібі туралы жарғылармен немесе ережелермен реттелетін жағдайларды 
қоспағанда, ұйымның ішкі еңбек тәртібі ережелерінің күші қолданылады. 
Жарғылар немесе тәртіп туралы ережелер қолданылмайтын сала (қызмет 
саласы) қызметкерлеріне ішкі еңбек тәртібінің ережелері толық 
қолданылады.

Неліктен бұл құжат кадрлар үшін өте маңызды? Онда Жұмыс берушінің 
еңбек шарты бұзылған жағдайда, мысалы, қызметкердің жұмыстан 
босатылған күні жұмыста болмауына байланысты әрекеттері нақтыланады. 
Заңнама талап еткендей, еңбек шарты тоқтатылған күні жұмыс беруші ҚР ЕК 
62-бабының 1-тармағындағы еңбек қызметін растайтын құжатты беруге 
міндетті. Бірақ қызметкердің болмауына байланысты жұмыс беруші жоқ 
екендігі туралы акт жасалғаннан кейін жұмыс берушіге еңбек қызметі туралы 
құжат алу қажеттілігі туралы хабарлама жібереді.

Естеріңізге сала кетейік, жұмыс беруші еңбек кітапшасының сақталуына 
кепілдік береді. Егер кадр қызметінде оның түпнұсқасы болса, қызметкерге 
ҚР ЕК-нің 32-бабы 7-тармағының құжатын қайтару туралы жазбаша 
міндеттеме беріледі. Барлық ақпарат Еңбек кітапшаларының және олардың 
қосымша парақтарының қозғалысын есепке алу кітабында тіркеледі.

Барлық жұмыс сәттері ережелерде даулар мен даулы жағдайлардың 
алдын алатын қатынастарды реттеудің маңызды құралы ретінде жазылуы 
керек.

Ішкі еңбек тәртібі қағидаларын бекіту тәртібі
Ұйымның ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын жұмыс беруші 

қызметкерлердің өкілді органының пікірін ескере отырып бекітеді және, 
әдетте, ұжымдық шартқа қосымша болып табылады.

Еңбек құқығы нормаларын қамтитын жергілікті нормативтік актілерді 
қабылдау кезінде ұйым жұмыскерлерінің атынан өкілдік ететін бастауыш 
кәсіподақ ұйымының сайланбалы органының пікірін ескеру тәртібі.

Жұмыс беруші шешім қабылдағанға дейін ішкі еңбек тәртібінің 
қағидаларын есептеуді және оған негіздемені барлық немесе көптеген 
қызметкерлердің мүдделерін білдіретін бастауыш кәсіподақ ұйымының 
сайланбалы органына жібереді.

Бастауыш кәсіподақ ұйымының сайланбалы органы көрсетілген 
жергілікті нормативтік актінің жобасын алған күннен бастап 5 жұмыс 
күнінен кешіктірмей жұмыс берушіге жоба бойынша дәлелді пікірді жазбаша 
нысанда жібереді.

Егер бастауыш кәсіподақ ұйымының сайланбалы органының дәлелді 
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пікірі жергілікті нормативтік актінің жобасына келісімді қамтымаса не оны 
жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды қамтыса, жұмыс беруші онымен келісе 
алады не дәлелді пікірді алғаннан кейін 3 күн ішінде өзара қолайлы шешімге 
қол жеткізу мақсатында қызметкерлердің бастауыш кәсіподақ ұйымының 
сайланбалы органымен қосымша консультациялар өткізуге міндетті.

Келісімге қол жеткізілмеген кезде туындаған келіспеушіліктер 
хаттамамен ресімделеді, содан кейін жұмыс берушінің жергілікті 
нормативтік актіні қабылдауға құқығы бар, оған бастауыш кәсіподақ 
ұйымының сайлау органы тиісті еңбек инспекциясына немесе сотқа 
шағымдана алады. Бастауыш кәсіподақ ұйымының сайланбалы органы ҚР 
Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен ұжымдық еңбек дауының рәсімін 
бастауға құқылы.

Мемлекеттік еңбек инспекциясы бастауыш кәсіподақ ұйымының 
сайланған органының шағымын (өтінішін) алған кезде шағымды (өтінішті) 
алған күннен бастап 1 ай ішінде тексеру жүргізуге және бұзушылық 
анықталған жағдайда жұмыс берушіге көрсетілген жергілікті нормативтік 
актінің күшін жою туралы орындалуы міндетті нұсқама беруге міндетті.

Еңбек тәртібі (еңбек тәртібі).
Қызметкердің еңбек тәртібін сақтау міндеті Еңбек кодексінің бабында 

белгіленген
Еңбек тәртібі-бұл барлық қызметкерлер үшін Еңбек кодексіне, ұжымдық 

шартқа, келісімдерге, жергілікті ережелерге, еңбек шартына сәйкес 
анықталған мінез-құлық ережелеріне міндетті түрде бағыну.

Жұмыс беруші еңбек заңнамасына және еңбек құқығы нормаларын 
қамтитын өзге де нормативтік құқықтық актілерге, ұжымдық шартқа, 
келісімдерге, жергілікті нормативтік актілерге, еңбек шартына сәйкес 
жұмыскерлердің еңбек тәртібін сақтауы үшін қажетті жағдайлар жасауға 
міндетті.

Жұмыс беруші Еңбек міндеттерін адал орындайтын қызметкерлерді 
көтермелейді (алғыс жариялайды, сыйлықақы береді, бағалы сыйлықпен, 
Құрмет грамотасымен марапаттайды, мамандығы бойынша үздік атағына 
ұсынады).

Қызметкерлерді еңбек үшін көтермелеудің басқа түрлері ұжымдық 
шартпен немесе ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен, сондай-ақ қоғам мен 
мемлекет алдындағы ерекше еңбек сіңірген еңбегі үшін тәртіп туралы 
жарғылармен және ережелермен айқындалады, қызметкерлер мемлекеттік 
наградаларға ұсынылуы мүмкін.

Тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін, яғни қызметкердің өз кінәсінен 
оған жүктелген Еңбек міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін жұмыс берушінің мынадай тәртіптік жазаларды 
қолдануға құқығы бар:

• ескерту;
• сөгіс;
• жұмыстан босату (тиісті негіздер бойынша).

Тәртіптік жазаны қолданғанға дейін жұмыс беруші қызметкерден 
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жазбаша түсініктеме талап етуі тиіс. Егер 2 жұмыс күні өткеннен кейін 
қызметкер көрсетілген түсініктемені бермесе, онда тиісті акт жасалады. 
Қызметкердің түсініктеме бермеуі тәртіптік жаза қолдану үшін кедергі болып 
табылмайды.

Тәртіптік жаза қызметкердің ауырған, демалыста болған уақытын, 
сондай-ақ қызметкерлердің өкілді органының пікірін есепке алуға қажетті 
уақытты есептемегенде, теріс қылық анықталған күннен бастап 1 айдан 
кешіктірілмей қолданылады.

Тәртіптік жазаны теріс қылық жасалған күннен бастап 6 айдан 
кешіктірмей, ал ревизия, Қаржы-шаруашылық қызметті тексеру немесе 
аудиторлық тексеру нәтижелері бойынша ол жасалған күннен бастап 2 
жылдан кешіктірмей қолдануға болмайды. Көрсетілген мерзімдерге 
қылмыстық іс бойынша іс жүргізу уақыты кірмейді.

Әрбір тәртіптік теріс қылық үшін бір ғана тәртіптік жаза қолданылуы 
мүмкін.

Жұмыс берушінің тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрығы (өкімі) 
қызметкердің жұмыста болмаған уақытын есептемегенде, 3 жұмыс күні 
ішінде қызметкерге қолын қойғызып жарияланады. Егер қызметкер 
көрсетілген бұйрықпен (өкіммен) қол қойғызып танысудан бас тартса, онда 
тиісті акт жасалады.

Қызметкер тәртіптік жазаға мемлекеттік еңбек инспекциясына және 
(немесе) жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі органдарға шағым жасауы 
мүмкін.

Егер тәртіптік жаза қолданылған күннен бастап бір жыл ішінде 
қызметкер жаңа тәртіптік жазаға тартылмаса, онда оның тәртіптік жазасы 
жоқ деп есептеледі. Жұмыс берушінің тәртіптік жаза қолданылған күннен 
бастап бір жыл өткенге дейін оны қызметкерден өз бастамасы, қызметкердің 
өзінің өтініші, оның тікелей басшысының немесе қызметкерлердің өкілді 
органының өтініші бойынша алып тастауға құқығы бар.

Еңбек тәртібінің ережелері не үшін қажет.
Еңбек шартының кез - келген басқа ерекшеліктерінің бірі-қызметкердің 

жұмысты еңбек тәртібіне бағынумен жеке орындауы, сондықтан ПТР 
міндетті болып табылады. Дұрыс және нақты әзірленген ӨТЖ даулы 
жағдайлар туындаған кезде жұмыс берушінің мүдделерін қорғайтын болады. 
Мысалы, PTR жұмыс уақытының басталуы мен аяқталуының нақты уақытын, 
сондай-ақ демалу уақытын көрсетпеген кезде, қызметкерді кешіккені үшін 
жауапқа тарту қиын болады, егер оның жұмысындағы мінез-құлқына 
қойылатын талаптар ауызша айтылған болса, қызметкерге тәртіптік жаза 
қолдану қиын болады, бірақ PTR-де тиісті түрде жазылмаған және т. б.

Өтр-бұл нақты ұйымда қолданылатын, қызметкерлер мен жұмыс 
берушінің еңбегін ұйымдастыру жөніндегі қатынастарды реттейтін жергілікті 
нормативтік құжат (ҚР ЕК-нің 1-бабы 1-тармағының 31) тармақшасы). 
Жұмыс беруші ӨТЖ бекітеді және жұмыс берушінің тиісті бұйрығымен 
немесе өкімімен қолданысқа енгізіледі.

Маңызды: жұмысқа қабылдау кезінде, жаңа ӨТЖ бекіту, оларға 
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өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде қызметкерді құжатқа қол қою 
арқылы таныстыру қажет, сондықтан барлық қызметкерлер осы құжатпен 
танысуы керек.

ҚР ЕК-нің 63-бабының 2-тармағына сәйкес еңбек тәртіптемесінің 
қағидаларында жұмыскерлердің жұмыс уақыты мен тынығу уақыты, еңбек 
тәртібін қамтамасыз ету шарттары, еңбек қатынастарын реттеудің өзге де 
мәселелері белгіленеді.

Айта кетейік, :
• жұмыс уақыты-жұмыскер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек 

шартының талаптарына сәйкес Еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, 
сондай-ақ ҚР ЕК-не, ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, ұжымдық 
шартқа, жұмыс берушінің актісіне сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге 
де уақыт кезеңдері;

• демалыс уақыты-қызметкер еңбек міндеттерін орындаудан босатылған 
және өз қалауы бойынша пайдалана алатын уақыт;

• еңбек тәртібі-жұмыс беруші мен жұмыскерлердің ҚР нормативтік 
құқықтық актілерінде, сондай-ақ келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда, 
жұмыс берушінің актілерінде, құрылтай құжаттарында белгіленген 
міндеттемелерді тиісінше орындауы (ҚР ЕК-нің 1-бабы 1-тармағының 30) 
тармақшасы).

Осылайша, ӨТЖ мәселелердің кең ауқымын қамтиды, соның арқасында 
бұл құжат жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы, қызметкерлердің 
өздері арасындағы қатынастарды тиімді реттеуге, еңбек тәртібін нығайтуға, 
жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға және т. б. бағытталған. Ережелер 
жұмысшылар мен жұмыс берушілер үшін міндетті болып табылады [15].

3.1.2 Бұйрықтар, нұсқаулар, өкімдер және басқада
нормативтік-өкімдік құжаттар

Кез-келген кәсіпорынның қызметі әртүрлі құжаттарды дайындаумен 
қатар жүреді. Ұйымдастырушылық және әкімшілік құжаттар (ARD) - бұл 
басқару саласында жұмыс істейтін құжаттар. ЖІҚ көмегімен басқару 
органының функциялары мен құқықтары айқындалады, бөлімшелердің 
құрылымы мен штаттары белгіленеді, ведомстволық бағынысты объектілерді 
бақылайды, кадрлық шешімдер тіркеледі және т. б.

Келесі негізгі құжаттар тобын бөлуге болады:
• ұйымдастырушылық (жарғылар, ережелер, штаттық кесте,

лауазымдық нұсқаулықтар, ішкі еңбек тәртібінің ережелері);
• өкімдік (негізгі қызмет бойынша бұйрықтар,

өкімдер, шешімдер);
• анықтамалық-ақпараттық (актілер, хаттар, факстер, баяндамалық

жазбалар, анықтамалар, телефонограммалар);
• кәсіпорынның жеке құрамы бойынша құжаттар (жеке құрам бойынша 

бұйрықтар
еңбек келісімшарттары, жеке істер, Т-2 нысанындағы жеке карточкалар, 
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жалақы бойынша жеке шоттар, еңбек кітапшалары);
• коммерциялық құжаттар (келісімшарттар, шарттар).

Рәсімдеу сызбасы көптеген ұйымдық-өкімдік құжаттар тән салынуда 
бойынша формуляр үлгісі. Ресімдеу бөлігі барлық құжаттарда бірдей. Тек 
ішкі және сыртқы құжаттардың тақырып бөліктері ғана ерекшеленеді. 
Сыртқы құжаттарда кәсіпорынның анықтамалық деректері міндетті түрде 
көрсетіледі, олар ішкі құжаттарда көрсетілмейді. Айырмашылықтар көбінесе 
презентация формасы мен мәтін құрылымына қатысты.

Әкімшілік құжаттардың мақсаты басқару органына өзіне жүктелген 
міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қызметті 
реттеу болып табылады. Жеке шешім қабылдау жағдайында әкімшілік 
құжаттарды шығару процедурасы келесі кезеңдерді қамтиды:

• шешімге бастамашылық ету-жариялау қажеттілігінің негіздемесі
өкімдік құжат;

• мәселе бойынша ақпаратты жинау және талдау;
• өкімдік құжаттың жобасын дайындау;
• құжат жобасын келісу;
• өкімдік құжаттың жобасын қарауға енгізу

басшылық;
• шешім қабылдау (құжатқа қол қою);
• өкімдік құжатты орындаушыларға жеткізу.

Басқару құжаттарының ең көп қолданылатын түрлерін қарастырыңыз.
Кәсіпорынның ішкі қызметі оның жарғысымен немесе Ережесімен 

реттеледі, онда оны ұйымдастырудың негіздері мен құқықтық мәртебесі, 
атқаратын функциялары, құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі, меншік 
нысандары, серіктестермен және мемлекеттік органдармен өзара қарым-
қатынасы, қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі көрсетіледі.

Бұйрық-бұл негізгі қызмет немесе жеке құрам бойынша мәселелерді 
шешу мақсатында ұйымның басшысы (оның міндетін атқарушы тұлға) жеке-
дара құратын құқықтық акт.

Бұйрықтармен құқықтық сипаттағы, сондай-ақ жедел, 
ұйымдастырушылық, кадрлық (қабылдау, ауыстыру, қоса атқару, жұмыстан 
босату, аттестаттау, біліктілігін арттыру, атақ беру, тегін өзгерту, 
көтермелеу, марапаттау, тәртіптік жаза қолдану, еңбекке ақы төлеу, 
сыйлықақы беру, түрлі төлемдер, қызметкерлердің демалысының барлық 
түрлері, негізгі қызмет бейіні бойынша кезекшіліктер, іссапарлар) шешімдер 
және ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 
144 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда 
құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына

Барлық бұйрықтар 2 түрге бөлінеді-бұл негізгі қызмет бойынша 
бұйрықтар (әріпті қосуға болмайды) және жеке құрам бойынша бұйрықтар. 
Негізгі (өндірістік) қызмет бойынша бұйрықтар кәсіпорын қызметі бойынша 
барлық мәселелерді қамтиды:

• ұйымның құрылымын бекіту және оны өзгерту;
• жергілікті нормативтік актілерді бекіту (өзгерту);
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• ұйымдар (нұсқаулықтар, қағидалар, ережелер, регламенттер);
• штат санын қысқарту (бұл бұйрықтар емес

әр қызметкерге жеке-жеке қатысты, бірақ компания құрылымындағы 
өзгерістерді көрсетеді);

• құрылымы мен штат санын бекіту (өзгерту),
штаттық кесте;

• жаңа құрылымдық бөлімшелерді, алқалы және
консультативтік-кеңесші органдардың, тұрақты немесе уақытша 
комиссиялардың;

• қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу (бұған тағы да қатысы жоқ
нақты қызметкерді аттестаттау бойынша бұйрықтар, ал аттестаттау 
регламентін, рәсімін, ережелерін бекіту);

• қызметті жоспарлау;
• қызметті бақылау (есептілік);
• жұмыс режимін белгілеу (ауысымдық, вахталық режим; кіріспе

жұмыс уақытының жиынтық есебін жүргізу, жұмыс уақытының толық емес 
режимін белгілеу) және оған өзгерістер енгізу;

• қызметті қаржыландыру;
• материалдық-техникалық қамтамасыз ету;
• ақпараттық және құжаттамалық қамтамасыз ету.

Бұйрық-бұл ұйым басшысы негізінен ұйым қызметінің жедел мәселелері 
бойынша, оның ішінде бұйрықтарды, нұсқаулықтарды және басқа да 
нормативтік-құқықтық актілерді орындау, басшылықтың шешімдерін 
құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне жеткізу бойынша ұйыммен 
байланысты мәселелер бойынша шығаратын құқықтық акт. Бұйрықтар, 
әдетте, шектеулі мерзімге ие және ұйымдардың, лауазымды тұлғалардың 
және азаматтардың тар шеңберіне қатысты. 

Өкім нормативтік сипатта болмайды. Жедел, ағымдағы мәселелерге 
қатысты шығарылады. Әрекет белгілі бір адамдар тобына қолданылады. 
Мысалы, бөлім басшысының бұйрығын осы құрылымдық бөлімшенің барлық 
қызметкерлері басқаларға тигізбестен орындауы міндетті. Бірақ бұл 
ұйымның жалпы саясатына қайшы келмейді.

Өкімдер бұйрықтар сияқты қағидалар бойынша жасалады және 
ресімделеді. Өкімнің мәтіні айқындаушы және өкімдік бөліктен тұрады. 
Айқындаушы бөлікте өкімді шығарудың себебі немесе мақсаты, ал өкімдік 
бөлікте ұйғарылатын іс – әрекеттер көрсетіледі.

Бұйрық қашан шығарылады?
Егер кәсіпорын басшысы ұйым қызметінің жедел және ағымдағы 

мәселелері бойынша құқықтық акт шығаруды шешсе, онда бұйрық дайындау 
қажет болады. Бұйрық, бұйрықтан айырмашылығы, кәсіпорынның белгілі бір 
міндеттерін орындау үшін қажет жеке (тар, нақты) мәселелерді шешу 
мақсатында шығарылады. Мәселен, егер бұйрықпен кәсіпорынның өндірістік 
цехтарын жөндеу жоспары бекітілген болса (яғни кәсіпорынның өндірістік 
қуаттарын жаңғырту процесінің негізгі кезеңдері, мерзімдері айқындалған), 
онда өкімде № 2 цехты жөндеу жүргізуге дайындау туралы мәселе шешіледі, 
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яғни бұл кәсіпорынның өндірістік қуаттарын жаңғыртудың жалпы міндеті 
шеңберіндегі жеке мәселе.

Өкім құжаттардың көшірмелерін беру (мысалы, шарттар, шот-
фактуралар, тауарлық жүкқұжаттар және т. б.), демалыс кестесін, есептік 
материалдарды беру және келісу және т. б. сияқты мәселелер бойынша 
шығарылуы мүмкін.

Өкім осы органның және жоғары тұрған басқару органдарының 
бұйрықтарын, нұсқаулықтарын және басқа да актілерін орындауды 
ұйымдастыруға байланысты мәселелер бойынша да дайындалуы мүмкін.

Нұсқау-бұл ұйымның басшысы немесе оның орынбасары негізінен 
ақпараттық-әдістемелік сипаттағы мәселелер бойынша, сондай-ақ осы немесе 
жоғары тұрған басқару органының бұйрықтарын, нұсқаулықтарын және 
басқа да актілерін орындауды ұйымдастыруға байланысты мәселелер 
бойынша жалғыз шығаратын акт.

Жалпы нұсқаулар бұйрықтарға ұқсас жасалады және ресімделеді, бірақ 
мәтіндегі айқындаушы және өкімдік бөліктерді бөлетін түйінді сөздер 
нұсқаудың мазмұнына қарай "міндеттейді" немесе "ұсынады" болып 
табылады.

Егер нұсқаулар ведомстволық бағынысты ұйымдарға жалпы сипаттағы 
нормаларды немесе өзге де мәліметтерді жеткізу мақсатында жіберілсе, онда 
адресат көрсетіледі немесе құжатты тарату тізімі ресімделеді.

Нұсқаулықты қашан дайындау керек?
Нұсқауларды әдетте мемлекеттік органдар шығарады, бірақ 

коммерциялық ұйымның басшысы мұндай әкімшілік құжатты да шығара 
алады. Нұсқаулар жедел, ақпараттық-әдістемелік, әкімшілік сипаттағы 
мәселелер бойынша немесе бұйрықтардың, нұсқаулықтардың, 
тапсырмалардың орындалуын ұйымдастыруға байланысты мәселелер 
бойынша шығарылуы мүмкін. Егер ұйым нұсқауды қолдануға шешім 
қабылдаса, онда іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықта бұйрықтардың, өкімдер 
мен нұсқаулардың мақсатын нақты ажырату керек [16].

3.1.3 Электромонтерлердің жұмысын ұйымдастыру және басқару

Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр 
монтерінің (бұдан әрі – электр монтері) өзіндік жұмысына медициналық 
куәландырудан, кіріспе нұсқамадан, алғашқы нұсқамадан, жұмыс орнында 
оқыту мен тағылымдамадан, еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден, 
тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 
қағидаларына және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына (ТПЕ және ТПЕ) сәйкес білімін 
тексере отырып, теориялық және практикалық даярлықтан өткен және электр 
қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсат алуға біліктілік куәлігін алған; 
ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалана тарифтік-біліктілік 
анықтамалығына сәйкес.

1.2 электромонтер міндетті:
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1.2.1 жұмыс нұсқаулығымен анықталған жұмысты ғана орындау;
1.2.2 ішкі еңбек тәртібі ережелерін орындау;
1.2.3 жеке және ұжымдық қорғану құралдарын дұрыс қолдану;
1.2.4 еңбекті қорғау талаптарын сақтау;
1.2.5 адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін кез келген 

жағдай туралы, өндірісте болған әрбір жазатайым оқиға туралы немесе өзінің 
денсаулық жағдайының нашарлауы туралы, оның ішінде жіті кәсіптік ауру 
(улану) белгілерінің пайда болуы туралы өзінің тікелей немесе жоғары 
тұрған басшысына дереу хабарлауға);

1.2.6 жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне 
оқытудан өту және өндірісте зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету, 
еңбекті қорғау бойынша нұсқама беру, еңбекті қорғау талаптарын білуін 
тексеру;

1.2.7 міндетті мерзімді (еңбек қызметі барысында) медициналық 
тексерулерден (тексерулерден) өту, сондай-ақ Еңбек кодексінде және өзге де 
федералдық заңдарда көзделген жағдайларда жұмыс берушінің жолдамасы 
бойынша кезектен тыс медициналық тексерулерден (тексерулерден) өту.

1.2.8 электр тогынан және басқа да жазатайым оқиғалардан зардап 
шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсете білу;

1.2.9 алғашқы өрт сөндіру құралдарын қолдана білу;
1.3 электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын 

орындау кезінде электр монтеріне келесі қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың әсер етуі мүмкін:

• электр тізбегіндегі қауіпті кернеу
адам денесі, электр соққысы, электр доғасы арқылы күйік пайда болуы 
мүмкін;

• жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы;
• бетіндегі өткір жиектер, бұдырлар және кедір-бұдырлар

конструкциялар мен жабдықтар;
• өрт, жарылыс;
• персонал мен заттардың биіктігінен құлау.

1.4 Электромонтер арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да 
жеке қорғаныс құралдарымен арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да 
жеке қорғаныс құралдарын тегін берудің типтік салалық нормаларына және 
ұжымдық шартқа сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс.

1.5. Күнделікті қызмет барысында электромонтерлар:
• жұмыс процесінде құралды мақсаты бойынша қолдану, в

дайындаушы зауыттардың нұсқаулықтарына сәйкес;
• құрал-саймандар мен жабдықтарды техникалық жарамды күйде ұстау

пайдалануға тыйым салынған ақаулармен жұмыс істеуге жол бермей;
• жұмыс кезінде мұқият болыңыз және бұзушылықтарға жол бермеңіз

еңбек қауіпсіздігі талаптарын
1.6 жарақаттанған немесе дімкәстік жағдайда жұмысты тоқтату, бұл 

туралы жұмыс басшысына хабарлау және медициналық мекемеге жүгіну 
қажет.
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2. Жұмысты бастамас бұрын еңбекті қорғау талаптары.
2.1 жұмысты бастамас бұрын электромонтер міндетті:

• басшыға білімін тексеру туралы куәлікті көрсету
қауіпсіз жұмыс әдістері, тапсырма алу және орындалатын жұмыстардың 
ерекшелігі бойынша жұмыс орнында нұсқаулықтан өту;

• белгіленген үлгідегі арнайы киім мен арнайы аяқ киім кию;
• қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау кезінде мыналармен танысу

жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ететін іс-шаралармен қамтамасыз 
етуге және тапсырылатын жұмысқа берілген рұқсат нарядына қол қоюға 
міндетті.

2.2 Жұмыс жетекшісінен тапсырма алғаннан кейін және қажет болған 
жағдайда рұқсат нарядының іс-шараларымен танысқаннан кейін электр 
монтері міндетті:

• қажетті жеке қорғаныс құралдарын дайындау, 
олардың жарамдылығын тексеріңіз;

• жұмыс орнын және оған жақындау жолдарын сәйкестігін тексеру
Қауіпсіздік талаптары,

• құралды, жабдықты және технологиялық жабдықты таңдау,
жұмысты орындау кезінде қажетті, олардың жарамдылығын және қауіпсіздік 
талаптарына сәйкестігін тексеру;

• тұтынушыларды электрмен жабдықтау схемасындағы өзгерістермен танысу
және жедел журналдағы ағымдағы жазбалармен.

2.3 электр монтері қауіпсіздік талаптарын келесі бұзушылықтар кезінде 
жұмыстарды орындауға кіріспеуі тиіс:

• технологиялық жабдықтардың, құрылғылардың және
оларды қолдануға жол берілмейтін дайындаушы зауыттардың 
нұсқаулықтарында көрсетілген құралдар;

• негізгі және қосалқы бөлшектердің кезекті сынақтарын уақтылы жүргізбеу
дайындаушы зауыт белгілеген қосымша қорғау құралдарын немесе оларды 
пайдалану мерзімінің өтуі;

• жарық жеткіліксіз болғанда немесе жұмысшы үйілген кезде
орындар;

• жұмыс кезінде наряд-рұқсаттың болмауы немесе қолданылу мерзімі 
аяқталуы
қолданыстағы электр қондырғыларында. Анықталған қауіпсіздік талаптарын 
бұзушылықтар жұмыс басталғанға дейін өз бетінше жойылуы керек, ал егер 
мүмкін болмаса, электриктер олар туралы бригадирге немесе жұмыстың 
жауапты басшысына хабарлауға міндетті.

3. Жұмыс уақытында еңбекті қорғау талаптары
3.1 Электромонтер келесі талаптарды сақтаған жағдайда жұмысты 

орындауға міндетті:
• қажетті ажыратуларды жасаңыз және шаралар қабылдаңыз,

коммутациялық аппаратураның қате немесе өздігінен қосылуы салдарынан 
жұмыс орнына кернеу беруге кедергі келтіретін;

• ток өткізгіш бөліктерге жерге тұйықтау;
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• жұмыс орнын инвентарлық қоршаулармен қоршау және ілу
ескерту плакаттары;

• коммутациялық аппараттардың көмегімен немесе
сақтандырғыштарды алу жұмыс жүргізілетін ток өткізгіш бөліктер немесе 
жұмысты орындау кезінде жанасатын бөліктер немесе жұмыс кезінде оларды 
оқшаулағыш жапсырмалармен (уақытша қоршаулармен) қоршау);

• қате жіберудің алдын алатын қосымша шаралар қабылдау
тасымалды жерге тұйықтау құралдарын қолданбай жұмысты орындау кезінде 
жұмыс орнына кернеу;

• іске қосу құрылғыларында, сондай-ақ сақтандырғыш негіздерінде
"қоспаңыз-адамдар жұмыс істейді!»;

• уақытша қоршауларға плакаттар іліңіз немесе
ескерту жазбалары: "Тоқта-өмірге қауіпті!»;

• диэлектрлік қолғаптарда кернеудің болмауы;
• тасымалды жерге тұйықтау қысқыштарын жерге тұйықтау қысқыштарына 

салу 
диэлектрлік қолғаптарды қолдана отырып, оқшауланған штанганың 
көмегімен ток өткізгіш бөліктер;

• астында тұрған тоқ өткізгіш бөліктерде жұмыс жүргізу кезінде
тек құрғақ және таза оқшаулағыш құралдарды пайдалануға, сондай-ақ 
оқшаулағыш құралдарды шектеу сақинасынан алыс емес тұтқыш 
тұтқалардан ұстауға міндетті.

3.2 ажыратқыш болған кезде сақтандырғыштардың балқымалы 
ендірмелерін ауыстыруды кернеу алынған кезде жүргізген жөн. Кернеуді алу 
мүмкін болмаған кезде (топтық қалқандарда, құрастырмаларда) 
сақтандырғыштардың балқымалы ендірмелерін ауыстыруды кернеумен, 
бірақ жүктеме ажыратылған кезде жүргізуге рұқсат етіледі.

3.3. кернеуі бар сақтандырғыштардың балқымалы ендірмелерін электр 
монтер оқшаулағыш кенелердің көмегімен қорғаныс көзілдіріктерімен, 
диэлектрлік қолғаптармен ауыстыруға тиіс.

3.4 электр техникалық емес персоналдың өтінімі бойынша уақытша 
ажыратылған жабдықты іске қосар алдында оны қарап, кернеуді қабылдауға 
дайын екендігіне көз жеткізу және онда жұмыс істейтіндерді алдағы қосу 
туралы ескерту қажет.

3.5 кернеудегі электр тізбектерін ажыратуды талап ететін тасымалды 
аспаптарды қосу және ажырату кернеуді толық алып тастағанда жүргізілуі 
тиіс.

3.6 электр берудің әуе желілерінің ағаш тіректерінде жұмыс істеу 
кезінде электромонтер тырнақтар мен қауіпсіздік белдігін пайдалануы керек.

3.7 жарылыс қаупі бар үй-жайларда жұмыстарды орындау кезінде электр 
монтеріне рұқсат етілмейді:

• тұрған электр жабдықтары мен желілерін жөндеу кернеулі
• бұзылған жағдайда электр жабдықтарын пайдалануға жерге қосу;
• автоматты түрде ажыратылатын электр қондырғысын оны ажырату 

себептерін анықтау және жою;
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• бөлетін Үй-жайлар мен тамбурлардың есіктерін ашық жарылу қаупі бар үй-
жайлар;

• жанып кеткен электр шамдарын мыналарға ауыстыру басқа типтегі немесе 
одан да көп қуатты шамдармен жарылысқа төзімді шамдар;

• Электр қондырғыларын ажырататын аппараттарсыз қосу қалыпты емес 
жұмыс режиміндегі электр тізбегі;

• қорғауды ауыстыру (жылу элементтері, сақтандырғыштар, ажыратқыштар)
басқа номиналды параметрлері бар, осы жабдық есептелмейтін басқа түрдегі 
қорғаныс электр жабдықтары.

3.8 электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде жарамды Электр 
қорғау құралдарын: негізгі (оқшаулағыш қарнақтар, оқшаулағыш және 
электр өлшеуіш қысқыштар, кернеу көрсеткіштері, диэлектрлік қолғаптар), 
сондай-ақ қосымша (диэлектрлік галоштар, кілемшелер, тасымалды жерге 
тұйықтау құрылғылары, оқшаулағыш тұғырықтар, қоршау тұғырықтары, 
қоршау құрылғылары, плакаттар және қауіпсіздік белгілері) қолдану қажет.

3.9 жоғары қауіптілік жағдайындағы жұмыстарды мынадай жағдайларда 
бірге жүзеге асырған жөн:

• кернеуді толық немесе ішінара алып тастау арқылы
жерге тұйықтау (желілерді жекелеген электр қозғалтқыштарына ажырату 
және қосу, күштік трансформаторларда қайта қосу, тарату құрылғыларының 
ішіндегі жұмыстар);

• жерге тұйықтау қондырғыларын қажет етпейтін кернеуді түсірмей
(электрлік сынау, өлшеу, сақтандырғыштардың балқымалы ендірмелерін 
ауыстыру және т. б.));

• баспалдақтар мен төсеніштерден, сондай-ақ осы операциялар қай жерде
жергілікті жағдайлар қиын;

• электр берудің әуе желілерінде.
3.10 оқшаулау кедергісін мегаомметрмен өлшеу тек толық токтан 

ажыратылған электр қондырғысында жүзеге асырылуы тиіс. Өлшеу алдында 
сыналатын жабдықта кернеудің жоқтығына көз жеткізу керек.

3.11 жұмыс істеп тұрған кран немесе тельферлік тролль жанында жұмыс 
істеу кезінде электромонтерлар мынадай талаптарды орындауға міндетті:

• тролльдерді өшіріңіз және оларды кездейсоқ немесе
қате қосу;

• тролльдерді бір-бірімен жерге тұйықтаңыз және қысқартыңыз;
• оқшаулағыш материалдармен (резеңке кілемшелермен) қоршау,

(ағаш қалқандармен) кернеуді алу мүмкін болмаған жағдайда тролльдерге 
тиюі мүмкін орындар. Қоршауға "Өмір үшін қауіпті - кернеуі 380 В" 
плакатын ілу қажет.

3.12 жарық беру желілеріне қызмет көрсету кезінде электромонтерлар 
мынадай талаптарды орындауға міндетті:

• сақтандырғыштар мен жанып кеткен шамдарды жаңасымен ауыстыру, 
жөндеу
жарықтандыру арматурасы мен электр сымдарын желідегі кернеу алынған 
кезде және тәуліктің жарық уақытында жүзеге асыру;



84

• арматураны тазалау және тіректерге бекітілген Шамдарды ауыстыру,
кернеуді түсіргеннен кейін және басқа электромонтермен бірге жүзеге асыру;

• арқылы қосылған электр есептегіштерді орнату және тексеру
өлшеу трансформаторларын қауіпсіздік техникасы бойынша IV төмен емес 
біліктілік тобы бар электромонтермен бірге жүргізу;

• Автомашиналардан немесе басқа да шамдарға қызмет көрсету кезінде
қорғау және диэлектрлік қолғап белдіктерін қолдану [17].

3.1.4 Орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау,
қауіпсіздік техникасы

Электр монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау орындалатын
жұмыстар мен қолданылатын материалдардың, бұйымдардың,
конструкциялар мен аппараттардың нормативтік құжаттардың талаптарына
сәйкестігін анықтау және қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.

1.1.2 Бұл мақсаттарға қол жеткізіледі есебінен:
- Электрмонтаждау жұмыстары технологиясының ақауларын, ақауларын

және бұзушылықтарын, сондай-ақ олардың пайда болу себептерін уақтылы
анықтау, жою және алдын алу;

- электротехникалық материалдар мен ЭМР орындайтын сапа
көрсеткіштерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау;

- ЭМР сапасын арттыру, өндірістік және техникалық тәртіпті нығайту,
ЭМР сапасын қамтамасыз ету үшін қызметкерлердің жауапкершілігін
күшейту.

1.1.3 Электр техникалық материалдардың, бұйымдардың және
орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау жаппай немесе іріктеп тексеру,
қажет болған жағдайларда бұрын орындалған жасырын жұмыстарды ашу,
сондай-ақ жобаның және нормативтік құжаттардың талаптарымен салыстыру
мақсатында электр желілері мен электр жабдығының монтаждалған
учаскелеріне сынақтар жүргізу жолымен жүзеге асырылады.

1.1.4 ЭМР сапасын бақылау жүзеге асырылады:
• мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері;
• Тапсырыс берушінің Жоғары тұрған ұйымдарының өкілдерімен,

салынып жатқан объектіні инспекциялайтын бас мердігердің және қосалқы
мердігердің;

• жобалау ұйымдарының өкілдері (авторлық қадағалау);
• құрамына тапсырыс берушінің өкілдері кіретін кешенді комиссиялар,

бас мердігер және қосалқы мердігер;
• Тапсырыс берушінің өкілдері (өндірісті техникалық қадағалау

ЭМР).
• қосалқы мердігерлік (электр Монтаждау) ұйымының (ИТҚ) персоналы,

жұмыстарды жүргізуге тікелей басшылық ететін бригадирлер мен звенолық,
сынақ зертханалары, сондай-ақ мердігерлік ұйымның басшысы тағайындаған
ішкі бақылау комиссиялары).

1.1.5 ЭМР сапасын бақылау жүргізіледі:
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• қосалқы мердігерлік ұйымдардың персоналы-күн сайын;
• Тапсырыс берушінің өкілдері - мерзімді;
• жобалау ұйымдарының өкілдері-келісілген мерзімде

авторлық қадағалауға арналған шартта;
• мемлекеттік қадағалау органдары - мерзім сайын

жұмыстың технологиялық кезеңдерін
1.1.6 ЭМР өндірілетін объектіде:

• жалпы жұмыс журналын, арнайы журналдарды жеке
тізбесін Тапсырыс беруші бас мердігермен және қосалқы мердігерлік
ұйыммен келісім бойынша белгілейтін жұмыс түрлері, авторлық қадағалау
журналы (мұндай қадағалау болған жағдайда);

• жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін, хаттамаларды құрастыру
жүйелерді, желілер мен құрылғыларды сынау және сынамалау;

• басқа өндірістік құжаттаманы ресімдеу,
ҚНжЕ және басқа да нормативтік құжаттарда қарастырылған.

1.1.7. Жұмыстарды бақылау және қабылдау кезінде тексеріледі:
• қолданылған материалдар мен бұйымдардың талаптарға сәйкестігі

жоба, МЕМСТ, ҚНжЕ, ЭОЕ, ТШ;
• орындалған ЭМР құрамы мен көлемінің жобаға сәйкестігі;
• бақыланатын параметрлер мен қасиеттердің сәйкестік дәрежесі

электр техникалық материалдар мен бұйымдарды;
• өндірістің уақтылы және дұрыс ресімделуі

құжаттама;
• жұмыс журналдарында белгіленген кемшіліктерді жою

ҚМЖ орындалуын бақылау және қадағалау.
1.1.8. Көлемі мен сапасын одан әрі көзбен шолып тексеру мүмкін

болмайтын, кейінгі операциялармен жасырылатын жауапты жұмыстарды
орындау кезінде жасырын жұмыстарды куәландыру актісін жасайды
(мысалы, траншеяға кабель төсеу, жерге тұйықтау электродтарын
монтаждау). Мұндай жұмыстардың орындалу сапасын монтаждау ұйымының
және Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауының өкілдері
куәландырады.

1.1.9. Электр қондырғыларын кернеуге қосу және пайдалануға беру
алдында орындалған ЭМР дұрыстығын тексеру және электр жабдықтарының
қалыпты жұмысқа дайындығы мен сақталуын тексеру жүргізіледі.

1.1.10. Электр монтаждау ұйымдары монтаждаумен аяқталған Электр
қондырғыларын пайдалануға беру кезінде "электр Монтаждау жұмыстары
бойынша қабылдау-тапсыру құжаттамасын ресімдеу жөніндегі Нұсқаулық"
талаптарына сәйкес қабылдау-тапсыру құжаттамасын ресімдейді» және оны
жұмыс комиссиясына ұсыну үшін бас мердігерге береді.

1.1.11. Жобада берілген электр параметрлері мен режимдерін
қамтамасыз ету мақсатында электр жабдығын тексеруді, баптауды және
сынауды қамтитын жұмыстар кешенін орындайтын іске қосу-жөндеу
ұйымдары қабылдау-тапсыру құжаттамасын 1-8-тарау ЭҚЕ және РЖ
талаптарына сәйкес ресімдейді және береді 34.45-51.300-97 "Электр
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жабдығын сынау көлемі мен нормалары" және электр жабдығын
дайындаушы кәсіпорындардың пайдалану құжаттамасы.

Қауіпсіздік техникасы.
Жарақаттанудың негізгі себептері қауіпсіздік техникасы қағидаларының 

бұзылуы, нұсқаманың жеткіліксіздігі, жұмыс өндірісі кезінде техникалық 
қадағалаудың болмауы, өндірістік және еңбек тәртібінің бұзылуы болып 
табылады.

Қауіпсіздік ережелерін нақты білу және қатаң сақтау жарақаттануды 
болдырмаудың негізгі кепілі болып табылады. Біліктілігі де, үлкен жұмыс 
өтілі де жазатайым оқиғалардан кепілдік болып табылмайды. Талдау 
көрсеткендей, апаттардың 65% - ы жоғары дәрежелі электр 
жабдықтаушыларына түседі. Жарақаттанудың алдын алу және оны азайту 
көбінесе жақсы ұйымдастырылған алдын алу жұмыстарына байланысты.

Қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, 
монтаждаудың қауіпсіз әдістерін үйрету монтаждау персоналының негізгі 
міндеттері болып табылады. Қауіпсіздік техникасын дұрыс 
ұйымдастырылған насихаттау жарақаттанудың алдын алып қана қоймай, 
еңбек өнімділігі мен электр монтаждаушылардың біліктілігін арттыруға да 
ықпал етеді.

Электр Монтаждау ұйымдарында қауіпсіздік техникасын насихаттаудың 
әртүрлі нысандары мен әдістері қолданылады: Нұсқаулық, қауіпсіздік 
техникасы ережелеріне оқыту бойынша курстар мен семинарлар, бұрыштар 
мен кабинеттер, плакаттар, фильмдер және т. б.

Қолданыстағы қауіпсіздік ережелеріне сәйкес, қауіпсіздік техникасы 
бойынша алдын-ала нұсқаусыз жұмысшыларды қандай да бір жұмысқа 
жіберуге тыйым салынады.

Брифингтің екі түрі бар: кіріспе — барлық жаңадан қабылданған 
жұмысшылар үшін және өндіріс — тікелей жұмыс орнында.

Кіріспе брифингтің міндеті жаңадан келген жұмысшыларды электр 
жұмыстарын орындау кезінде жалпы қауіпсіздік ережелерімен таныстыру 
болып табылады. Кіріспе нұсқамадан барлық жаңадан келген жұмысшылар 
жұмыс басталғанға дейін өтеді. Кіріспе нұсқама жеке жұмысшылармен 
немесе жұмысшылар тобымен иллюстрацияланған көрнекі құралдарды 
(плакаттар, модельдер, құралдар мен қорғаныс құралдарының үлгілері) 
көрсете отырып, танымал әңгіме түрінде жүргізіледі. Сондай-ақ, монтажды 
басқаруда орын алған ең тән жазатайым оқиғаларды талдау ұсынылады.

Өндірістік нұсқаулықты жұмыс өндірушісі немесе шебері тікелей жұмыс 
орнында жүргізеді. Бұл брифингтің мақсаты-белгілі бір жұмысты орындау 
кезінде қолданыстағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіру, жұмыстың қауіпсіз 
әдістерімен, жұмыс орнын қауіпсіз ұйымдастырумен және жазатайым 
оқиғалардың алдын-алу шараларымен таныстыру. Өндірістік нұсқама бір 
жұмыстан екінші жұмысқа ауыстырылған жұмысқа жаңадан кіріскен 
жұмысшылар үшін, қауіптілігі жоғары жұмыстар кезінде (биіктікте, 
салмақтарды ауыстыру, жұмыс істеп тұрған цехтар және т.б.), сондай-ақ 3 ай 
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өткеннен кейін жұмысшылар үшін міндетті. олардың жұмыстары бір 
объектіде.

Нұсқаулық белгілі бір уақытпен шектелмейді, жұмысшы қажетті 
ережелерді игергеннен кейін оны аяқтайды.

Әрбір жұмыс өндіруші немесе шебер белгілі бір нысан бойынша 
өндірістік нұсқаманы тіркеу журналын жүргізеді. Журналдағы жазбалар 
нұсқаманың мазмұнын сипаттауы тиіс [18].

3.1.5 Бекітілген техникалық құралдардың сапасын арттыру жұмыстары
және сенімділікті көтеру бойынша іс-шараларды әзірлеу

Жыл ішінде жүргізілген талдау негізінде техникалық құралдардың 
сенімділігін арттыру, технологиялық бұзушылықтарды азайту жөніндегі іс-
шаралар жоспары әзірленеді.

Жоспар іс-шаралардың жекелеген бөлімдерінен тұрады:
техникалық құралдардың сенімділігін арттыру бойынша;
техникалық құралдардың жұмысындағы істен шығулардың тасымалдау 

процесіне әсерін төмендету бойынша;
технологиялық бұзушылықтардың санын азайту бойынша.
Әрбір бөлім бойынша іс-шаралар ұйымдастырушылық, техникалық 

және технологиялық сипаттағы жеке әзірленеді. Орындалуы бірден бірнеше 
бөлім бойынша жақсартуға бағытталған іс-шаралардың қайталануын 
болдырмау мақсатында оларды жеке, бірінші бөлімге (жалпы шаралар) 
бөлуге жол беріледі.

Ұйымдастырушылық сипаттағы іс-шаралар міндетті түрде мыналарды 
қамтиды:

істен шығу және технологиялық бұзушылық жағдайларын тергеудің 
сапасы мен уақтылығын арттыру мәселелері;

техникалық құралдар жұмысындағы істен шығулар мен технологиялық 
бұзушылықтарды талдау сапасын арттыру мәселелері;

тәуекел аймағындағы бөлімшелерде тексеру, техникалық немесе 
технологиялық аудит тағайындау, түзету шараларын әзірлеуде және 
технологиялық бұзушылықтардың туындауына әсер ететін факторларды 
жоюда практикалық көмек көрсету үшін жұмыс тобын жіберу және 
техникалық құралдар сенімділігінің төмен деңгейі;

тәуекел аймағындағы бөлімшеге (қызметкерге) жауапты басшыны 
бекіту;

қызметкерлердің біліктілік деңгейін арттыру, оның ішінде озық 
тәжірибе мектептерін, біліктілікті арттыру курстарын, жаңадан білікті 
қызметкерлерді қабылдауды өткізу есебінен;

қызметкерлердің білім деңгейін арттыру, оның ішінде техникалық оқу 
бағдарламасына жекелеген мәселелерді, практикалық сабақтарды енгізу, 
қызметкердің өзін-өзі даярлау жүйесін ұйымдастыру, оларды аттестаттаудан 
өткізу және т. б.;
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қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру нысандарын, қызметкерлерді 
ынталандыру әдістері мен тәсілдерін жетілдіру;

істен шығуды жоюды ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі шаралар 
(авариялық бригаданың құрамын, орналасу орнын өзгерту, қайта жинақтау 
және істен шығу мен бұзушылық салдарын жою уақытын азайту үшін 
материалдар мен тетіктердің азаймайтын қорының тізбесін өзгерту ));

бас тартулар мен бұзушылықтарды жедел жою мәселелерін пысықтау 
бойынша оқу-жаттығулар мен практикалық сабақтар өткізу;

Техникалық сипаттағы іс-шаралар мәселелерді қамтиды:
техникалық құралдардың сенімділігін арттыруға және технологиялық 

бұзушылықтар санын азайтуға ықпал ететін қазіргі заманғы техникалық 
құралдарды, жаңа техниканы, тораптарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, 
бөлшектер мен материалдарды жаңадан енгізу және жетілдіру;

техникалық құралдарды реконструкциялау немесе жаңғырту жөніндегі 
іс-шараларды іске асыру;

техникалық құралдардың істен шығу алдындағы жай-күйін анықтауға, 
ерте сатылардағы істен шығуды анықтауға, техникалық құралдың істен 
шығуын анықтау уақытын және істен шығуды жою уақытын азайтуға 
бағытталған диагностиканың, өлшеудің, механикаландырудың және 
автоматтандырудың жаңа құралдарын енгізу.

істен шығулар мен бұзушылықтар салдарын жою уақытын азайту үшін 
материалдар мен тетіктердің азаймайтын қоры тізбесін қайта жинақтау және 
өзгерту.

Технологиялық сипаттағы іс-шаралар мәселелерді қамтиды:
инфрақұрылым объектілері мен жылжымалы құрамды техникалық 

күтіп-ұстаудың қолданыстағы технологиясын қайта енгізу немесе өзгерту, 
істен шығулар мен технологиялық бұзушылықтардың себептерін жою;

қолданыстағы техникалық немесе технологиялық құжаттаманы әзірлеу 
немесе оған өзгерістер енгізу, оның ішінде техникалық құрал мен 
жылжымалы құрамды ұстау, қызмет көрсету нормаларын әзірлеу (оның 
ішінде қызметкердің кезеңділігі, біліктілігі, қызмет көрсету кезінде өлшеу, 
диагностика құралдарын қолдану және т. б.).);

істен шығуды жоюға арналған уақыт нормаларын, авариялық 
бригадалардың сандық және біліктілік құрамын, оларды хабардар ету тәсілін, 
жұмыс орнына жеткізуді және т. б. әзірлеу

Міндетті түрде техникалық құралдардың істен шығуына және 
технологиялық бұзушылықтарға талдау жүргізу барысында анықталған 
жағымсыз факторларды жоюға бағытталған нақты іс-шаралар әзірленуге 
тиіс:

Жоспарға жекелеген тораптар мен тұтастай жүйелердің сенімділігін 
арттыруға бағытталған жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді 
әзірлеушілермен, жылжымалы құрамды, инфрақұрылым құрылғыларын 
дайындаушы кәсіпорындармен, жөндеу ұйымдарымен, ғылыми-зерттеу 
институттарымен бірлесіп жүргізілетін жұмыстар да енгізіледі.
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Жоспарға техникалық құралды ағымдағы ұстау жөніндегі нормативтік 
құжаттарда көзделген жоспарлы-алдын алу жөндеулері мен жұмыстарын 
жүргізу жөніндегі іс-шаралар енгізілмейді.

Сенімділікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар бұйымдарды әзірлеу,
дайындау, жөндеу және пайдалану жөніндегі жұмыстардың ажырамас және
міндетті құрамдас бөлігі болуы тиіс.

Бұйымдардың өмірлік циклінің әртүрлі сатыларында, оның ішінде
әзірлеу, дайындау, пайдалану, жоспарлы жөндеулер сенімділігін қамтамасыз
ету үшін жұмыстардың негізгі түрлері көзделуге және іске асырылуға тиіс:

1) Өнімнің сенімділігіне қойылатын талаптарды негіздеу және осы
талаптарды оның құрамдас бөліктері бойынша бөлу (СЧ);

2) Қабылданған схемалық-конструктивтік шешімдерге, қолдану
режимдері мен шарттарына, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
стратегиясына сүйене отырып, бұйымның сенімділігін, оның СЖ,
жиынтықтаушы элементтерін (КЭ) есептеу (болжау);;

3) бұйымды және (немесе) оның құрамдас бөліктерін нақты пайдалану
шарттарына неғұрлым толық сәйкес келетін жағдайлар мен режимдер үшін
сенімділікке эксперименттік пысықтау және сынау;

4) қабылданған технологиялық процесті талдау және берілген сенімділік
көрсеткіштері бар өнімді және оның СЧ дайындауды қамтамасыз ету
тұрғысынан маңызды технологиялық операцияларды бақылау;

5) бұйымды пайдаланудың қабылданған ережелерін, пайдалану және
жөндеу құжаттарын талдау, сондай-ақ техниканы пайдаланудың дұрыстығын
және бұйымның берілген сенімділігін қамтамасыз ету тұрғысынан пайдалану
процесінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу операцияларын
орындауды бақылау;

6) пайдалану кезінде бұйымдардың сенімділігінің нақты деңгейін
бақылау.

Бұйымдардың сенімділігін қамтамасыз ету бойынша көрсетілген
жұмыстардың орындалуын үйлестіруді, жоспарлауды және бақылауды
жүзеге асыру үшін барлық қажетті ұйымдастырушылық, конструкторлық,
техникалық, технологиялық және пайдалану іс-шараларын қамтитын
сенімділікті қамтамасыз ету бағдарламалары (ТБЖ) әзірленеді.

Сериялық дайындау сатысында сенімділікті қамтамасыз ету жөніндегі
жұмыстардың құрамы

Өнімді сериялық өндіру кезеңінде оның сенімділігін қамтамасыз ету
үшін негізгі жұмыстар орындалады:

1) сенімділікке қойылатын талаптарды қамтамасыз ету тұрғысынан
таңдалған сериялық өндіріс технологиясын талдау;

2) аса маңызды операцияларда операциялық бақылау әдістерін және
технологиялық процесті статистикалық реттеу жүйесін әзірлеу;

3) жинақтаушы элементтер мен материалдарды кіріс бақылау;
4) бұйымның сенімділігіне әсер ететін дайындаудың технологиялық

операцияларын (оның ішінде технологиялық айдау) бақылау;
5) технологиялық жабдықтың сенімділігін және дайындалатын
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бұйымдар сапасының параметрлері бойынша дайындаудың технологиялық
процесінің тұрақтылығын талдау;

6) сенімділікке сынақтар жүргізу, олардың нәтижелерін, істен шығу
және зақымдану себептерін талдау, оларды жою жөніндегі іс-шараларды
әзірлеу;

7) дайындау кезінде бұйымдардың, оның СЖ және технологиялық
жабдықтың ақаулары туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;

Ескерту. Жөндеу кәсіпорындарында жоспарлы жөндеу жұмыстарын
жүргізу кезінде бөлімде көрсетілген жұмыстар орындалады. 3.жөндеу
бойынша тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ескере отырып.

Пайдалану сатысында сенімділікті қамтамасыз ету жөніндегі
жұмыстардың құрамы

Өнімді пайдалану кезеңінде оның сенімділігін қамтамасыз ету үшін
негізгі жұмыстар орындалады:

1) Пайдалану (бұйымды мақсаты бойынша қолдану, сақтау, тасымалдау,
техникалық қызмет көрсету және жөндеу, әсіресе пайдаланудың бастапқы
кезеңінде қолдану) режимдерінің, шарттары мен қағидаларының сақталуын
бақылау);

2) бұйымға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің қабылданған
жүйесін талдау және сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру мақсатында
оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

3) бұйымның сенімділігі туралы пайдалану ақпаратын жинау, талдау
және өңдеу, істен шығулардың, зақымданулардың және шекті Жай-күйге
ауысулардың себептерін талдау, оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу
және жүргізу;

4) қызмет көрсетуші операторлық персоналды бұйымды пайдаланудың
озық әдістеріне оқыту (қажет болған жағдайда); оқыту бағдарламалары мен
құралдарын әзірлеу [19].

Тәжірибелік тапсырма №1
Тақырыбы: "бұйрықтар, нұсқаулар мен өкімдер және жұмысты реттейтін 

басқа да нормативтік-өкімдік құжаттар»
Жұмыстың мақсаты: нормативтік-өкімдік құжаттарды ажырата және 

анықтай білу.
Тапсырма: нормативтік және әкімшілік құжаттарды және олардың 

айырмашылықтарын тізімдеңіз.

Тәжірибелік тапсырма №2
Тақырыбы: "Орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау»
Жұмыстың мақсаты: электр жұмыстарының түрлерін анықтау және

сапасын бақылау тәртібін көрсету.
Жұмысты орындау тəртібі:



91

1. Электр монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау түрлерін көрсету.
2.Электр монтаждау жұмыстарының сапасын бақылауды орындау

тәртібін атаңыз.

Тәжірибелік тапсырма №3
Тақырыбы: "техникалық құралдардың сенімділігін арттыру бойынша іс-

шараларды әзірлеу»
Жұмыстың мақсаты: техникалық құралдардың сенімділігін арттыру 

бойынша іс-шаралар элементтерін әзірлеуді және анықтауды үйрену.
Жұмысқа арналған тапсырма: 
Техникалық құралдардың сенімділігін арттыру үшін іс-шаралар түрлерін 

анықтаңыз.

Бөлімге бақылау сұрақтары:
1. Ішкі еңбек тәртібінің ережелері.
2. Электромонтер жұмысын ұйымдастыру.
3. Орындалатын жұмыстардың сапасын, қауіпсіздік техникасы, еңбекті 

қорғау ережелерін бақылау.
4. Бекітілген техникалық құралдардың сенімділігін, жұмыс сапасын 

арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу.
5. Электромонтерларға арналған еңбекті қорғау талаптары.
6. Жұмысты регламенттейтін бұйрықтар, нұсқаулар мен өкімдер және 

басқа да нормативтік-өкімдік құжаттар.

Қысқаша қорытынды 
Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушылар: электромонтерлердің 

жұмысын ұйымдастырып, басқара алады; олар орындайтын жұмыстардың 
сапасын, технологияның, техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, өндірістік 
санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылауды 
қамтамасыз ете алады; бекітілген техникалық құралдардың сенімділігін, 
жұмыс сапасын арттыру, қолданыстағы құрылғыларды игеру және жаңғырту 
бойынша іс-шаралар әзірлей алады.
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БӨЛІМ 4. Электромеханикалық қондырғыға кешенді
техникалық қызмет көрсету және оны пайдалану

Мақсаты мен міндеттері:
Бұл бөлімде білім алушылар: техникалық қарап-тексеруді, сынақтарды 

жүргізеді, техникалық параметрлерді тексереді, бақылайды; техникалық жай-
күйін диагностикалауды және бақылауды жүргізеді; техникалық талаптарға 
байланысты қажетті жабдықты таңдайды; техникалық талаптарға 
байланысты жетекті таңдайды.

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар: 
1. Электр және электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, 

пайдалану және техникалық қызмет көрсету дағдыларын сатып алу.
2. Электр жүктемелерін есептеу дағдыларын меңгеру.

Қажетті оқу құралдары:
1. АӨК электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр жүктемелерін 

есептеу: әдіс. нұсқау / в. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков. - Краснодар: КубГАУ, 
2017. – 54 б.

2. Александровка А. Н., Гванцеладзе И. А. Электр және 
электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және 
жөндеуді ұйымдастыру. - Студентке арналған оқулық. мекемелерінің білім 
беру проф. — М.: "Академия" баспа орталығы, 2016. — 336 б.

4.1 Электр және электромеханикалық қондырғыларды техникалық 
пайдалану және жөндеу

4.1.1 Электр және электромеханикалық қондырғыларды
монтаждау, пайдалану және жөндеу

Электр жабдықтарына уақтылы техникалық қызмет көрсету оның 
сенімді жұмысының және қызмет мерзімін ұзартудың қажетті шарты болып 
табылады. Бұл электр жабдықтарын жұмыс күйінде ұстауға, проблемаларды 
анықтауға және жоюға, ықтимал қауіптерді азайтуға және төтенше 
жағдайлардың алдын алуға көмектесетін тұрақты жүргізу және дұрыс 
ұйымдастыру.

Электр жабдығына техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру – бұл 
пайдаланылатын құрылғыларды жарамды күйде ұстауға бағытталған және 
жөндеу жұмыстарын орындауға арналған шығыстарды азайтуға мүмкіндік 
беретін маңызды алдын алу шарасы. ТО-ның 2 түрі бар:

• өндірістік-ол бөлінеді:
•пайдалану қызметін көрсету-Қызмет көрсетілетін персонал 

орындайтын (тексеру, техниканы жұмысқа дейін және олар аяқталғаннан 
кейін тазалау, жұмыс істеуін басқару және бақылау);
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• кезекші қызмет көрсету-кезекші электромонтерлер жүргізетін 
(ауыстырып қосу, ажырату, болмашы ақауларды жою, талап етілетін 
реттеулерді орындау).

• жоспарлы-мерзімді тазалау, тексеру, жабдықты реттеу, майлау, 
серіппелерді, щеткаларды және басқа да жеңіл алынатын бөлшектерді 
ауыстыру. Алдын ала бекітілген кесте бойынша, нақты белгіленген уақыт 
аралықтары арқылы орындалады.

Іс-қимылдар тізбесін кезінде техқызмет көрсетудің электр 
жабдықтары.

Әр түрлі типтегі және мақсаттағы электр жабдықтары техникалық 
қызмет көрсетуге жатады: кабельдік желілер, үздіксіз қуат көздері, 
трансформаторлар, тарату құрылғылары, жарықтандыру желілері, басқару 
тақталары және т. б. электр жабдықтарына жедел қызмет көрсету көптеген 
жұмыстарды қамтиды:

• жабдықты тексеру (ай сайын), қажет болған жағдайда – ішінара 
бөлшектеу;

• пайдалану мен жүктемеге қойылатын талаптардың сақталуын 
бақылау;

• ластануды жою-кезеңділік пайдалану жағдайларына байланысты;
• контактілерді тазалау;
• бекіткіштердің беріктігін бақылау, бекіту элементтерінің беріктігін 

күшейту – тоқсан сайын;
• ақаулы бекітпелерді ауыстыру;
• анықталған ақауларды жою;
• жерге қосудың ақаусыздығын бақылау;
• желінің сипаттамаларын өлшеу;
• шамдарды, стартерлерді, сүзгілерді және өзге де Шығыс элементтерін 

ауыстыру;
• ағымдағы жүктемені тексеру;
• проблемалық элементтер мен тораптарды оларды кейіннен жөндеумен 

немесе ауыстырумен анықтау;
• өлшеулер мен сынақтарды мерзімді жүргізу;
• техникалық құжаттаманы ресімдеу;
• жоспарлы-алдын ала жөндеу кестелерін жасау және іске асыру;
• электрмен жабдықтауды авариялық қалпына келтіру.
Электр жабдықтарын баптау.
Электр жабдықтарын орнатудың күрделілігі, күрделілігі және уақыт 

шығындары көптеген факторлар мен процестерге байланысты. Жобаны 
орындаудың дұрыстығы, өндірілетін жабдықтың сапасы, монтаждаудың 
дайындаушы зауыт нұсқаулықтарының және нормативтік құжаттардың 
талаптарына сәйкестігі, монтаждаудың сапасы, қызметкерлер мен 
мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі. Осының барлығы жиынтықта 
монтаждаудан кейін электр қондырғылары мен электр жабдықтарын іске 
қосу-жөндеу жұмыстарын орындау мерзімдері мен күрделілігін 
айқындайды. Күрделі электр құрылғылары, бірінші кезекте, оларға берілген 
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техникалық құжаттамаға сәйкес болуы, ақаусыз және дұрыс жобаланған және 
монтаждалған болуы тиіс. Егер осы қағидалардың бірі сақталмаған жағдайда, 
электр жабдығын баптау жүргізілмейді және электр зертханасының 
мамандары құжаттамада сәйкессіздіктер, жабдықтың ақаулық немесе 
сәйкессіздік фактілері көрсетілген акт жасайды. Жөндеу кезінде қауіпсіздік 
техникасы мен жұмыс жүргізетін мамандардың біліктілігіне қойылатын 
талаптарды сақтау қажет. Әдетте, оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде, 
мысалы, бригадада жұмыс істейтін, жақында қайта оқытудан және міндетті 
нұсқаудан өткен ivi III класты мамандар қажет. Сондай-ақ, электр 
қондырғысында жұмыс басталғанға дейін электр зертханасының немесе 
жөндеу ұйымының персоналы сынақ жабдықтары мен өлшеу құралдарына 
арналған нұсқаулықтар мен нұсқаулықтардың талаптарын нақты білуі және 
сақтауы маңызды. Бөгде көзден жоғары кернеумен жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік, басқалармен қатар, жұмыс орнын және сынақ объектісін 
қоршаулармен, қоршайтын ленталармен және ескерту жазуларымен 
қоршауды қамтиды. 

Электр жабдығын баптау және оны пайдалану дайындығына келтіру 
кешеніне мыналар жатады:

• электр монтаждау жұмыстарының сапасын және олардың жобаның 
жұмыс сызбаларына сәйкестігін тексеру;

• орнатылған аппаратураны тексеру, оны баптау және реттеу; оқшаулау 
және жерге қосу құрылғыларының жай-күйін тексеру;

• электр жабдықтары мен басқару құрылғыларын әртүрлі жұмыс 
режимдерінде, оның ішінде жүктеме кезінде басқа жүйелермен кешенде 
сынау.

Реттеу процедурасы күрделі және өзгермелі: реттеушінің әрекеттерін 
қатаң түрде анықтауға болмайды, өйткені жабдықтың саны мен техникалық 
сипаттамалары әртүрлі. Алайда, жұмысты жеңілдететін кейбір әрекеттер 
тізбегі бар-оларды электр жабдықтарын орнату және пайдалану әдістері деп 
атайды [20].

4.1.2 Электр және электромеханикалық қондырғыларға қызмет
көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру

Электр монтаждау, іске қосу және қабылдау-тапсыру сынақтары 
аяқталғаннан кейін электр жабдықтарын кәсіпорынның технологиялық 
процесінде мақсатқа сай пайдалану, яғни осы жабдықты пайдалану 
басталады. "Пайдалану" термині жобада және нормативтік құжаттарда 
көзделген оның техникалық сипаттамалары іске асырылатын, қолдау 
көрсетілетін және қалпына келтірілетін жабдықтың өмірлік циклінің кезеңін 
білдіреді. Электр жабдығын техникалық пайдалануды жүзеге асыратын 
Персонал: жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді, жабдықты жедел 
басқаруды және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыратын әкімшілік-
техникалық; техникалық қызмет көрсетуді және жедел басқаруды жүзеге 
асыратын жедел (қарап тексеруді, жедел ауыстырып қосуды жүргізу, Жұмыс 
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орнын дайындау, Жұмысқа рұқсат беру, жұмыс істеушілерді қадағалау); 
Электр қондырғыларының жабдығын жөндеу жөніндегі жұмыстардың 
барлық түрлерін орындайтын жөндеуші болып бөлінеді. Пайдаланушы 
персоналдың орындалатын жұмысқа сәйкес біліктілік даярлығы және электр
қауіпсіздігі жөніндегі тобы болуы тиіс.  Жабдықтарды пайдалану жөніндегі 
ұйымдастырушылық және техникалық ережелер халық шаруашылығының 
барлық салалары үшін міндетті болып табылатын тұтынушылардың электр 
қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерінде баяндалған. Әрбір 
кәсіпорынның нақты жағдайларына қатысты электр шаруашылығының 
басшысы осы ережелерге негізделген жергілікті нұсқаулықтарды әзірлейді 
және бекітеді. Жабдықтың талап етілетін техникалық сипаттамаларын іске 
асыру және қолдау үшін оған техникалық қызмет көрсету – жабдықты 
тексеруді, жөндеу аралық қызмет көрсетуді, алдын алу сынақтарын және 
жай-күйін диагностикалауды қамтитын жұмыстар кешені жүргізіледі. 

Жабдықты тексеру осы жабдықтың жай-күйін көзбен шолып бақылау 
мақсатында орындалады. Жабдықты жоспарлы және кезектен тыс тексеруді 
ажыратыңыз. Жоспарлы тексерулердің мерзімділігі, сондай – ақ жабдықтың 
нақты жұмыс жағдайларын ескере отырып, жергілікті нұсқаулықтармен 
реттеледі.  Жабдықты кезектен тыс тексеру, мысалы, оның жұмыс 
жағдайлары күрт өзгерген кезде, табиғи апаттардан кейін, релелік 
қорғаныспен жабдықты ажыратқаннан кейін жүргізіледі. Электр жабдығына 
жөндеу аралық қызмет көрсету кезінде дайындаушы зауыттың 
ұсынымдарына сәйкес техникалық іс-шаралар орындалады, атап айтқанда 
оқшаулауды тазалау, үйкелетін бөлшектерді майлау, сондай-ақ тексеру 
кезінде анықталған жабдықтың ұсақ ақаулары мен ақаулары жойылады.  
Пайдалану кезінде жабдықтың тозуы оның техникалық сипаттамаларының 
өзгеруімен бірге жүреді. Тексерулер әрдайым Жабдықтың техникалық 
жағдайын және оны одан әрі мақсатына сай пайдалану мүмкіндігін анықтай 
бермейді. Атап айтқанда, кабельдің оқшаулау күйін, трансформатор 
майының күйін және оның қатты оқшаулауын көзбен бағалау мүмкін емес.  
Қарап тексерулерден гөрі Жабдықтың техникалық жай-күйін және мақсаты 
бойынша одан әрі пайдалану мүмкіндігін бағалау профилактикалық 
сынақтармен (параметрлерді өлшеумен) және жабдықтың жай-күйін 
диагностикалаумен жүзеге асырылады. Профилактикалық сынақтардың 
көлемі мен нормалары регламенттеледі, ал осы сынақтардың нақты 
мерзімдерін зауыттық нұсқаулықтардың ұсынымдарын және жабдықты 
пайдаланудың жергілікті жағдайларын ескере отырып, кәсіпорынның 
техникалық басшысы (бас энергетик) айқындайды. Жабдықты 
диагностикалаудың негізгі міндеттері: техникалық жай-күйінің түрін 
анықтау; істен шығу немесе ақаулықтар орнын іздеу; техникалық жай-күйін 
болжау болып табылады. Техникалық жай-күйдің түрін айқындау кезінде 
жабдықтың жарамдылығы (жарамсыздығы) және жұмыс қабілеттілігі (жұмыс 
қабілетсіздігі) туралы қорытынды беріледі. Техникалық жағдайды болжау 
кезінде қалдық ресурстың бағасы және берілген уақыт аралығы үшін 
жабдықтың ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығының төменгі шегі беріледі. 
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Жабдықты диагностикалаудың жалпы тәртібі реттеледі. Жабдықты тексеру, 
профилактикалық сынау және диагностикалау нәтижелері бойынша оны 
жөндеудің қажеттілігі мен орындылығы бағаланады.  Жабдықты жөндеу-бұл 
тозған немесе істен шыққан элементтерді ауыстыру немесе қалпына келтіру, 
содан кейін жабдықты реттеу, реттеу және сынау арқылы жабдықтың жұмыс 
қабілеттілігі мен талап етілетін техникалық сипаттамаларын сақтау үшін 
жұмыс кешені. Мақсаты бойынша қалпына келтіру жөндеу, қайта құру және 
техникалық қайта жарақтандыру ерекшеленеді. Қалпына келтіру жөндеуі 
жекелеген тораптардың және тұтастай бүкіл құрылғының конструкциясын 
өзгертпей жүзеге асырылады. Жабдықтың техникалық сипаттамалары 
өзгеріссіз қалады.  Жұмыс көлемі бойынша қалпына келтіру жұмыстары 
ағымдағы және күрделі болып бөлінеді. Күрделі жөндеу кезінде жабдықты 
оның кез келген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы толық 
бөлшектеу жүргізіледі. Мұндай жөндеу кезінде жабдықтың ресурсын толық 
қалпына келтіруге қол жеткізіледі. Ағымдағы жөндеуге жабдықтың жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету үшін жүргізілетін және оның жекелеген бөліктерін, 
мысалы, тез тозатын бөлшектерді ауыстырудан немесе қалпына келтіруден 
тұратын жөндеулер жатады. Бұл жөндеу жұмыстары екі күрделі жөндеу 
арасындағы кезеңде жүзеге асырылады. Қайта құру кезінде жекелеген 
тораптардың құрылымдық орындалуы өзгереді, жабдықтың іс жүзінде 
өзгермейтін техникалық сипаттамалары бар жеке материалдар 
ауыстырылады. Техникалық қайта жарақтау кезінде кейбір тораптар мен 
материалдар жетілдірілгендермен ауыстырылады, Жабдықтың техникалық 
сипаттамалары жақсарады. Жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін 
жабдықтың жай-күйін бағалау үшін көлемі регламенттелетін сынақтар 
жүргізіледі. Жабдықты пайдалану кезінде оның физикалық ғана емес, 
сонымен бірге жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштермен 
сипатталатын жаңа жабдықтың пайда болуына байланысты моральдық тозу 
орын алады.  Қалпына келтіру жөндеуінің, әсіресе моральдық тұрғыдан 
ескірген жабдықтардың экономикалық тиімсіздігі кезінде оны кәдеге жарату 
орындалады-жабдықты пайдаланудың соңғы сатысы [20].  

4.1.3 Техникалық қызмет көрсету түрлері

Пайдалану процесінде электр жабдығы жұмысының сенімділігін 
арттыруға техникалық қызмет көрсетуді (ТҚ) дұрыс ұйымдастыру және 
уақтылы толық көлемде жүргізу елеулі дәрежеде ықпал етеді. ТҚК негізгі 
міндеті электр жабдығын жұмысқа қабілетті күйде ұстау болып табылады. 
ТҚК бойынша жұмыстар электр жабдығын орнату орнында жүргізіледі.

Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету өндірістік және 
жоспарлы болып бөлінеді. 

ТҚК өндірістік құрамына электрлендірілген жұмыс машиналары мен 
механизмдеріне қызмет көрсететін персонал (жұмысты бастағанға дейін және 
аяқталғаннан кейін тазалау және қарау, жұмысты басқару, бақылау) және 
кезекші электромонтерлер орындайтын кезекші қызмет көрсету (ажырату 
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және ауыстырып қосу өндірісі, ұсақ ақаулықтарды жою, қажетті Реттеулер 
жүргізу) жүргізетін пайдалану қызметі кіреді. 

Жоспарлы ТҚК кезінде электр жабдығы тазартылады, тексеріледі, 
реттеледі, майланады және қажет болған жағдайда қысқа мерзімді, жеңіл 
алынатын бөлшектерді (щеткалар, серіппелер және т.б.) ауыстырады.

ТҚК жүргізу электр жабдығын пайдалану процесінде туындайтын 
ақауларды немесе ақаулықтарды тудыруы мүмкін себептерді уақтылы 
анықтауға және жоюға мүмкіндік береді. Осылайша, техникалық қызмет 
көрсету электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге және 
ақаулардың пайда болуы мен дамуының алдын алуға бағытталған алдын-алу 
шарасы болып табылады. ТҚК жүргізу кезінде электр жабдығын бөлшектеуді 
немесе арнайы жабдықты қолдануды талап ететін ақаулықтар анықталған 
кезде жөндеу (ағымдағы немесе күрделі) жүргізу қажеттілігі туралы мәселе 
шешіледі.

Жоспарлы ТҚК пайдалану нысанына қарамастан, алдын ала жасалған 
кестеге сәйкес электр жабдығы жұмысының қатаң белгіленген кезеңдерінен 
кейін жүргізіледі. Жоспарлы ТҚК-нің барынша тиімділігіне әрбір осындай 
қызмет көрсету кезінде орындалатын жұмыстардың мерзімділігі мен құрамы 
электр жабдығының конструкциялық ерекшеліктеріне, оның техникалық 
жай-күйіне, жұмыс режимдеріне және басқа да пайдалану жағдайларына 
барынша сәйкес келген жағдайда қол жеткізіледі.

Техникалық қызмет көрсету құны жабдықтың өзіндік құнына кіреді, 
осыған сүйене отырып, сатып алынған жабдыққа байланысты ТҚК-нің 
бірнеше түрі бар.

1. Қатты ресурс бойынша. Мұндай жабдықтың белгілі бір жұмыс 
шегі бар, содан кейін ол жаңасымен ауыстырылады. Жабдықтың осы түріне 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу пайдалану басталғанға дейін 
тағайындалады. Бұл әдіс елеулі кемшіліктерге ие: механизмдердің көпшілігі 
өз ресурстарын жасамайды; көп уақытты қажет ететін жөндеу; жөндеуден 
кейін жұмыс сенімділігі төмендейді.

2. Техникалық жағдайы бойынша. Бұл жағдайда жабдыққа 
жоспарлы техникалық қызмет көрсетіледі. Ағымдағы жұмысты бақылау 
тетіктерді қорғау жүйелеріне жүктеледі. Бұл әдіс диагнозға негізделген, 
тиісінше, күйін бақылауға болатын түйіндерге ғана қолданылады.

3. Сенімділік деңгейі бойынша. Бұл жағдайда электр жетегінің 
механизмдерін ауыстыру арқылы техникалық қызмет көрсетіледі. 
Механизмдердің сенімділік деңгейі пайдалануға байланысты белгіленеді 
[21].

4.1.4 Техникалық параметрлерді техникалық байқау, сынау,
тексеру және бақылау

Регламенттелген ТҚК-нің ерекше жағдайы: пайдалану персоналының 
жабдыққа ТҚК бойынша операцияларды орындау толықтығы мен сапасын 
тексеру; жабдықтың істен шығуына немесе авариялық істен шығуына әкелуі 
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мүмкін ақауларды анықтау; машиналардың неғұрлым жауапты бөлшектері 
мен тораптарының техникалық жай-күйін белгілеу және алдағы жөндеудің 
көлемі мен түрін нақтылау мақсатында механикалық қызметтің инженерлік-
техникалық персоналы жүргізетін жабдықты жоспарлы техникалық қарап 
тексеру болып табылады.

Тексерулер (сынақтар) дербес операциялар ретінде тек аса жауапты 
технологиялық жабдық үшін жоспарланады. 

Олардың мақсаты-кезекті екі жоспарлы жөндеу арасындағы кезеңде 
жабдықтың пайдалану сенімділігі мен қауіпсіздігін бақылау, авариялық 
жағдайдың туындауын уақтылы анықтау және алдын алу, мысалы, 
техникалық беріктігін сынау және электр оқшаулау кедергісін өлшеу, 
ыдыстар мен құбырлардың тығыздығы мен беріктігін сынау.

Тексерулердің кезеңділігі мен құрамы тиісті ережелермен және 
нұсқаулықтармен белгіленеді. Бұдан басқа, бірқатар жағдайларда 
технологиялық талаптармен регламенттелетін дәлдік параметрлерін бақылау 
үшін тексерулер (өндірістердің кейбір түрлері үшін түрлендіргіштердің шығу 
параметрлерін тексеру, дәлме-дәл жабдықтарға арналған электр 
қозғалтқыштары роторларының теңгерімсіздік дәрежесін тексеру) көзделеді. 

Бұл жағдайда олар дәлдікті тексеру деп аталады.
Тексерулер құрамына реттеу және реттеу жұмыстарының шағын көлемі 

енгізілуі мүмкін. Жабдықтар мен желілердің көпшілігі үшін тексерулер 
тәуелсіз операциялар ретінде жоспарланбайды, бірақ жоспарлы жөндеу 
құрамына кіреді. Тексерулер көлемі, әдетте, барлық тексеру операцияларын 
жүргізуді қамтуы тиіс.

ТҚК әдістемелік басшылықты, энергия шаруашылығы жабдықтары мен 
желілерінің техникалық жай-күйін бақылауды МГЭ жүзеге асырады. ТҚК 
операцияларының тізбелерін, жоспарлы техникалық тексерулердің, 
тексерулердің, энергия жабдықтарын сынаудың кестелерін және т.б. ОГЕ 
әзірлейді. Энергетикалық жабдықтар мен желілерге ТҚК ұйымдастырудың 
келесі нысаны ұсынылады:

Негізгі және қосалқы жабдыққа ТҚК бойынша жұмыстардың барлық 
түрлері
техникалық сынақтардан басқа, жалпы зауыттық энергетикалық 
шаруашылық пен жалпы зауыттық желілерді ОГЭ жедел және жедел-жөндеу 
персоналы орындайды; технологиялық цехтардың энергия жабдықтарының 
ТҚК-нің барлық түрлерін (сынақтардан басқа) осы цехтардың өндірістік 
және кезекші жөндеу персоналы орындайды; желдеткіш қондырғылар мен 
қазандықтардан басқа, энергия жабдықтарының техникалық сынақтарын 
ОГЭ-ге бағынысты энергия қондырғыларын сынау жөніндегі орталық зауыт 
зертханасы немесе шарт бойынша мамандандырылған ұйымдар орындайды; 
желдеткіш қондырғыларының техникалық сынақтарын ОГМ (ОГЭ) желдету 
бюросы немесе шарт бойынша мамандандырылған іске қосу-жөндеу 
мердігерлік ұйымдарын тарта отырып жүргізу.
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Негізгі техникалық параметрлерді бақылау және реттеу: шығын, 
деңгей, қысым және температура.

Жеке операциялардың жиынтығы нақты технологиялық процестерді 
құрайды. Жалпы жағдайда, технологиялық процесс параллель, дәйекті 
немесе аралас орындалатын технологиялық операциялар арқылы жүзеге 
асырылады, келесі операцияның басталуы алдыңғы операцияның басына 
қатысты ауысады.

Технологиялық процесті басқару ұйымдық-техникалық міндет болып 
табылады және технологиялық процесті басқарудың автоматты немесе 
автоматтандырылған жүйелерін құру арқылы оны бүгін шешеді.

Технологиялық процесті басқарудың мақсаты: белгілі бір физикалық 
шаманы тұрақтандыру, оны берілген бағдарлама бойынша өзгерту немесе 
одан да күрделі жағдайларда кейбір жалпылама критерийді оңтайландыру, 
процестің ең жоғары өнімділігі, өнімнің ең аз құны және т. б.

Бақыланатын және реттелетін типтік технологиялық параметрлер 
қатарына тұтыну, деңгей, қысым, температура және бірқатар сапа 
көрсеткіштері кіреді.

Шығынды реттеу.
Ағынды басқару жүйелері төмен инерциямен және параметрдің жиі 

пульсациясымен сипатталады.
Әдетте ағынды басқару дегеніміз-клапан немесе Шибер көмегімен зат 

ағынын дроссельдеу, сорғы жетегінің айналу жиілігін немесе айналу 
дәрежесін өзгерту арқылы құбырдағы қысымның өзгеруі (ағынның бір 
бөлігін қосымша арналар арқылы бұру).

Технологиялық процестерді автоматтандыру тәжірибесінде екі немесе 
одан да көп орта шығындарының арақатынасын тұрақтандыру қажет болған 
жағдайлар кездеседі.

Реттеу заңын таңдау параметрді тұрақтандырудың қажетті сапасына 
байланысты.

Деңгейді реттеу.
Деңгейді реттеу жүйелері ағынды реттеу жүйелерімен бірдей 

сипаттамаларға ие. Жалпы жағдайда деңгей әрекеті дифференциалдық 
теңдеумен сипатталады (4.1)

𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ ) = 𝐺𝐺𝐺𝐺вх − 𝐺𝐺𝐺𝐺вых + 𝐺𝐺𝐺𝐺обр     (4.1)

мұндағы S-сыйымдылықтың көлденең қимасының ауданы;
L-деңгей;
Gвх, gвых-кіру және шығу ортасының шығыны;
Gobr - T уақыт бірлігіне сыйымдылықта (0-ге тең болуы мүмкін) 

ұлғаятын немесе азаятын орта мөлшері.
Қысымды реттеу.
Қысымның тұрақтылығы, сондай-ақ деңгейдің тұрақтылығы объектінің 

материалдық тепе-теңдігін көрсетеді. Жалпы жағдайда қысымның өзгеруі 
теңдеумен сипатталады (4.2):
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𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ ) = 𝐺𝐺𝐺𝐺вх − 𝐺𝐺𝐺𝐺вых + 𝐺𝐺𝐺𝐺обр (4.2)

мұндағы V-аппараттың көлемі, р-қысым.
Қысымды реттеу әдістері деңгейді реттеу тәсілдеріне ұқсас.
Температураны реттеу.
Температура-жүйенің термодинамикалық күйінің көрсеткіші. 

Температураны басқару жүйесінің динамикалық сипаттамалары процестің 
физика-химиялық параметрлеріне және құрылғының дизайнына байланысты. 
Мұндай жүйенің ерекшелігі-объектінің және көбінесе өлшеу 
түрлендіргішінің маңызды инерциясы.

Температура реттегіштерін іске асыру принциптері объектідегі энергия 
шығынын басқаруды ескере отырып, деңгей реттегіштерін іске асыру 
принциптеріне ұқсас. Реттеу заңын таңдау объектінің инерциясына 
байланысты: ол неғұрлым үлкен болса, реттеу Заңы соғұрлым күрделі 
болады. Өлшеу түрлендіргішінің уақыт тұрақтысын салқындатқыштың 
жылдамдығын арттыру, қорғаныс қақпағының (жеңнің) қабырғаларының 
қалыңдығын азайту және т.б. арқылы азайтуға болады [22].

4.1.5 Электр және электромеханикалық қондырғыларды
пайдаланудың техникалық деңгейінің көрсеткіштері

Электр жабдығын техникалық пайдалану деп оны мақсаты бойынша 
пайдалану және техникалық жарамды күйде ұстау процесі түсініледі. Бұл
процесті нақты ұйымдастыру, жоспарлау және басқару заманауи модельдеу 
әдістерін, операцияларды қолдануды және т. б. кеңінен қолданатын жұмыс 
теориясы негізінде шешіледі.

Электр жабдығын техникалық пайдалану мынадай іс-шараларды 
орындауды қамтиды: электр жабдығын дайындау, қосу және ажырату, 
ақаулықтарды анықтау және техникалық жай-күйін болжау; 
профилактикалық жұмыстар; жекелеген тораптарды, байланыстарды және 
тұтастай электр жабдығын баптау және реттеу; жекелеген блоктар мен электр 
жабдығының тұтастай сақталуын қамтамасыз ету; қосалқы бөлшектер 
жиынтығымен (ҚҚЖ) қамтамасыз ету; Қызмет көрсетуші персоналды 
техникалық даярлау; техникалық құжаттаманы дұрыс жүргізу.

Электр жабдығын техникалық пайдалану жүйесін тиімді ұйымдастыру, 
егер жобалау кезеңінде электр жабдығын құру, пайдалану және пайдалану 
ерекшеліктері ескерілсе, оған қызмет көрсетудің техникалық құралдары, 
Ақпаратты өңдеу және жай-күйін бақылау әдістері әзірленген болса ғана 
мүмкін болады. Электр жабдықтарын техникалық пайдаланудың маңызды 
бөлігі техникалық қызмет көрсету болып табылады. Нашар 
ұйымдастырылған техникалық қызмет көрсету электр жабдықтарының 
тоқтап қалуына немесе техникалық қызмет көрсету қызметкерлерінің дұрыс 
емес әрекеттерімен апатқа әкелуі мүмкін.

Электр жабдығы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету тиімділігін 
бағалау үшін мынадай көрсеткіштерді қолдану қажет: бір реттік техникалық 
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қызмет көрсетудің еңбек сыйымдылығы немесе пайдаланудың белгілі бір 
кезеңі үшін; техникалық қызмет көрсету құны; сенімділіктің бір немесе 
бірнеше көрсеткіштерімен анықталатын электр жабдығының сенімділігі; 
техникалық қызмет көрсету процесіндегі орташа тұрып қалу уақыты және 
шығындар; берілген уақытта техникалық қызмет көрсетуді орындау 
ықтималдығы.

Қызмет көрсетуші персонал электр жабдығын пайдалану жөніндегі 
жұмыстардың мынадай көлемін орындайды: электр жабдығының жай-күйі 
мен жұмысын, сондай-ақ алдын алу іс-шараларын (майлау, тазалау, 
бекіткіштерді тарту) жүргізе отырып, электр жетектерінің механикалық 
бөлігін бақылау; кесте бойынша жүргізілетін ағымдағы жөндеумен негізгі 
және резервтік электр жабдығын мерзімді тексеру; Электр жабдығы тозған 
кезде оны күрделі жөндеу және жаңғырту жүргізу кезінде оны ауыстыру; 
жаңғырту іс-шараларын жүргізуге арналған 338 жабдықтың сипаттамаларын 
зерттеу; 

Электр жабдығын пайдалану процесінде электр техникалық персонал 
мынадай журналдарды жүргізеді: жабдықтың кез келген элементінің 
жұмысындағы ақауларды тіркейтін ақаулар, іркілістер және ақаулықтар; 
қосалқы станцияда жедел ауыстырып қосу; электр жабдығын техникалық 
қарау және жөндеу; төмен кернеулі (1000 В дейін) электр қондырғыларында 
жұмыстар жүргізу.

Электр жабдығының сенімді және өнімді жұмысын қамтамасыз ету 
жөніндегі өз қызметінде электр техникалық персонал техникалық 
құжаттаманы, оның ішінде: Электрмен жабдықтау, электр жетегі, 
жарықтандыру және сигнал беру жөніндегі электр техникалық схемалардың 
(қағидатты және қосылыстар) жиынтығын; паспорты және оларға сынақ 
актілері бар электр жабдығының паспорттары мен техникалық 
сипаттамаларын, электр аппараттарына, машиналар мен автоматтандыру 
құралдарына қызмет көрсету, жөндеу және баптау жөніндегі лауазымдық 
және өндірістік нұсқаулықтарды; басшылық және нормативтік 
материалдарды пайдаланады.

Барлық нұсқаулықтар кемінде 5 жылда бір рет қайта қаралуға тиіс, ал 
елеулі өзгерістер мен толықтырулар дереу енгізіледі және жауапты 
лауазымды тұлғалардың назарына жеткізіледі. Жобалық Электр 
тізбектерінің, сипаттамалардың, нұсқаулықтардың барлық жиынтығы 
Техникалық мұрағатта сақталуы тиіс.

Күрделі электронды және микроэлектрондық техниканы кеңінен 
қолдану электр жабдықтарын техникалық пайдалану практикасына жоғары 
талаптар қояды. Осыған байланысты электр қондырғыларына техникалық 
қызмет көрсету мен жөндеудің жаңа принциптері кеңінен таралуда. Олардың 
негізгілерін қарастырыңыз.

Қатты ресурс бойынша пайдалану. Осы қағидат бойынша 
пайдаланылатын электр жабдығының жұмыс істеу бойынша белгіленген шегі 
болады, содан кейін ол жаңасымен ауыстырылады. Жөндеу аралық ресурс 
пайдалану басталғанға дейін тағайындалады және белгілі бір уақыттан кейін 
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түзетіледі. Жөндеу жиілігі әлсіз элементтердің сенімділігіне байланысты 
анықталады. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің бұл әдісі (To және 
P) елеулі кемшіліктерге ие: көптеген элементтер мен түйіндер үшін жеке 
ресурстар пайдаланылмайды; To және P күрделілігі артады; жөндеуден 
кейінгі кезеңде электр жабдықтарының сенімділігі төмендейді. Көрсетілген 
әдіс Жекелеген тораптар мен блоктар бойынша, оның ішінде жөндеуге 
келмейтін ерекше жауапты тетіктер үшін қолданылуы мүмкін.

Техникалық жағдайы бойынша пайдалану. Бұл жағдайда электр 
жабдықтарының элементтері үшін ресурс орнатылмайды, бірақ электр 
жабдықтарының, блоктың немесе түйіннің электр жетегінің техникалық 
жағдайын сипаттайтын параметрлерді мерзімді немесе үздіксіз бақылау және 
өлшеу жүргізіледі. Бақылау нәтижелері бойынша объектіні одан әрі 
пайдалану туралы шешім қабылданады, ол объектінің техникалық жай-күйін 
анықтау мен болжауға және тоқтап тұруға арналған шығындарды қоса 
алғанда, ТҚ және Ж арналған шығындар туралы деректерге негізделеді.

Әдістің негізі-Электр жетегінің техникалық жағдайы туралы сенімді 
ақпарат құралы ретінде диагностика. Сондықтан оны техникалық жағдайы 
Бақыланатын электр жабдықтарының элементтеріне қолдануға болады. ТҚК 
және Р әдісі жөндеуге қойылатын талаптардың ықтималды сипатына 
байланысты техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыс көлемінің 
тұрақсыздығына байланысты теріс тұстарға ие.

Сенімділік деңгейі бойынша пайдалану. Бұл жағдайда электр жабдығын 
пайдалану қауіпсіз істен шыққанға дейін жүзеге асырылады. Бұл ретте 
Электржетек элементтерінің сенімділігінің оның дұрыс жұмыс істеуін және 
пайдалану үнемділігінің қолайлы көрсеткіштерін қамтамасыз ететін рұқсат 
етілген деңгейлері белгіленуі тиіс. Сенімділіктің рұқсат етілген деңгейлері 
электр жабдықтарын пайдалану тәжірибесінен тағайындалуы мүмкін. Электр 
жабдықтарын пайдалану тәжірибесінде барлық үш принципті ұтымды 
пайдалану қажет, олар кейде "техникалық қызмет көрсету" деген жалпы 
атпен біріктіріледі [23].

4.1.6. Диагностика жүргізу және техникалық жай-күйін бақылау

Техникалық диагностика-бұл техникалық құжаттамада белгіленген 
параметрлермен алынған деректерді салыстырмалы талдау арқылы 
жабдықтың жарамдылығы дәрежесін анықтайтын Жабдықтың техникалық 
жай-күйі туралы талдау, қорытынды және қорытынды жасау процесі. 
МЕМСТ 20911-89 сәйкес техникалық диагностикалау – бұл объектілердің 
техникалық жағдайын анықтау.

Техникалық диагностика-объектілердің техникалық жағдайын 
анықтаудың теориясын, әдістері мен құралдарын қамтитын білім саласы.

Техникалық диагностиканың міндеттері:
• техникалық жағдайды бақылау;
• орын іздеу және істен шығу себептерін анықтау (ақаулар, ақаулар);
• техникалық жағдайды болжау.
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Техникалық жай-күйді бақылау диагностикалау объектісі параметрлері 
мәндерінің техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін тексеру және осы 
негізде қазіргі уақытта техникалық жай-күй түрлерінің бірін айқындау 
мақсатында жүргізіледі. Диагностикалау объектісінің техникалық жай-
күйінің түрлері: ақаусыз, жұмысқа қабілетті, ақаулы, жұмысқа жарамсыз 
болып табылады.

Ақаусыз жай-күйі: диагностикалау объектісінің нормативтік-техникалық 
және (немесе) конструкторлық (жобалық) құжаттаманың барлық 
талаптарына сәйкес келетін жай-күйі. Жұмысқа қабілетті жай-күй: берілген 
функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің 
мәндері нормативтік-техникалық және (немесе) конструкторлық (жобалық) 
құжаттама талаптарына сәйкес келетін диагностикалау объектісінің жай-күйі.

Техникалық жағдайды болжау дегеніміз-диагностикалық объектінің 
техникалық жағдайын алдағы уақыт аралығында берілген ықтималдықпен 
анықтау. Техникалық жай-күйді болжаудың мақсаты диагностика 
объектісінің жұмысқа қабілетті (жарамды) жай-күйі сақталатын уақыт 
(ресурс) аралығын берілген ықтималдықпен анықтау болып табылады.

Техникалық диагноз қашан жасалады?
Бұзбайтын және бұзатын бақылау әдістерін қолдана отырып, 

техникалық диагностикалау жүргізіледі:
• пайдалану жөніндегі нұсқаулықта белгіленген жағдайларда қызмет ету 

мерзімі шегінде пайдалану процесінде;
• анықталған ақаулардың сипаты мен мөлшерін анықтау үшін 

техникалық куәландыру жүргізу кезінде;
• қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың есептік қызмет ету мерзімі 

аяқталғаннан кейін немесе осы жабдықты одан әрі пайдалану мүмкіндігін, 
параметрлері мен шарттарын айқындау мақсатында өнеркәсіптік қауіпсіздік 
сараптамасы шеңберінде Қауіпсіз жұмыстың есептік ресурсы таусылғаннан 
кейін.

Техникалық диагностика қалай жүргізіледі?
Техникалық құрылғыларды техникалық диагностикалау келесі 

шараларды қамтиды:
• көрнекі және өлшеу бақылауы;
• нақты пайдалану жағдайларында техникалық құрылғының жай-күйі, 

нақты жұмыс параметрлері, нақты жүктемесі туралы ақпарат алу үшін жедел 
(функционалдық) диагностикалау;

• қолданыстағы зақымдаушы факторларды, зақымдану тетіктерін және 
техникалық құрылғы материалының бүліну механизмдеріне сезімталдығын 
айқындау;

• техникалық құрылғы элементтерін қосу сапасын бағалау (болған 
жағдайда);

• белгіленген зақымдану тетіктерінің әсерінен пайда болатын ақауларды 
неғұрлым тиімді анықтайтын бұзбайтын немесе бұзатын бақылау әдістерін 
таңдау (бар болса);
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• техникалық құрылғының металын және дәнекерленген қосылыстарын 
бұзбайтын бақылау немесе бұзушы бақылау (болған жағдайда);

• көзбен шолу және өлшеу бақылау нәтижелерінің, бұзбайтын немесе 
бұзатын бақылау әдістерінің негізінде анықталған ақауларды бағалау;

• техникалық құрылғы материалдарын зерттеу;
• жұмыс режимдерін талдауды және кернеулі-деформацияланған жай-

күйді зерттеуді қамтитын техникалық құрылғының техникалық жай-күйін 
бағалау мен болжаудың есептік және талдамалық рәсімдері;

• қалдық ресурсты (қызмет ету мерзімін) бағалау);
Техникалық диагностикалау жұмыстарының нәтижелері бойынша 

бұзылмайтын бақылау хаттамалары қоса берілген техникалық есеп жасалады.
Техникалық диагностикалау әдістері мен құралдары.
Техникалық диагностика-бұл жабдықтың техникалық жағдайын 

сипаттайтын белгілерді анықтау және тану үшін қолданылатын әдістер 
жүйесі. Техникалық диагностиканың барлық әдістері субъективті 
(органолептикалық) және объективті (аспаптық) болып бөлінеді.

Өлшеу және бақылаудың аппараттық құралдарының дамуына 
қарамастан, механикалық жабдықтың ақауларын анықтауда және 
зақымдануын табуда адамның сезім мүшелерін қолдануды көздейтін 
субъективті әдістерге үлкен рөл беріледі. Мұндай органолептикалық бақылау 
әдістерінің кешені тексеру деп аталады. Инспекцияға визуалды, өлшеу 
бақылау элементтері, Шу мен дірілді қабылдау, корпус бөліктерінің қыздыру 
дәрежесін бағалау, жабдықтың және оның құрамдас бөліктерінің нақты 
жағдайын, олардың жұмыс істеуі мен өзара әрекеттесу процестерін, 
қоршаған ортаның әсерін және пайдалану жағдайларын анықтау үшін 
қолданылатын жанасу әдістері кіреді [23].

4.2 Цехты электрмен жабдықтау жүйесін құрастыру және жоспарлау 
шешімі

4.2.1 Энергетикалық жүйелердің мақсаты мен құрылымы

Өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық және басқа тұтынушыларды 
электрмен жабдықтау электр энергиясын өндіретін электр станцияларынан 
(ЭС) жүргізіледі. Электр станциялары электр тұтынушыларының (ЭП) 
жанында болуы мүмкін, сондай-ақ айтарлықтай қашықтыққа әкетілуі мүмкін. 
Екі жағдайда да электр энергиясын беру және бөлу электр беру желілерінің 
сымдары бойынша жүзеге асырылады. Заманауи автоматты басқару 
құралдарының көмегімен өндірілетін және тұтынылатын электр 
энергиясының көлемі арасындағы тепе-теңдік үнемі сақталады. Жылу электр 
станцияларын отын кен орындарының жанында орналастыру тиімді. 
Гидроэлектростанциялар сонымен қатар үлкен жүктеме орталықтарында 
сирек кездеседі. Ірі электр станциялары электр беру желілерімен (ЭБЖ) 
жүктеме орталықтарымен байланысады. Электр энергиясын ұзақ 
қашықтыққа беру жоғары кернеуде жүзеге асырылады. Ол үшін электр 
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станциясы мен тұтынушылар арасында көтеруші және төмендетуші 
(түрлендіруші) қосалқы станциялар (ҚС) салынады. Шағын қуатты жеке 
өнеркәсіптік электр станциялары немесе жылу электр орталықтары (ЖЭО) 
ерекшелік бола алады. ЖЭО үлкен болуы мүмкін, бірақ олар тұтынушыларға 
жақын орналасқан, өйткені бу мен ыстық судың берілуі әдетте 
салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта жүзеге асырылады. Электр 
станциялары, электр желілері, қосалқы станциялар және жылу желілерінің 
жиынтығы режимнің ортақтығымен және электр және жылу энергиясын 
өндіру мен тарату процесінің үздіксіздігімен байланысты энергетикалық 
жүйе (электр жүйесі) деп аталады (сурет.4.1). Энергия жүйесінің Электр 
энергетикалық режимі-энергия жүйесінде электр энергиясын өндірудің, 
түрлендірудің, берудің және тұтынудың бірыңғай процесі және электр 
энергетикасы объектілері мен электр энергиясын тұтынушылардың энергия 
қабылдайтын қондырғыларының жай-күйі (Электр энергетикасы 
объектілерінің электр қосылыстарының схемаларын қоса алғанда). 

Сур. 4.1-энергетикалық жүйенің құрылымы

Генераторлардан, тарату құрылғыларынан, қосалқы станцияларды 
көтеру және төмендету станцияларынан, электр желілері мен электр 
қабылдағыштарынан тұратын энергия жүйесінің бөлігі электр энергетикасы 
жүйесі деп аталады (сурет.4.2). Электр желілері-бұл әртүрлі кернеулердегі 
тұрақты және айнымалы токтың қосалқы станциялары мен электр беру 
желілерінен тұратын электр энергетикасы жүйесінің бөліктері. Электр желісі 
электр энергиясын өндіру орнынан тұтыну орындарына беру және тарату 
үшін қызмет етеді. 

Сур. 4.2-Электр энергетикасы жүйесінің құрылымы
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Электр энергетикасы жүйелерінің (ЭЭЖ) маңызды сипатты қасиеттері 
мыналар болып табылады: электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну 
процестерінің бір мезгілде болуы (электр энергиясын өндіру оны тұтынумен 
қатаң анықталады және керісінше). Энергияны түрлендіру және беру ЭЭЖ-
нің барлық элементтерінде энергия жоғалтуымен жүреді. ЭЭК-ті уақтылы 
дамыту қажет, оның өсуі энергия тұтынудың өсуінен озуы тиіс. Жеке энергия 
жүйелері электр желілерімен біріктірілген энергия жүйесіне байланысады. 
Біріккен Энергетикалық жүйе (БЭҰ) — жалпы жұмыс режимімен 
біріктірілген, оған кіретін энергия жүйелерінің диспетчерлік басқармаларына 
қатысты басқарудың жоғары сатысы ретінде жалпы диспетчерлік басқаруы 
бар бірнеше энергетикалық жүйелер жиынтығы [24].

4.2.2 Тұтынушылардың электр жүктемелерін анықтау әдістері

Кернеудің барлық кластарындағы электр желілерін жобалау мен 
пайдалануға байланысты мәселелер кешенін ұтымды шешудің негізі Электр 
жүктемелері туралы сандық ақпарат болып табылады. Электр жүктемелерін 
анықтау электрмен жабдықтау жүйесін жобалаудың бірінші кезеңі болып 
табылады.

Электр жүктемелерінің мәні бойынша электрмен жабдықтау жүйесінің 
Электр жабдықтары таңдалады және тексеріледі, қуат пен электр 
энергиясының шығындары анықталады. Электрмен жабдықтау жүйесінің 
күрделі шығындары, пайдалану шығындары және электр жабдықтарының 
сенімділігі күтілетін жүктемелерді дұрыс бағалауға байланысты.

Электр жүктемелерін есептеу әдістерін білу электрмен жабдықтау 
жүйесін жобалау кезінде де, қолданыстағы электр желілерін пайдалану 
кезінде де өте қажет, өйткені қолданыстағы электр желілеріне қосылуға 
рұқсат алғысы келетін жаңа тұтынушылар жиі пайда болады. Өнеркәсіптік 
және ауылдық желілерге арналған электр жүктемелерін есептеу әдістерінің 
өзіндік ерекшеліктері бар, оларды электр инженері де білуі керек.

Электр жүктемесі-бұл электр қондырғысы белгіленген уақытта 
тұтынатын қуат. Айнымалы токты қолданған кезде жалпы қуат белсенді және 
реактивті компоненттерден тұрады, сондықтан олар толық, белсенді және 
реактивті жүктемелерді ажыратады. Көбінесе жүктеме ұғымы электр тогына 
(ток жүктемесі), кейде электр кедергісіне де қолданылады (мысалы, ток 
трансформаторларының қайталама тізбектерінің рұқсат етілген жүктемесі 
кедергі түрінде беріледі).

Қазіргі уақытта электр жүктемелерін анықтаудың бірқатар әдістері бар. 
Оларға әдістерді жатқызуға болады:

• белгіленген қуат пен сұраныс коэффициенті (кейде бұл әдіс сұраныс 
коэффициенті әдісі деп аталады);

• реттелген диаграммалар немесе жүктеме графигінің көрсеткіштері;
• өнім бірлігіне электр энергиясының үлестік шығысы;
• аудан бірлігіне нақты жүктеме және тағы басқалар.
Белгіленген қуат пен сұраныс коэффициенті әдісі ең қарапайым және 
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кең таралған әдістердің бірі болып табылады. Жұмыс режимі бойынша 
біртекті РР қабылдағыштардың есептік белсенді қуаты бұл ретте(4.3) 
формула бойынша айқындалады)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑌𝑌𝑌𝑌 (4.3)

мұндағы RU-қабылдағыштар тобының жалпы белгіленген қуаты.
Белгіленген қуат тараудың басында көрсетілгендей берілген 

қабылдағыштардың номиналды қуатынан тұрады, мысалы, PV=100%-ға 
қайта қысқа мерзімді режим жағдайында.

Сұраныс коэффициенті объектінің статистикалық сипаттамасы болып 
табылады және анықтамалық кестелермен анықталады.

Есептелген белсенді қуат үшін тиісті реактивті және толық қуатты 
есептеу оңай (4.4):

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃2

немесе
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝜑𝜑𝜑𝜑⁄       4.4.

мұнда соѕф-қабылдағыштардың осы тобының орташа өлшенген қуат 
коэффициенті (анықтамалық бойынша анықталады).

Егер қабылдағыштардың бірнеше (n) топтары болса, онда толық қуат 
(4.5)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐾𝐾𝐾𝐾р.макс�(∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
1 )2 + ()∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛

1
2     (4.5),

мұнда Кр.макс-қабылдағыштар тобының жүктеме максимумдарының әр 
түрлі уақыт коэффициенті.

Электрлік жарықтандырудың есептік қуаты (4.6)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜          (4.6),

мұндағы Kc.o-жарықтандыру қондырғыларына сұраныс коэффициенті.

Жарықтандыру қондырғыларына сұраныс коэффициенті тең:
• бір немесе бірнеше ірі үй — жайлардан тұратын өндірістік ғимараттар 

үшін-0,95;
• сол сияқты, бірақ орташа алаңдағы үй-жайлардың едәуір санынан 

тұратындар — 0,9;
• кеңселік, зертханалық және ұқсас Үй-жайлар үшін-0,9;
• тұрғын үй-жайлар үшін-0,7-0,8;
• қоймалар мен қосалқы станциялар үшін-0,6.
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
1 ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑛𝑛𝑛𝑛
1 Аралас жүктеме болған кезде өрнекке (жоғарыдағы 

формуланы қараңыз) электр жарығының жалпы есептелген қуаты қосылады, 
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яғни (4.7)
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐾𝐾𝐾𝐾р�(∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛

1 +  ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑛𝑛𝑛𝑛
1 )2 + (∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛

1 )2      (4.7)

Іс жүзінде қуат пен жарықтандыру жүктемелерін есептеу кестелерге 
азаяды.

Әртүрлі құрылыстар бойынша сұраныстың жалпы коэффициенті 0,3—
0,8 шегінде ауытқиды. Барлық құрылыс (немесе өнеркәсіптік объект) үшін 
келтірілген жалпы КЖ мәндері есептік қуатты айқындау ірілендірілген 
көрсеткіштер бойынша жүргізілген жағдайларда пайдаланылады [25].

4.2.3 1000 В-қа дейін және одан жоғары кернеулі қорғау
коммутациялық аппаратурасының құрылғылары

Электрлік құрылғы-бұл электр тогының тізбектерін іске қосу және 
өшіру үшін қажетті құрылғы. Бұл жабдық электр энергиясын беру, 
түрлендіру, тарату және тұтыну үшін қызмет ететін әртүрлі қондырғыларды 
бақылау, қорғау және басқару функцияларын орындау үшін қажет.

Көп жағдайда электрлік аппараттық құрылғылардың жұмысы белгілі бір 
функцияны орындаумен шектелмейді, керісінше, барлық әрекеттер 
жиынтығын жүзеге асырумен байланысты. Осыған байланысты мұндай 
құрылғыларды белгілі бір түрлер мен топтарға бөлуде белгілі бір қиындық 
туындайды.

Электр құрылғыларын жіктеу үшін электр жабдықтарының нақты
түрлерінің негізгі функционалды ерекшеліктерін бөліп көрсету керек:

Коммутациялық құрылғылар. Мұндай жабдық электр тогының 
тізбектерін ашуға және жабуға қызмет етеді. Мұндай құрылғыларға әртүрлі 
ажыратқыштар, ажыратқыштар, ажыратқыштар кіреді.

Қорғау құрылғылары. Құрылғылар электр тізбектерінің өткізгіш 
элементтерін кернеудің төмендеуінен, желінің жоғары жүктемесінен және 
тұйықталудан қорғайды. Ұсынылған қорғаныс функциялары әртүрлі 
сақтандырғыштар мен релелерде жүзеге асырылуы мүмкін.

Электр машиналарын іске қосуды реттейтін аппараттар. Мұндай 
құрылғылар электр тогының өнеркәсіптік тұтынушыларын тегіс іске қосуды 
және тоқтатуды қамтамасыз етуге арналған. Құрылғылар қозғалтқыш 
арматурасының айналу жылдамдығын реттейді. Мұндай құрылғыларға 
стартерлер, реостаттар, контакторлар жатады.

Шектеуші аппараттар. Мұндай құрылғылар реакторлар мен 
разрядтаушылар деп аталады, олардың қысқа тұйықталу және кернеу 
токтарын шектеу функциясы бар.

Электр тізбектерінің әртүрлі параметрлерін бақылауды қамтамасыз 
ететін құрылғылар. Мұндай құрылғылардың ең көп таралған түрлері –
сенсорлар мен релелер.

Электр жабдықтарының әртүрлі параметрлерін түзетуге және 
өзгертуге мүмкіндік беретін құрылғылар. Мұндай құрылғыларға 
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реттегіштер мен тұрақтандырғыштар кіреді.
Өлшеу аппараттары. Бұл жабдықтың функциясы өлшеу құралдары мен 

қорғаныс құралдарының тізбектерінен бастапқы коммутация желісін 
оқшаулауды қамтамасыз ету болып табылады.

Механикалық сипаттағы жұмыстарды жүргізуге арналған
құрылғылар. Мұндай құрылғылардың негізгі элементі-белгілі бір 
функцияларды орындауға арналған электромагнит: көтергіш электромагнит, 
электромагниттік тежегіш

Негізгі электр коммутациялық құрылғылар:
• ажыратқыш;
• жүктеме қосқышы;
• бөлгіш;
• короткозамыкатель;
• ажыратқыш;
• автоматты ажыратқыш;
• қорғаныс өшіру құрылғысы;
• контактор;
• реле;
• айырғыш;
• пакеттік қосқыш;
• сақтандырғыш.

Коммутациялық Электр аппараты байланыс тобының көмегімен электр 
тізбегін ажыратуға және жабуға қызмет етеді. Қарапайым сөзбен айтқанда, 
мұндай құрылғыны коммутатор деп атауға болады.

Ұсынылған құрылғының негізгі түрлеріне мыналар жатады: 
ажыратқыштар, ажыратқыштар, контакторлар, релелер. Бұл құрылғыларда 
бірдей жұмыс принципі бар екеніне қарамастан, олардың барлығы бір-
бірінен бірқатар айырмашылықтарға ие.

Құрылғылардың әр түрін бөлек қарастырыңыз.
Ажыратқыш қарапайым коммутациялық құрылғыға жатады. Аппарат 

тұтқаның көмегімен қолмен іске қосылады. Мұндай құрылғы ток күшінің 
үлкен мәндеріне арналған.

Ажыратқыштардың әртүрлі модификациялары бар. Өнеркәсіптік 
қолдануда мұндай құрылғылардың ең көп таралған түрлеріне май 
қосқыштары жатады. Мұндай қосқыштар 220 кВ дейінгі кернеуге арналған.

Май, бұл жағдайда, ол арқылы өтетін электр тогының доғасын 
басуға/сөндіруге қызмет етеді. Ауа және электр газ қосқыштары ерекше 
назар аударады.

Доғаны сөндіру, яғни электр тогын беруді тоқтату сығылған ауаның 
немесе электрегативті газдың ағынымен қамтамасыз етіледі.

Өткізгіш сызықты ашудың түбегейлі жаңа әдісі электромагниттік 
қосқыштарда енгізілген.

Мұндай құрылғының жұмыс принципі келесідей: электр доғасы 
атмосфералық қысым кезінде қалыпты жағдайда күйіп кетеді – тізбек 
қосылады.
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Тізбекті ашу қажет болғаннан кейін доғаға қарай күшті магнит өрісі 
қолданылады. Магнит өрісінің әсерінен доға созыла бастайды және ақыр 
соңында бөлініп, өткізгіш сызықты бұлдыратады.

Реле электр тізбегін ашуға және жабуға арналған. Бұл коммутациялық 
аппараттың негізгі ерекшелігі-байланыс жұпының жұмысының түбегейлі 
жаңа тәсілі.

Электромагниттік реле, контактордағыдай, электр тогының әсерінен 
электромагниттің өзегі оған орнатылған контактілермен қозғалады, бұл 
тізбектің жабылуына әкеледі. Реленің байланыс жұпына әсер ету әдісі 
электрлік ғана емес, сонымен қатар жылу немесе акустикалық болуы мүмкін.

Контакторлар-бұл электромагниттік реленің бір түрі. Негізгі мақсат-
Электр тізбектерінің өткізгіш желісін қосу және өшіру.

Контакторларды айнымалы және тұрақты электр тогының тізбегінде де 
қолдануға болады. Контактордың жұмыс принципі электромагниттік әсерге 
негізделген.

Электр тогының әсерінен контактордың электромагнитінің өзегі 
жылжымалы контактіні алып кетеді, ол осындай қозғалысқа байланысты 
бекітілген контактіге басылады және тізбек жабылады.

Ток беру тоқтағаннан кейін ядро бастапқы күйіне оралады және 
контактілер ашылады [26].

4.2.4 Электр желілері және электр станциялары мен қосалқы
станциялардағы қондырғылардың құрылымдық ерекшеліктері

Әуе желілерінің құрылымдық ерекшеліктері.
Электр желілерінің әуе желілері ашық ауада орналасқан электр желілері 

деп аталады. Желінің бір бөлігі найзағайдан қорғайтын кабельдермен 
салынады, олардың мақсаты сымдарды найзағайдың тікелей разрядынан 
қорғау (қорғау) болып табылады.

Әуе желісінің құрылымдық бөлігі тұтастай сипатталады:
Ø аралық және анкерлік аралықтардың ұзындығы;
Ø оны салу үшін қолданылатын тіректердің түрлері;
Ø олардың жалпы геометриялық өлшемдері;
Ø сымдар мен найзағайдан қорғайтын кабельдердің маркалары.
Әуе желісінің (ӘЖ) негізгі конструктивтік элементтері мыналар болып 

табылады: тіреуіш 1, сымдар 2, найзағайдан қорғайтын трос 3, тросқа төзімді 
4, траверстер 5, оқшаулағыштар 6 және іргетас 7. Сонымен қатар, ӘЖ 
элементтеріне негізінен ӘЖ элементтерін бір-біріне бекіту үшін қажетті 
сызықтық арматура жатады.

Дизайнда сымдардың келесі түрлері ерекшеленеді:
а-бір сымды;
б-көп сымды бір металл;
в-екі металдан жасалған көп сымды;
г-қуыс.
Бір сымды сымдар тек кернеуі 1000 В дейінгі желілерде қолданылады, 
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жоғары номиналды кернеулердің барлық желілері тек көп сымды сымдармен 
салынған.

Екі металдан жасалған көп сымды сымдардың дизайны сыртқы 
ілмектердің аз күшті сымдарының жақсы электр өткізгіштігімен сымның 
орталық бөлігі жасалған болат сымдардың жоғары механикалық беріктігін 
біріктіру мақсатында жасалды. Осындай типті сымдарды тарағаны алды 
сталеалюминевые сымдар. Бұл сымдар әуе желілерін салудың әлемдік 
тәжірибесінде кеңінен қолданылады, бұл олардың салыстырмалы түрде 
төмен құны мен жақсы механикалық және электр өткізгіштік қасиеттеріне 
байланысты. Әр түрлі маркалы сымдардағы алюминий мен болат 
бөліктерінің көлденең қималарының арақатынасы 4,5—8,5 аралығында 
болады.

Қуыс сымдар негізінен қосалқы станциялардың тарату құрылғыларында 
және аз—номиналды кернеуі 220 кв және одан жоғары желілерде 
қолданылады. Ток өткізгіштің белгілі бір көлденең қимасы бар сымдардың 
бұл дизайны сымдардағы корона разрядының пайда болу кернеуін күрт 
арттырады, бұл тәждегі электр энергиясының шығынын едәуір азайтады; сым 
металын жақсы пайдалануды қамтамасыз етеді, өйткені ' жоғары 
кернеулерде, беттік әсердің қарқынды көрінісі салдарынан ток сымның ішкі 
қабаттарынан шығарылады.

Әуе электр желілерінің негізгі элементтері.
Әуе желісінің элементтеріне мыналар жатады:
• кабель (бұл электр энергиясы берілетін өткізгіш);
траверс (сымдардың тірек құрылымының басқа элементтерімен 

жанасуын болдырмайды);
• оқшаулағыштар;
• тіректер;
• іргетасы;
• жерге қосу;
• жайтартқыштар;
• ажыратқыштар.
Аталған құрылғылардың әрқайсысы алмастырылмайды. Әуе желісінің 

элементтері жүйенің қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыратын белгілі бір 
функцияларды орындайды.

Кейбір жағдайларда желі талшықты өткізгіштерден тұруы мүмкін. 
Мұндай құрылғылар үшін арнайы жабдық қолданылады. Бұл жоғары жиілікті 
өткізгіштерді тиісті тіректерге бекітуге мүмкіндік береді.

Станциялар мен қосалқы станциялардың электр жабдықтары.
Бұл өте күрделі және әмбебап кешен. Ол жоғары дәлдіктегі жабдықтар 

мен әртүрлі жүйелерден тұрады. Олардың көмегімен АЭС, ЖЭС және ГЭС 
үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі.

Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр жабдығы
мынадай өлшемдерге бөлінеді:

• Қауіпсіздік. Бұл адам үшін де, табиғат үшін де қосалқы станциялардың 
электр жабдықтары болуы керек ең маңызды фактор. Бұған аспаптар істен 
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шыққан немесе электр станциясының өзінде авариялар туындаған жағдайда 
қоршаған ортаны техногендік сипаттағы әртүрлі факторлардан қорғау 
шаралары кіреді.

• Сенімділік және жоғары сапа. Беря назарға пайдалану шарттары, бұл 
кешен болуы міндетті өте жоғары беріктігі мен ұзақ мерзім жұмыс.

• Жоғары тиімділік және дәлдік.
Заманауи технологиялар мен инновациялық әзірлемелердің арқасында 

электр станциясының жұмыс жүйелерін жетілдіруге болады. Барлық 
талаптарға сай келетін жаңа жабдық барлық объектілердің қауіпсіз және 
үздіксіз жұмыс істеуіне кепілдік бере алады.

Трансформаторлық қосалқы станция.
Бұл электр қондырғысының ерекше түрі. Ол кернеуді алуға, сондай-ақ 

желідегі айнымалы токтың мөлшерін арттыруға немесе төмендетуге 
арналған. Трансформаторлық қосалқы станция әртүрлі нысандарды 
(өнеркәсіптік, қалалық, ауылдық және ауылдық) электрмен жабдықтауды 
дұрыс бөлуге мүмкіндік береді. Ол әртүрлі құрылғылар кешенінен тұрады.

Трансформаторлық қосалқы станциялардың электр жабдықтары
мыналарды қамтиды:

• Электр қондырғысы. Ол кіретін электр энергиясын бөлек тізбектерге 
таратуға арналған.

Күш трансформаторы. Бұл құрылғы бір айнымалы ток жүйесін 
екіншісіне түрлендіру үшін қолданылады. Бұл қауіпсіздіктің тиісті деңгейін 
қамтамасыз етеді.

• Қорғаныс құрылғылары. Қосалқы станциялардың электр жабдықтарын 
қорғауды таңдау өте маңызды. Осы құрылғылардың көмегімен жұмыс 
қолайлы шеңберде және қалыпты режимде жүзеге асырылады.

• Автоматическое управление электроприводом Оның көмегімен 
берілген қажетті деңгейде ток жиілігіне тұрақты қолдау көрсетіледі.

• Қосымша құрылыстар [27].

4.2.5 Энергия жүйелеріндегі релелік қорғаныс және автоматика
құрылғыларының құрылымы

Электр станциялары мен жүйеаралық электр желілерін қамтитын 
бірыңғай энергия жүйесі, біріккен және өңірлік энергия жүйелері күрделі 
өндірістік технологияға ие.

Энергия жүйелерінің электр бөлігіндегі зақымдануларды анықтау және 
оқшаулау және авариялық бұзылыстар кезінде орнықтылықты сақтау үшін 
оның элементтерін автоматты басқару энергия жүйелерінің сенімділігі мен 
үнемділігін қамтамасыз етуде бірінші кезектегі мәнге ие. Осыған байланысты 
релелік қорғау және автоматика (РҚА) энергетикалық өндіріс 
технологиясындағы жетекші орындардың бірін алады.

Релелік қорғанысты құрудың негізгі міндеті электр жабдығының кез 
келген зақымдану түрлері кезінде тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, 
қорғалатын жабдықтың зақымдануы мен Елеулі бұзылуларының дамуын 
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болдырмау болып табылады.
Релелік қорғауға келесі талаптар қойылады:
1. Авариялық режимдерде энергия объектілерінің жабдықтарын 

Автоматты ажырату селективті (селективті) болуы тиіс. Бұл релелік қорғаныс 
зақымдану орнын анықтап, тек жақын ажыратқыштармен өшіру мүмкіндігін 
білдіреді. Релелік қорғаныстың селективті емес әсері төтенше жағдайдың 
дамуына әкеледі.

2. Бүлінген жабдықты немесе энергия блогының учаскесін ажырату 
зақымданудың алдын алу немесе мөлшерін азайту және электр станциялары 
мен электр энергиясын қабылдағыштардың жұмыс режимін бұзбау үшін 
мүмкіндігінше тез әрекет етуі тиіс.

3. Релелік қорғаныс зақымданудың пайда болуының басында оның 
әрекетін қамтамасыз етуге арналған электр жабдығының қалыпты жұмыс 
режимінің бұзылуы мен зақымдану түрлеріне сезімтал болуы тиіс.

4. Релелік қорғаныс сенімді болуы керек., яғни электр жабдығының 
қалыпты жұмыс режимінің барлық зақымданулары мен бұзылулары кезінде 
дұрыс және тоқтаусыз әрекет ету және қалыпты жағдайларда, сондай-ақ осы 
қорғаныстың әрекеті көзделмеген және басқа қорғаныс әрекет етуі тиіс 
қалыпты жұмыс режимінің бұзылулары мен бұзылулары кезінде әрекет 
етпеу.

Энергия объектілеріндегі релелік қорғау құрылғылары авариядан кейінгі 
қауіпті режимдерді тез жоюға және персоналдың араласуын болдырмай, 
тұтынушыларды электрмен жабдықтауды қалпына келтіруге мүмкіндік 
беретін аварияға қарсы автоматика құрылғыларымен толықтырылады.

Реле әдетте үш негізгі функционалды элементтен тұрады: қабылдау, 
аралық және атқарушы. Қабылдаушы (бастапқы) элемент бақыланатын 
шаманы қабылдайды және оны басқа физикалық шамаға айналдырады. 
Аралық элемент осы шаманың мәнін берілген мәнмен салыстырады және ол 
асқан кезде атқарушы элементке бастапқы әсер етеді. Атқарушы элемент 
реледен басқарылатын тізбектерге әсер етуді жүзеге асырады. Барлық осы 
элементтер анық немесе бір-бірімен біріктірілуі мүмкін. Қабылдау элементі 
реленің мақсатына және оған жауап беретін физикалық шаманың түріне 
байланысты әрекет принципі бойынша да, Құрылғы бойынша да әр түрлі 
болуы мүмкін.

Атқарушы элементтің құрылымы бойынша реле байланыс және 
байланыссыз болып бөлінеді.

Байланыс релесі электр контактілері арқылы басқарылатын тізбекке әсер 
етеді, олардың жабық немесе ашық күйі шығу тізбегінің толық жабылуын 
немесе толық механикалық үзілуін қамтамасыз етеді.

Контактісіз реле Шығыс Электр тізбектерінің параметрлерін (кедергі, 
индуктивтілік, сыйымдылық) күрт (секіргіш) өзгерту немесе кернеу (ток) 
деңгейін өзгерту арқылы басқарылатын тізбекке әсер етеді. Реленің негізгі 
сипаттамалары Шығыс және кіріс шамаларының параметрлері арасындағы 
тәуелділіктермен анықталады.

Релені қосу әдісіне сәйкес бөлінеді:
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• Бастапқы-қорғалған элемент тізбегіне тікелей қосылатын реле. 
Бастапқы реленің артықшылығы-оларды қосу үшін өлшеу 
трансформаторлары қажет емес, жедел ток көздері қажет емес және бақылау 
кабельдері қажет емес.

• Екіншілік-өлшеу тогы немесе кернеу трансформаторлары арқылы 
қосылатын релелер.

Релелік қорғаныс техникасында екінші реттік релелер кеңінен 
қолданылады, олардың артықшылықтары: олар жоғары кернеуден 
оқшауланған, техникалық қызмет көрсетуге ыңғайлы жерде орналасқан, 5(1) 
А токына немесе 100 В кернеуге стандартты, бастапқы қорғалған тізбектің 
тогы мен кернеуіне қарамастан орындалады.

Реленің орындалуы бойынша жіктеледі:
• Электромеханикалық немесе индукциялық-жылжымалы 

элементтермен.
• Статикалық-жылжымалы элементтерсіз (электронды, 

микропроцессорлық).
Мақсаты бойынша реле бөлінеді:
• Өлшеу релесі. Өлшеу релесі калибрленген серіппелер, тұрақты кернеу 

көздері, ток және т.б. түріндегі тірек элементтерінің болуымен сипатталады. 
Өлшеу релелері жоғары сезімталдыққа ие (олар бақыланатын параметрдің 
шамалы өзгерістерін де қабылдайды) және жоғары қайтару коэффициентіне 
ие (реленің қайтарылуы мен іске қосылуының әсер ететін мәндерінің 
қатынасы, мысалы, ток релесі үшін - Кв=Ів / Іср).

• Ток релесі ток шамасына әсер етеді және болуы мүмкін: - бастапқы, 
коммутатор жетегіне салынған (РТМ); - ток трансформаторлары арқылы 
қосылған екінші реттік: электромагниттік - (РТ-40), индукциялық - (РТ-80), 
жылу - (ТРА), дифференциалды - (РН, ДЖТ), интегралды схемаларда - (РСТ), 
сүзгі - кері тізбектегі ток релесі - (РТФ).

• Кернеу релесі кернеу мөлшеріне жауап береді және болуы мүмкін: -
бастапқы - (РНМ); - кернеу трансформаторлары арқылы қосылған екінші 
реттік: электромагниттік – (РН-50), интегралды схемаларда - (РСН), сүзгі -
кері тізбектегі кернеу релесі - (РНФ).

• Кедергі релесі кернеу мен токтың қатынасына жауап береді - (ІҚМ, ДБ-
10);

• Сандық реле-бұл ток, кернеу, қуат және т. б. реле функцияларын бір 
уақытта орындайтын көп функциялы бағдарламалық құрылғы.

Реле максималды немесе минималды болуы мүмкін. Оған әсер ететін 
шаманың жоғарылауымен іске қосылатын Реле максималды деп аталады, ал 
осы шаманың төмендеуімен іске қосылатын реле минималды деп аталады.

Логикалық немесе қосалқы релелер бөлінеді:
• Аралық релелер өлшеу релесінің әрекетін Ажыратқышты өшіруге 

жібереді және релелік қорғаныс элементтері арасында өзара байланыс 
орнатуға қызмет етеді. Аралық реле басқа релелерден алынған сигналдарды 
көбейтуге, осы сигналдарды күшейтуге және командаларды басқа 
аппараттарға беруге арналған: электромагниттік тұрақты ток – (РП-23, РП-
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24), электромагниттік айнымалы ток – (РП-25, РП-26), жұмыс істеген немесе 
құлаған кезде баяулайтын электромагниттік тұрақты ток – (РП-251, РП-252), 
интегралды микросхемалардағы электрондық - (РП-18),

• Уақыт релесі қорғаныс әрекетін бәсеңдетуге қызмет етеді: 
электромагниттік тұрақты ток - (РВ-100), электромагниттік айнымалы ток –
(РВ-200), интегралды схемалардағы электрондық - (РВ-01, РВ-03 және ӘЖ)

• Сигналдық немесе Көрсеткіш Реле реленің өзі де, басқа да қайталама 
құрылғылардың (РУ-21, РУ-1) әрекетін тіркеуге қызмет етеді.

Коммутаторға әсер ету әдісіне сәйкес реле бөлінеді:
• Жылжымалы жүйесі коммутациялық аппараттың (РТМ, РТВ) 

ажыратқыш құрылғысымен механикалық байланысқан тікелей әсер ететін 
Реле)

• Коммутациялық аппаратты өшіру электромагнитінің тізбегін 
басқаратын жанама реле.

Релелік қорғаудың негізгі түрлері:
• Ток қорғанысы – бағытталмаған немесе бағытталған (МТЗ, ТО, МТНЗ).
• Минималды кернеуді қорғау (ZMN).
• Газды қорғау (ГЗ).
• Дифференциалды қорғаныс.
• Қашықтықтан қорғау (DZ).
• Дифференциалды-фазалы (жоғары жиілікті) қорғау (ДФЗ) [28].

4.2.6 Ішкі атмосфералық асқын кернеу мен одан қорғанудың 
тәсілдері

Электр қондырғысын оқшаулау үшін қауіпті шамаға кернеудің кенеттен 
қысқа мерзімді жоғарылауы шамадан тыс кернеу деп аталады. Шығу тегі 
бойынша асқын кернеулердің екі түрі бар: сыртқы (атмосфералық) және ішкі 
(коммутациялық).

Атмосфералық шамадан тыс кернеулер найзағайдың электр 
қондырғысына тікелей соққысы немесе оған жақын жерде найзағай соққысы 
кезінде пайда болады. Атмосфералық шамадан тыс кернеулер электр 
қондырғысы үшін үлкен қауіп төндіреді, өйткені найзағайдың тікелей 
соққысы кезінде олар 1000000 В, найзағай тогы 200 к дейін жетуі мүмкін. 
Олар электр қондырғысының номиналды кернеуінің шамасына байланысты 
емес. Олар әсіресе төмен кернеулі қондырғылар үшін қауіпті, өйткені бұл 
қондырғыларда тірі бөліктер мен оқшаулау деңгейі жоғары кернеулерге 
қарағанда төмен.

Атмосфералық кернеулер индукцияланған және тікелей найзағайдан 
бөлінеді. Біріншісі электр қондырғысының жанында найзағай болған кезде 
пайда болады, мысалы, қосалқы станция немесе электр желілері. Шамадан 
тыс жүктеме өте жоғары потенциалға (бірнеше миллион вольт) зарядталған 
найзағай бұлтының индуктивті әсерінен пайда болады.

Найзағайдың тікелей соққысы кезінде, шамадан тыс кернеуді тудыратын 
электромагниттік әсерден басқа, механикалық зақымданулар да байқалады, 
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мысалы, ағаш тіректердің бөлінуі немесе электр желілерінің тіректерінің 
траверсі.

Индукцияланған шамадан тыс кернеулер шамамен 100 кВ құрайды, бұл 
тікелей найзағайдан туындаған шамадан тыс кернеуден әлдеқайда аз. Олар 
өшетін толқындар түрінде разрядтан кейін әуе желісінің сымдары арқылы 
таралады.

Найзағайдың түсуі көп жағдайда бір-бірінен кейінгі жеке импульстардан 
тұрады. Барлық разряд секундтың оннан бір бөлігіне созылады, ал жеке 
импульстар әрқайсысы ондаған микросекундқа созылады. Найзағай 
разрядындағы жеке импульстардың саны 1 - ден 40-қа дейін болуы мүмкін.

Электр қондырғыларын атмосфералық кернеуден қорғау.
Жоғарыда атмосфералық шамадан тыс кернеулер бірнеше миллион 

вольтқа жетуі мүмкін екендігі айтылды. Электр қондырғыларын оқшаулау 
мұндай кернеу деңгейіне төтеп бере алмайды, сондықтан оған қосымша 
қорғаныс құралдары қажет. Бұл құралдар электр жабдықтарының 
зақымдануын болдырмайды және электр қондырғыларында тұтынушыларды 
электрмен жабдықтаудың үздіксіздігін арттыру үшін де, адамдар мен 
жануарларды қорғау үшін де қолданылуы керек.

Кернеуі 10 және 0,4 кВ әуе желілерін асқын кернеуден қорғауға, сондай-
ақ ауылдық жерлерде орналасқан тұтынушылардың қосалқы станцияларына 
ерекше назар аударылуы тиіс.

Шамадан тыс жүктемелердің ауыр зардаптарының бірі, атап айтқанда 
найзағайдың тікелей соққысы салдарынан өрт болуы мүмкін. Сондықтан 
атмосфералық кернеуден (немесе найзағайдан қорғаудан) дұрыс және сенімді 
жұмыс істейтін қорғауды ұйымдастыру мәселелеріне көп көңіл бөлінеді.

Найзағайдан қорғау мәселесіне Электр қондырғыларының жекелеген 
элементтерін найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау, электр машиналары 
мен аппараттарын сынықтардан, кернеу толқындарының сызығынан өтетін 
импульстардан оқшаулау шаралары кіреді. Бұл іс-шаралар толқын 
қондырғының қандай да бір жауапты элементіне жеткенге және оны істен 
шығарғанға дейін жерге артық кернеу импульсін (толқынын) бұратын 
қорғаныс аппараттары мен құрылғыларын орнатуға қысқартылады.

Сондықтан барлық қорғаныс құралдарының негізгі бөлігі жерге 
тұйықтағыштар болып табылады. Олар Pue-ге сәйкес жасалуы керек және 
зарядтың жерге сенімді шығарылуын қамтамасыз етеді.

Атмосфералық кернеуден негізгі қорғаныс құралы ретінде найзағай, 
разрядтауыштар және ұшқын саңылаулары қолданылады.

Найзағайлар атмосфералық разрядты өздеріне бағыттайды, оны 
қондырғының тірі бөліктерінен алыстатады. Шоғырланған нысандарды 
(мысалы, қосалқы станцияларды немесе басқа құрылыстарды) қорғау үшін 
шыбықтар қолданылады, ал ұзартылған (мысалы, әуе желісінің сымдары) 
қорғау үшін кабельді найзағай шыбықтары қолданылады. Зарядты жерге 
шығару үшін разрядтағыштар мен Ұшқын саңылаулары орнатылады.

Станциялар генераторлары мен трансформаторларды найзағайдан 
қорғау үшін найзағайдың тікелей соққыларынан, сондай-ақ сызықтан жүгіріп 
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өтетін асқын кернеу толқындарынан қорғауға арналған құралдар жиынтығы 
көзделеді.

Найзағайдың тікелей соққыларынан қорғауды әуе желісінің станцияға 
немесе қосалқы станцияға кіреберісіндегі өзекті жайтартқыштармен және 
тростық жайтартқыштармен орындайды. Генераторларды желіден өтетін 
толқындардан қорғауды толқынның амплитудасын электр машинасын 
оқшаулау үшін қауіпті емес мәнге дейін шектейтін ажыратқыштармен жүзеге 
асырады.

Ірі генераторларды электр беру желілерімен тікелей қосу ұсынылмайды. 
Тұтынушыларды генераторлық кернеуде электр қуатымен қамтамасыз ететін 
шағын станциялар үшін мұндай қосылыс генераторда жақсартылған 
сипаттамалары бар арнайы разрядтағыштарды қосымша орнатқан кезде 
мүмкін болады.

Егер генераторлар күшейткіш трансформаторлармен тікелей қосылса, 
яғни "генератор-трансформатор" блогының схемасына сәйкес, олар поли 
асқын кернеуден арнайы қорғау шараларын қажет етпейді.

Ағаш тіректерде жасалған кернеуі 6-35 кВ әуе желілері шамадан тыс 
кернеуден арнайы қорғауды қажет етпейді. Олардағы оқшаулаудың 
найзағайға төзімділігі ағаштың оқшаулау қасиеттерімен қамтамасыз етіледі. 
Мұнда сымдар арасындағы ең аз оқшаулау қашықтықтарын сақтау өте 
маңызды (ағашта): 0,75 м 6 - 10 кернеулер үшін, 1,5 м кернеу үшін 20 және 3 
м кернеу үшін 35 кВ.

Оқшаулауы әлсіз әуе желілерінің жекелеген учаскелері (мысалы, металл 
немесе темірбетон тіректерді, әуе желісінің кабельмен қосылыстарын және 
т.б. пайдалана отырып) ажыратқыштармен немесе ұшқынды аралықтармен 
(аз ток кезінде) қорғалады (қараңыз - құбырлы ажыратқыштар мен вентильді 
ажыратқыштар). Осы аппараттардың жерге тұйықтау құрылғыларының 
кедергісі 10 Ом-нан аспауы тиіс.

Ажыратқыштар мен Ұшқын аралықтары өзара қиылысатын екі әуе 
желісінің тіректерінде немесе электр берудің әуе желісінің байланыс 
желісімен қиылысатын жерлерінде орнатылады. Жерге қосу 
құрылғыларының кедергісі 15 Ом-нан аспауы керек. Тіректердегі жерге 
тұйықтау құламаларының бұрандамалы қосылысы болуы, ал олардың 
қимасы 25 мм2 төмен болмауы тиіс.

Тез өтетін Найзағайлы зақымданулардан кейін әуе желісі бойынша 
қоректендіруді қалпына келтіру үшін АҚҚ (Автоматты қайта қосу) 
құрылғылары пайдаланылады. АҚҚ құрылғылары найзағайдан қорғау 
құралы ретінде сәтті іске қосылған кезде тұтынушылар электрмен 
жабдықтауда 0,2 с аспайтын үзілісті сезбейді және олардың қалыпты 
жұмысы бұзылмайды.

Кәбілдік ендірмелер екі жағынан да ажыратқыштармен қорғалады.
Кернеуі 0,38/0,22 кВ тұтынушылардың желілерін қорғау әсіресе мұқият 

орындалады. Бұл желілер, әдетте, әуе арқылы жүзеге асырылады және 
олардың дизайны атмосфералық кернеулерге өте сезімтал, өйткені олар 
барлық басқа құрылымдардан жоғары көтеріліп, ашық жерлерден өтеді.
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Төмен вольтты желілер жерге импульстік разряд токтарын бұратын 
найзағайдан қорғау құрылғыларымен жабдықталған. Бұл адамдар мен 
жануарларды қорғауға, найзағайдың салдарынан болатын өрттердің алдын 
алуға және олардың ішкі сымдарға енуіне мүмкіндік береді.

Төмен кернеу желілерінде барлық фазалық сымдар мен бейтарап 
сымдардың ілмектері мен оқшаулағыштарының найзағайдан қорғайтын 
жерге қосу қарастырылған.

10/0,4 кВ тұтынушылардың қосалқы станцияларында әуе желілерімен 
қосылған төмен вольтты орамалар разрядтағыштармен қорғалуы тиіс. Олар 
трансформаторға жақын орнатылады және қосалқы станциялардың жалпы 
жерге тұйықтау контурына қосылады. Трансформатордың қуаты 630 кВт 
және одан шығатын желілерде Жоғары болған кезде қосымша екі Қорғаныс 
жерге тұйықтауы орындалады — көрсетілген кедергі шамасымен қосалқы 
станциядан 50 және 100 м-де [29].

4.2.7 Техникалық талап бойынша қажетті қондырғыны таңдау

Электр жабдықтарының нақты түрлеріне қойылатын техникалық 
талаптар қолданыстағы стандарттармен белгіленген. Бұл талаптар жаңа 
электр жабдықтарын жасау кезінде ескерілуі керек қосымша талаптар ретінде 
қарастырылуы керек.

Кернеуі 0,4 кВ электр жабдығына қойылатын талаптар.
1. Техникалық шарттарда (ТШ) ТЖҚ-ның жекелеген типтеріне оларда 

орналастырылған электр жабдығының қабықшасымен қорғау дәрежесіне 
қойылатын нақты талаптар, лак-бояу және металл қорғаныш жабындарына 
қойылатын талаптар, температуралық режим мен желдетуге қойылатын 
талаптар ескертілуі тиіс.

2. Жиынтықтаушы электр жабдығы табиғи желдеткіші бар немесе 
реттелетін климаттық жағдайлары бар жабық үй-жайларда СК орналастыру 
кезінде жылу оқшаулағышы жоқ және У3 немесе У4 Климаттық орындалуы 
бар металл шкафтарда сыртқы қондырғыны ТЖҚ үшін У1 (УХЛ1) немесе У2 
(УХЛ2) Климаттық орындалуы болуы тиіс.

3. Сыртқы қондырғының ТЖҚ табиғи желдету жүйесі жазғы уақытта 
қабық ішіндегі температура мен қоршаған температура арасындағы 10-15о С 
аспайтын ауытқуды қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте желдету жүйесі электр 
жабдығының ішінде орналасқан қабықшамен қорғау дәрежесі бойынша 
талаптарды қанағаттандыруы тиіс.

4. Сыртқы қондырғының ТЖҚ-да автоматты жылыту болған жағдайда 
жылыту және желдету жүйесінің сенімділігіне қойылатын талаптар ТЖҚ-
ның нақты түрлеріне ТШ-да міндетті түрде ескертілуі тиіс.

5. Сыртқы қондырғының ТЖҚ жылу оқшаулағышынсыз металл 
шкафтардың жоғарғы бөлігінің конструкциясы қабық ішінде орналасқан 
электр жабдығына конденсат тамшыларының түсуін болдырмауы тиіс.

6. ТЖ-да ТЖ-ның нақты түрлеріне жөндеуге жарамдылыққа қойылатын 
талаптар көрсетілуі тиіс. Жұмысқа қабілеттіліктің негізгі көрсеткіші ретінде 
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жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің орташа уақытын таңдау керек. 
Бұл ретте жөндеудің неғұрлым көп еңбекті қажет ететін түрін немесе 
ауыстыруды жүргізу кезінде жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің 
орташа уақыты сағаттарда көрсетіледі.

7. Сыртқы қондырғының ТЖҚ шкафтарының ішкі жарықтандыруы 12 
немесе 36 в кернеуге жүзеге асырылуы тиіс.

8. ТЖҚ-ға енгізуде ток тізбегінің көрінетін үзілісі бар коммутациялық 
аппарат орнатылуы тиіс. Автоматты Ажыратқышты енгізуде орнату кезінде 
оның алдында МЕМСТ 2327 бойынша АС-20 қолдану санатындағы 
ажыратқыш немесе ажыратқыш орнатылуы тиіс.

9. Сыртқы Орнатылатын ТЖҚ-ның және IPOO-ның қорғау дәрежесі бар 
сақтандырғыштары бар ТЖҚ-ның есіктері кілтпен жабылуы тиіс.

10. Алюминий негізіндегі шиналау және монтаждау сымы бар нақты 
үлгідегі ТЖҚ-да қысқыштар мен бұрандалық (бұрандалы) қосулардың 
түрлеріне қойылатын талаптар және түйіспелі қосылыстарға ГОСТ 10434 
талаптарын ескере отырып, монтаждау тығыздығына қойылатын талаптар 
ескертілуі тиіс.

11. ЖБҚС РНН 0,4 кВ Шығыс желілерінде Орнатылатын ажыратқыштар 
МЕМСТ 2327 бойынша АС-22 қолдану санатына есептелуі тиіс. КТП РҒНЖ 
Автоматты ажыратқыштармен жабдықтаған кезде олар тиісті к. з. токтарына 
есептелуі, трансформатордың номиналды тогының 1,4-1,5 еселігімен тиеу 
токтарын 2 сағаттан аспайтын ұстаумен ажыратуы, к.з. (3-10 Ін) тогының 
еселігі бойынша қолайлы реттелетін белгілеулері болуы тиіс.

12. КТП көшені жарықтандыру жүйесі У2 (немесе УХЛ2) Климаттық 
орындау элементтерін пайдалана отырып, жаңа элементтік базада құрылуы 
тиіс. Жарықтандыру жүйесінің элементтері рунн-де оқшаулау 
жабындарының жағдайларын болдырмайтындай етіп орналастырылуы тиіс.

Фотореленің "көзінің" орналасуы жергілікті жерде КТП орнатудың кез 
келген нұсқасы кезінде күн сәулесінің тікелей әсерін болдырмайтындай 
болуы тиіс.

13. Электр энергиясын есепке алу жүйесінде УХЛ2 немесе У2 
орындалған құйылған ток трансформаторлары мен электр энергиясын 
есептеуіштерді пайдалану қажет.

14. 2000а дейінгі номиналды токтарға ток трансформаторларының 
құйылған оқшаулауы және 0,5 және 1,0 дәлдік сыныбы болуы тиіс. 
Конструкция алюминийден жасалған сымдардың (шиналардың) түйіспелі 
қосылыстарының сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

15. Вентильдік ажыратқыштар мен ОПН УХЛ1 Климаттық орындалуы 
болуы тиіс. Вентильді ажыратқыштың корпусы жарылуға төзімді болуы тиіс, 
ал тығыздағыштар талап етілетін герметизацияны қамтамасыз етуі тиіс. 
Асқын кернеулерді шектегіштер сыртқы ортаның әсер ететін Климаттық 
факторларына төзімді полимерлі материалдардан жасалған құйма 
конструкцияға ие болуы тиіс.

16. Уақыт-ТП РҒН-да орнатылатын сақтандырғыштардың ток 
сипаттамалары трансформаторлардың 1,5 Ін-ден артық ұзақ жүктелуіне жол 
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бермеуі тиіс. Сақтандырғыштардың нақты түрлеріне арналған ТШ-да 
балқымалы ендірмелерді калибрлеуге рұқсат беру керек.

17. Косинус конденсаторлары үш фазалы орындалуы және 
трансформатордың НН жағына ажыратқыш және сақтандырғыштар арқылы 
қосылуы тиіс. КТП 250 кВА және одан жоғары орнатуға арналған 
конденсаторлық батареялар қуат реттегіштерімен жабдықталуы тиіс.

Электр жабдықтарына қойылатын талаптар 10кВ күштік 
трансформаторлар

1. Күштік май трансформаторларының найзағайға төзімділігін арттыру 
үшін ВН орамаларының қабатаралық оқшаулауының импульстік беріктігін 
арттыру немесе вн орамаларының желілік кірістеріне қосылған 
электростатикалық экрандармен трансформаторларды жабдықтау қажет.
Найзағайдың асқын кернеуіне төзімділікті жақсарту үшін 
трансформаторларды сынау кезінде соққы толқыны фронтының тіктігін 
арттыру жағына қайта қарау қажет.

2. Қабылдау сынақтары кезінде орамалардың конструкциясы мен 
сапасын тексеру мақсатында Қ.з. кезінде төзімділікке бір фазалық сынақтар 
жүргізу қажет.

3. Ажыратқыштардың, кірмелердің, ауыстырып қосқыш жетегінің және 
трансформатордың басқа элементтерінің нығыздағыштары майға төзімді 
сенімді материалдардан жасалуы тиіс.

4. Тармақтарды ауыстырып қосқыш конструкциясы (пбв) жылжымалы 
түйіспелердің (ламелалардың) жағдайын нақты бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. 
Жетек механизміндегі люфтке рұқсат 5-6 градустан аспауы керек.

5. Трансформаторлар басқа электр оқшаулағыш сұйықтықтарды, оның 
ішінде кремний органикалық қосылыстар негізіндегі өрт және жарылысқа 
қауіпсіз сұйықтықтарды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

6. Трансформаторларды ашық орнату кезінде ұсақ жануарлар мен 
құстардың кіруін, кірмелер оқшаулауының ластануын болдырмайтын 
қорғаныс қаптамасының жаңа конструкциясын әзірлеу қажет.

7. Май құюға және сынама алуға арналған тығынның конструкциясы 
бөгде адамдардың май құю мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Өлшеу трансформаторлары
1. Шкафтарда жинақтық тарату құрылғыларын (КРУ, КРУН, КСО 

камераларында) орнату үшін ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары 
құйылған конструкцияға және УХЛ2 (У2) және У3 Климаттық орындауға ие 
болуы тиіс.

2. Ток пен кернеудің құйылған өлшеу трансформаторларының 
конструкциясы трансформатордың кеңістіктегі кез келген жұмыс жағдайына 
(КРУ шкафында, КСО камерасында) есептелуі тиіс.

3. Өлшеу тогының трансформаторлары жылу кедергісінің үш секундтық 
тогына төтеп беруі керек. ГОСТ 7746-да ток трансформаторларына жылу 
кедергісі тогының қолайлы мәндерін белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу 
қажет (K. z токтарының сериясы.)

4. МЕМСТ 7746 және МЕМСТ 1983 ток және кернеу 
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трансформаторларына сенімділіктің негізгі көрсеткіштерінің нақты сандық 
мәндерін белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу қажет.

Вакуумдық ажыратқыштар
1. Жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы вакуумдық ажыратқыштардың 

Климаттық орындалуы У3 және У2 (УХЛ2) болуы тиіс. Компоненттер 
сонымен қатар тиісті Климаттық дизайнға ие болуы керек. У2 
(УХЛ2)Климаттық орындалымдағы вакуумдық ажыратқыштар негізінен 
КРУН шкафтарындағы аз майлы ажыратқыштарды ауыстыруға арналады.

Ажыратқыштары бар жылжымалы элементтердің конструкциясы аз 
майлы ажыратқыштармен өзара алмастыруды қамтамасыз етуі тиіс.

2. Вакуумдық ажыратқыштардың конструкциясы механикалық және 
коммутациялық тозуға төзімділік бойынша белгіленген ресурсты әзірлегенге 
дейін жөндеусіз олардың сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.

3. Вакуумдық доға сөндіргіш камералардың конструкциясы 
коммутациялық асқын кернеулердің төмен деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. 
ТШ-да вакуумдық ажыратқыштардың нақты түрлеріне олар шағын 
индуктивті токтарды ажыратқан кезде артық кернеу деңгейі көрсетілуі тиіс.

4. Вакуумдық ажыратқыштардың нақты түрлеріне арналған ТШ-да 
Ажыратқышты орнату орны бойынша орындалатын торапты (элементті) 
жөндеу немесе ауыстыру бойынша көп еңбекті қажет ететін операцияны 
орындау кезінде жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру уақыты көрсетілуі 
тиіс.

Жүктеме қосқыштары
1. Жүктеме ажыратқыштары У және УХЛ Климаттық орындалуы және 

1, 2 және 3 орналастыру санаттары болуы тиіс. 1-орналастыру санатындағы 
Климаттық орындаудағы у (УХЛ) жүктемесінің ажыратқыштары КТП 
ажыратқыштарын және секциялап ажыратқыштарын ауыстыруға арналуы 
және тиісті номиналды токтарға есептелуі тиіс.

2. Ауылдық тарату желілеріне арналған жүктеме ажыратқыштары к. 
з.10-12,5 кА токтарына және 3С ағу уақытына есептелуі тиіс.

3. ТУ - да серіппелі жетегі бар жүктеме ажыратқыштарының нақты 
түрлеріне серіппелі зауыттың күші көрсетілуі тиіс. Орау механизмінің 
конструкциясында қол зауыты (оператор) процесінде күшті 245 Н төмен 
мәндерге дейін төмендету көзделуі тиіс.

4. Жүктеме ажыратқышының конструкциясы тез тозатын бөлшектерді 
ауыстыруды ескере отырып, пайдалану процесінде жөндеусіз сенімді 
жұмысты қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану процесінде көзделген бөлшектерді 
ауыстыру түйіспелер мен жетек механизмдерінің жүрісін кейіннен реттемей 
және реттемей жүргізілуі тиіс.

. ВН-ның нақты түрлеріне арналған ТШ-да жұмысқа қабілеттілікті 
қалпына келтірудің орташа уақыты, ВН-ны орнату орны бойынша 
орындалатын торапты (элементті) жөндеу немесе ауыстыру бойынша көп 
еңбекті қажет ететін операция уақыты көрсетілуі тиіс.

6. ЖТҚ және КӘЖ орнатуға арналған ЖТ жеткізу жиынтығына 
жергілікті қашықтықтан басқару пульті кіруі тиіс.
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10 кВ сызықты ажыратқыштар.
. 10 кВ сызықты ажыратқыштар к.з. 6,3 ; 10 және 12,5 кА токтарына 

және ағу ұзақтығы 3с.2 есептелуге тиіс. Жетектің конструкциясы, оның 
ішінде Қарнақ арқылы, кез келген ауа райы жағдайында оператордың сенімді 
және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.

3. Толық трансформаторлық қосалқы станциялар үшін ажыратқыш-
сақтандырғыштарды жасау ұсынылады. Сақтандырғыштарды ауыстыру 
кернеуді түсірмей жүзеге асырылуы тиіс.

4. Ажыратқыштардың нақты түрлеріне арналған ТШ-да Ажыратқышты 
орнату орны бойынша орындалатын торапты (элементті) жөндеу немесе 
ауыстыру бойынша көп еңбекті қажет ететін операцияны орындау кезінде 
жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің орташа уақыты көрсетілуі тиіс.

Сақтандырғыштар 10 кВ.
1. 10 кВ сақтандырғыштарда іске қосылу сигнализациясының 

кіріктірілген құрылғысы болуы тиіс.

Электр жабдықтарына қойылатын талаптар 35 кВ1. Жаңадан әзірленетін 35 
кВ қосалқы станциялардың сенімділігін арттыру мақсатында оларды 
жинақтауды жаңа элементтік базамен (вакуумды және элегазды 
ажыратқыштар, ОПН, УХЛ1 немесе У1 Климаттық орындалған өлшеу 
трансформаторлары және т.б.) жүзеге асыру қажет.

2. Жұмыс істеп тұрған қосалқы станциялардың электр жабдығын қайта 
жаңарту немесе ауыстыру кезінде жаңа жабдықты немесе соңғы 
модификациядағы жабдықты пайдалану қажет. Ажыратқыштар мен 
айырғыштардың сенімді жетек конструкциясы болуы тиіс.

3. Қазіргі уақытта өндірілген 35/10 кВ трансформаторлардың басым 
көпшілігі техникалық параметрлері бойынша ГОСТ 11920-85 талаптарына 
сәйкес келеді. Сондықтан қуаты 1600-6300 кВА қуатты май 
трансформаторларының сериясын азайтылған ысыраптармен және масса-
габариттік параметрлермен әзірлеу қажет.

4. 35 кВ трансформаторларының РПН ауыстырып-қосқыштарының 
конструкциясы контакторлық топтардың сенімді жұмысын, сайлаушылардың 
байланыстарын реттеудің ыңғайлылығы мен сапасын, жетектің беру 
буындарындағы люфттерді төмендетуді қамтамасыз етуі тиіс. Контактор 
багының конструкциясы атмосфералық ылғалдың трансформатор майына 
тікелей түсуін болдырмауы тиіс.

5. 35 кВ күштік және өлшеу май трансформаторларының 
ажыратқыштарын, кірмелерін және басқа элементтерін тығыздау сенімді 
және майға төзімді материалдардан жасалуы тиіс. Трансформаторлардың 
нақты түрлеріне арналған ТШ-да дәнекерленген қосылыстардың сапасына 
қойылатын талаптарды ескеру қажет.

6. Вакуумдық ажыратқыштардың доға сөндіргіш камераларының 
конструкциясы коммутациялық асқын кернеулердің төмен деңгейін 
қамтамасыз етуі тиіс. ТШ-да вакуумдық ажыратқыштардың нақты түрлеріне 
олар 35 кВ күштік трансформаторларды ажыратқан кезде асқын кернеу 
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деңгейі көрсетілуі тиіс.
7. Май қосқыштарының сенімділігін арттыру үшін доға сөндіргіш 

камераларды одан әрі жетілдіру, сапалы серіппелерді пайдалану, беріліс 
механизмдеріндегі люфттерді азайту, жетектерді жетілдіру қажет.

8. Қуаты 160-1000 кВА 35/0,4 кВ қосалқы станцияларды жинақтау үшін 
15-30 а жүктеме токтарын ажыратуға сенімді 35 кВ ажыратқыштар сериясын 
әзірлеу қажет.

9. 35 кВ артық кернеуді шектегіштер, әдетте, әсер ететін механикалық 
және климаттық факторларға төзімді полимерлі материалдардан жасалған 
құйма конструкцияға ие болуы тиіс. Механикалық беріктігін арттыру үшін 
шыны пластиктерді қолданумен аралас оқшаулауға рұқсат етіледі [30].

4.2.8 Техникалық талаптарға байланысты жетекті таңдау

Электр жетегі (қысқаша — электр жетегі, ЭП) — электр энергиясын 
механикалық және керісінше түрлендіруге және осы процесті басқаруға 
арналған басқарылатын электромеханикалық жүйе.

Қазіргі заманғы электр жетегі-көптеген электр машиналарының, 
құрылғылардың және оларды басқару жүйелерінің жиынтығы(сурет. 4.3). Ол 
электр энергиясының негізгі тұтынушысы (60% дейін) және өнеркәсіптегі 
механикалық энергияның негізгі көзі болып табылады.

Сур.4.3. Функционалдық схема

Функционалды элементтер:
• реттегіш (P) электр жетегінде жүретін процестерді басқаруға арналған;
• электр түрлендіргіші (EP) желінің электр энергиясын тұрақты немесе 

айнымалы токтың реттелетін кернеуіне айналдыруға арналған;
• электромеханикалық түрлендіргіш (ЭМӨ) — электр энергиясын 

механикалық түрлендіруге арналған қозғалтқыш;
• механикалық түрлендіргіш (МП) қозғалтқыштың жылдамдығын 

өзгерте алады;
• басқару-басқару әсері;
• ио-атқарушы орган.
Функционалдық бөліктер:
• ашық реттеу жүйесі бар күштік бөлік немесе электр жетегі;
• механикалық бөлік;
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• система управления электропривода.
Жетек сипаттамалары.
Статикалық сипаттамалары
Статикалық сипаттамалар көбінесе электромеханикалық және 

механикалық сипаттамаларды білдіреді.
Механикалық сипаттамасы
Механикалық сипаттама-біліктің бұрыштық айналу жылдамдығының m 

электромагниттік моментіне (немесе Mc кедергі моментіне) тәуелділігі. 
Механикалық сипаттамалары электр жетегінің статикалық және 
динамикалық режимдерін талдауда өте ыңғайлы және пайдалы құрал болып 
табылады.[1]

Қозғалтқыштың электромеханикалық сипаттамасы
Электромеханикалық сипаттама-біліктің айналу жылдамдығының ω 

токқа тәуелділігі.
Динамикалық сипаттама
Электр жетегінің динамикалық сипаттамасы-бұл өтпелі жұмыс 

уақытының бірдей сәтіне арналған электр жетегінің екі координатасының 
лездік мәндері арасындағы байланыс.
Электр жетектерінің жіктелуі

Атқарушы, жұмыс органдарының саны және байланысы бойынша:
Жұмыс машиналары мен механизмдерін автоматтандыру дәрежесі және 

орындалатын операциялардың сапасы бойынша электр жетектерін жіктеу
• жеке, онда жұмыс атқарушы органы бір дербес қозғалтқышпен, 

жетекпен қозғалысқа келтіріледі;
• топтық, онда бір қозғалтқыш РМ атқарушы органдарын немесе бір РМ 

бірнеше органдарын іске қосады;
• өзара байланысты, онда екі немесе бірнеше ЭМӨ немесе ЭӨ берілген 

қатынасты немесе жылдамдықтың немесе жүктеменің теңдігін немесе РМ 
атқарушы органдарының жағдайын қолдау мақсатында электрлік немесе 
механикалық өзара байланысты;

• көп қозғалтқыш, онда өзара байланысты EP, EMP күрделі механизмнің 
жұмысын немесе жалпы біліктің жұмысын қамтамасыз етеді;

• механикалық байланысы жоқ РМ жылдамдығының тұрақтылығы үшін 
екі немесе бірнеше ЭМӨ электр байланысы пайдаланылатын ЭП-мен өзара 
байланысты электр білігі.

Басқару түрі және басқару тапсырмасы бойынша:
• параметрлер мен шамаларды автоматты реттеу жолымен басқарылатын 

автоматтандырылған ЭҮ;
• Берілген бағдарламаға сәйкес мамандандырылған компьютерлік 

басқару машинасы арқылы жұмыс істейтін бағдарламалық басқарылатын ЭҮ;
• РМ атқарушы органының орын ауыстыруын өздігінен өзгеретін 

басқару сигналына сәйкес берілген дәлдікпен автоматты түрде іске қосатын 
қадағалаушы ЭҮ;

• РМ атқарушы органының жағдайын автоматты түрде реттейтін 
позициялық ЭҮ;
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• оңтайлы жұмыс режимін орнату үшін басқару құрылғысының 
құрылымын немесе параметрлерін автоматты түрде таңдайтын адаптивті EP.

Қозғалыс сипаты бойынша:
• айналмалы қозғалысы бар эп;
• сызықтық қозғалтқыштары бар сызықтық ЭП;
• ЭМӨ бар дискретті ЭП, оның қозғалмалы бөліктері белгіленген 

режимде дискретті қозғалыс күйінде болады.
Беру құрылғысының болуы және сипаты бойынша:
• редукторы немесе мультипликаторы бар Редукторлы ЭҮ;
• гидравликалық беріліс құрылғысы бар электрогидравликалық;
• электр энергиясын өткізгіш сұйықтықтың қозғалыс энергиясына 

түрлендіретін магнитогидродинамикалық ЭП.
Ток түрі бойынша:
• айнымалы ток;
• тұрақты ток.
Орындалатын операциялардың маңыздылық дәрежесі бойынша:
• негізгі қозғалысты немесе негізгі операцияны қамтамасыз ететін негізгі 

EP (көп қозғалтқышты EP-де);
• көмекші ЭП;
• беріліс жетегі.
Электр қозғалтқышын таңдау
Қазіргі заманғы электр жетегінің сапасы көбінесе пайдаланылатын 

электр қозғалтқышының дұрыс таңдауымен анықталады, бұл өз кезегінде 
электр жетегінің ұзақ мерзімді сенімді жұмысын және өнеркәсіпте, көлікте, 
құрылыста және басқа салаларда технологиялық және өндірістік 
процестердің жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді.

Өндірістік механизмді жүргізу үшін электр қозғалтқышын таңдау 
кезінде олар келесі ұсыныстарды басшылыққа алады:

• технологиялық талаптарға сүйене отырып, олар электр қозғалтқышын 
оның техникалық сипаттамаларына (ток түріне, номиналды кернеуі мен 
қуатына, айналу жиілігіне, механикалық сипаттаманың түріне, қосылу 
ұзақтығына, шамадан тыс жүктеме қабілетіне, іске қосу, реттеу және тежеу 
қасиеттеріне және т. б.), сондай-ақ қозғалтқышты орнату және бекіту әдісіне 
сәйкес құрылымдық орындауға сәйкес таңдайды.;

• экономикалық себептерге сүйене отырып, олар жоғары операциялық 
шығындарды қажет етпейтін және ең аз өлшемдері, салмағы мен құны бар 
қарапайым, үнемді және сенімді қозғалтқышты таңдайды;

• қозғалтқыш жұмыс істейтін қоршаған орта жағдайларына, сондай-ақ 
жарылыс қаупі бар ортадағы қауіпсіздік талаптарына сүйене отырып, 
қорғаныс әдісіне сәйкес қозғалтқыштың құрылымдық орындалуын таңдаңыз.

Электр қозғалтқышының түрін, өнімділігі мен қуатын дұрыс таңдау 
қозғалтқыштың қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін және қызмет ету 
мерзімін ғана емес, сонымен бірге бүкіл электр жетегінің техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін де анықтайды [31].
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4.2.9 Жарықтандыру қондырғыларының электр схемалары

Электр жарығы адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Оның маңыздылығы 
жарықтандыру қондырғыларын (ОУ) дұрыс орындау кезінде электр жарығы 
(ЭО) еңбек өнімділігін арттыруға, шығарылатын өнім сапасын жақсартуға, 
апаттар мен жарақаттану жағдайларының санын азайтуға, жұмысшылардың 
шаршауын азайтуға ықпал ететіндігімен анықталады; айтарлықтай жұмыс 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді және адамға қалыпты эстетикалық, 
физиологиялық және психологиялық әсер етеді.

Ou дизайнының дұрыстығы көптеген Нұсқаулық және нормативтік 
құжаттармен реттеледі.

Жарықтандыру қондырғысының тиімділігін бағалайтын кешенді 
критерий бастапқы шығындар мен пайдалану шығындарын, сондай-ақ 
көбінесе тәуелсіз көрсеткіш ретінде қарастырылатын электр энергиясының 
шығынын ескеретін жылдық шығындар болып табылады.

Осыған байланысты жарықтандыруға жұмсалатын электр энергиясының 
шығыны едәуір және елдегі барлық тұтынылатын электр энергиясының 11 ... 
14% - ын құрайды. Ал энергетикалық ресурстарды үнемдеу өзекті мәселе 
болып табылады. Электр энергиясының ең аз шығынын қамтамасыз ететін 
энергия тиімді ОУ қолдану маңызды міндет болып табылады.

Жарықтандыру қондырғысын жобалаудың мақсаты көру 
физиологиясының, еңбек гигиенасының, қауіпсіздік техникасының 
талаптарын ескере отырып, электр энергиясының ең аз шығындарымен және 
ОС сатып алуға, орнатуға және пайдалануға арналған материалдық және 
еңбек ресурстарының құнын ескере отырып, жарықтандырудың 
жарықтандыру тиімділігін қамтамасыз ететін жарық ортасын құру болып 
табылады.

Бұл мақсаттарға жарықтандырудың көп нұсқалы есептеулерін орындау 
және ОС жобалауға, орнатуға және пайдалануға арналған қолданыстағы 
нормативтік материалдардың талаптарын ескере отырып, ең тиімдісін таңдау 
арқылы қол жеткізуге болады.

Жарықтандыру қондырғыларын жобалау және жасанды 
жарықтандыру туралы жалпы ақпарат.

Жарықтандыру қондырғыларын (ou) жобалау бір немесе екі сатыда 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Техникалық жағынан күрделі емес объектілер, сондай – ақ құрылысы 
үлгілік және қайта қолданылатын жобалар бойынша жүзеге асырылатын 
объектілер үшін ТҚ жобалау бір сатыда жүргізіледі-жұмыс жобасы (ТП) 
әзірленеді.

Ірі және күрделі объектілер үшін екі сатылы жобалау жүргізіледі. 
Бірінші кезеңде техникалық жоба (П), екінші кезеңде – жұмыс құжаттамасы 
(РЖ) орындалады.

RP жарық техникасы мен электр бөліктерінен және жұмыс 
сызбаларынан тұрады (сурет.4.4).
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РП жарық техникалық бөлігінде жарықтандыру мәндері мен 
жарықтандыру сапасының көрсеткіштерін, жарықтандыру жүйелерін, түрлері 
мен тәсілдерін, жарық көздерінің (АЖ) және жарық беру аспаптарының (ОП) 
типтерін таңдау жүзеге асырылады, нәтижесінде ОП қуаты мен орналасуы 
айқындалатын жарық техникалық есептеулер орындалады. Жобаның жарық 
техникалық бөлігі жарық техникалық тізімдемесін құрастырумен аяқталады.

Сур.4.4. Жарықтандыру қондырғыларының схемалары

РП-ның электр бөлігінде оқ-ның қоректендіру схемасын таңдау, 
кернеуді таңдау жүзеге асырылады; топтық және магистральдық 
қалқандардың орналасу орындары анықталады және олардың түрлері 
таңдалады; электр желісінің трассасы айқындалады; сымдар мен 
кабельдердің маркасын және оларды төсеу тәсілдерін таңдау жүргізіледі; 
жарық беру желісін есептеу орындалады, оның нәтижесінде сымдар мен 
кабельдердің қимасы және жарық беру желісін қорғау айқындалады.

RP-де ou жұмыс сызбалары жасалады, олардың құрамы мен дизайн 
ережелері стандарттармен реттеледі. Жұмыс жобалары монтаждаудың 
индустриялық әдістерімен электрлік жарықтандыруды орындауға 
бағытталуы тиіс.

Әр объектінің RP жарықтандыру көлеміне жарық техникасы мен электр 
жабдықтары, кабельдер, сымдар, электр бұйымдары және т.б. орнатуға 
қажетті басқа материалдар, Электр жұмыстары көлемінің тізімдемесі кіреді.

П-ның бірінші сатысында екі сатылы жобалау кезінде оп-ның Жарық 
техникасындағы негізгі негізгі мәселелер шешіледі. Бұл ретте әр түрлі 
мәселелерді пысықтаудың тереңдігі мен нақтылану дәрежесі айтарлықтай 
шектерде өзгеруі мүмкін.

Келесі екінші кезеңде РП-ның бірінші сатысында анықталған оп 
құрылғысының негізгі қағидаттық ережелерін шешуді қоспағанда, РП үшін 
жоғарыда көрсетілген көлемде РЖ әзірленеді.
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ОС жобалау үшін бастапқы деректер жоспарлар, объектілердің 
(ғимараттардың, үй-жайлардың, құрылыстардың) тән өлшемдері, олардың 
сипаттамасы, қоршаған орта туралы мәліметтер және т.б., қоректендіру 
көздері туралы деректер болып табылады.

Жарықтандыру қондырғыларын жобалау қолмен немесе 
автоматтандырылған машина әдісімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Жарықтандыру жүйелері. Жасанды жарықтандыру жүйелері 
шамдарды орналастыру тәсілдерімен анықталады. Шамдарды бөлмелерге 
орналастыру әдістеріне сәйкес жалпы және аралас жарықтандыру жүйелері
бөлінеді.

Жалпы жарықтандыру жүйесі бүкіл бөлмені және жұмыс беттерін 
жарықтандыруға арналған. Жалпы жарықтандыру біркелкі және 
локализацияланған болуы мүмкін. Жалпы жарықтандыру шырақтарын үй-
жайдың жоғарғы аймағында орналастырады және оларды ғимараттың 
құрылыс негіздерінде тікелей төбеге, фермаларға, қабырғаларға, бағаналарға 
немесе технологиялық өндірістік жабдыққа, арқандарға және т. б. бекітеді.

Жалпы біркелкі жарықтандыру кезінде бөлменің бүкіл аймағында 
біркелкі жарықтандыру жасалады. Шамдарды біркелкі орналастырумен 
жарықтандыру технологиялық жабдық көру жұмысының жағдайлары бірдей 
барлық аудан бойынша біркелкі орналасқан өндірістік үй-жайларда немесе 
қоғамдық немесе әкімшілік мақсаттағы үй-жайларда қолданылады.

Жалпы оқшауландырылған жарықтандыру әртүрлі учаскелерде әртүрлі 
жарықтандыруды талап ететін жұмыстар жүргізілетін немесе үй-жайдағы 
жұмыс орындары топтарға шоғырланған және жарық ағынының белгілі бір 
бағыттарын құру қажет болатын үй-жайларда көзделеді.

Локализацияланған жарықтандырудың жалпы жарықтандырудың 
артықшылығы-жарықтандыру қондырғыларының қуатын азайту, жарық 
ағынының қажетті бағытын құру мүмкіндігі, жұмыс орындарында өндірістік 
жабдықтар мен жұмысшылардың көлеңкелерін болдырмау.

Бөлмедегі жалпы жарықтандыру жүйесімен қатар жергілікті
жарықтандыруды қолдануға болады. Жергілікті жарықтандыру жұмыс 
орындарында (станоктарда, беттерде, үстелдерде, белгілеу тақтайшаларында 
және т.б.) көзделеді және жұмыс орындарының жарықтандырылуын 
ұлғайтуға арналған.

Үй-жайларда тек жергілікті жарықтандыруды орнатуға тыйым 
салынады. Жергілікті жөндеу жарығы жылжымалы шамдармен орындалады, 
олар қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігіне қатысты үй-жайдың 
санатына байланысты 12, 24, 42 В қауіпсіз кернеуде төмендеткіш 
трансформатор арқылы қосылады.

Бірлесіп қолданылатын жергілікті және жалпы жарықтандыру аралас 
жарықтандыру жүйесін құрайды. Ол жоғары жарықтандыруды қажет ететін 
нақты көру жұмыстары бар бөлмелерде қолданылады. Мұндай жүйеде 
жергілікті жарықтандыру шамдары тек жұмыс орындарының 
жарықтандырылуын қамтамасыз етеді, ал жалпы жарықтандыру шамдары –
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бүкіл үй-жайлар, жұмыс орындары және негізінен өту жолдары, өту 
жолдары.

Аралас жарықтандыру жүйесі жарық көздерінің (АЖ) белгіленген 
қуатын және электр энергиясының шығынын азайтады, өйткені жергілікті 
жарықтандыру шамдары жұмыстарды орындау уақытында тікелей жұмыс 
орнында қосылады.

Жарықтандыру жүйесін таңдау негізінен жабдықты орналастырумен 
және сәйкесінше жұмыс орындарының орналасуымен, орындалатын жұмыс 
технологиясымен, экономикалық тұрғыдан анықталады [32].

4.2.10 Қажетті өтемдік қуатты есептеу

Реактивті қуат пен энергия жүйенің жұмысын нашарлатады, яғни электр 
станцияларының генераторларын реактивті токтармен жүктеу отын 
шығынын арттырады; жеткізу желілері мен қабылдағыштардағы шығындар 
артады, желілердегі кернеудің төмендеуі артады.

Реактивті ток электр жеткізу желілерін қосымша жүктейді, бұл сымдар 
мен кабельдердің қималарының ұлғаюына және сәйкесінше сыртқы және 
ішкі тораптар үшін күрделі шығындардың өсуіне әкеледі.

Қазіргі уақытта реактивті қуатты өтеу кез-келген кәсіпорында энергияны 
үнемдеу мәселесін шешуге мүмкіндік беретін маңызды фактор болып 
табылады.

Отандық және жетекші шетелдік мамандардың бағалауы бойынша 
энергия ресурстарының, атап айтқанда электр энергиясының үлесі өнім 
құнының шамамен 30-40% - ын алады. Бұл көшбасшыға энергияны 
тұтынуды талдау мен тексеруге және реактивті қуатты өтеу әдістемесін 
жасауға байыпты қарау үшін жеткілікті дәлел. Реактивті қуатты өтеу 
энергияны үнемдеу мәселесін шешудің кілті болып табылады.

Реактивті қуатты тұтынушылар.
Реактивті қуаттың негізгі тұтынушылары-тұрмыстық және жеке 

қажеттіліктермен бірге барлық қуаттың 40% тұтынатын асинхронды электр 
қозғалтқыштары; электр пештері 8 %; түрлендіргіштер 10 %; 
трансформацияның барлық сатыларының трансформаторлары 35 %; электр 
беру желілері 7 %.

Электр машиналарында айнымалы магнит ағыны орамаларға қосылады. 
Нәтижесінде айнымалы ток ағып жатқан кезде орамаларда реактивті Э.д. с. 
кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысуды (fi) тудырады. Бұл фазалық 
ығысу әдетте артады, ал төмен жүктеме кезінде Fi косинусы азаяды. Мысалы, 
егер толық жүктеме кезінде айнымалы ток қозғалтқыштарының косинусы 
0,75-0,80 болса, онда төмен жүктеме кезінде ол 0,20-0,40 дейін азаяды.

Аз жүктелген трансформаторлардың қуат коэффициенті де төмен 
(косинус фи). Сондықтан реактивті қуаттың өтемақысын қолданыңыз, содан 
кейін энергия жүйесінің пайда болған косинусы төмен болады және реактивті 
қуаттың орнын толтырмай электр жүктемесінің тогы желіден бірдей 
тұтынылатын белсенді қуат кезінде артады. Тиісінше реактивті қуатты өтеу 
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кезінде (КРМ Автоматты конденсаторлық қондырғыларды қолдану) желіден 
тұтынылатын ток косинус фи-ға байланысты 30-50% - ға төмендейді, 
сәйкесінше өткізгіш сымдардың қызуы және оқшаулаудың қартаюы азаяды.

Сонымен қатар, реактивті қуатты белсенді қуатпен қатар электр 
энергиясын жеткізуші ескереді, сондықтан қолданыстағы тарифтер бойынша 
төлеуге жатады, сондықтан ол электр энергиясының едәуір бөлігін құрайды.

Энергожүйелер желілеріндегі реактивті қуатты тұтынушылардың 
құрылымы (белгіленген белсенді қуат бойынша) (сурет. 4.5):

Сур.4.5 реактивті қуатты тұтынушылардың құрылымы

Басқа түрлендіргіштер: тұрақты токқа ауыспалы ток, жоғары немесе 
төмен жиіліктегі токқа өнеркәсіптік жиілік тогы, пеш жүктемесі 
(индукциялық пештер, доғалы болат балқыту пештері), дәнекерлеу 
(дәнекерлеу трансформаторлары, агрегаттар, түзеткіштер, нүктелі, түйіспелі).

Жеткізу желісінің элементтеріндегі реактивті қуаттың жалпы абсолютті 
және салыстырмалы шығындары өте үлкен және желіге кіретін қуаттың 50% 
жетеді. Реактивті қуаттың барлық шығындарының шамамен 70-75% - ы 
трансформаторлардағы шығындар.

Сонымен, TDTN-40000/220 үш орамалы трансформаторында жүктеме 
коэффициенті 0,8 болса, реактивті қуаттың жоғалуы шамамен 12% құрайды. 
Электр станциясынан жолда кернеудің ең аз үш өзгерісі жүреді, сондықтан 
трансформаторлар мен автотрансформаторлардағы реактивті қуаттың 
жоғалуы үлкен мәндерге жетеді.

Реактивті қуатты тұтынуды азайту жолдары. Реактивті қуатты өтеу
Желіден тұтынылатын реактивті қуатты азайтудың ең тиімді және тиімді 

әдісі реактивті қуатты өтеу қондырғыларын(конденсаторлық қондырғылар) 
қолдану болып табылады.

Реактивті қуатты өтеу үшін конденсатор қондырғыларын пайдалану:
• электр беру желілерін, трансформаторларды және тарату 

құрылғыларын босату;
• электр қуатын төлеу шығындарын азайту;
• қондырғылардың белгілі бір түрін қолданған кезде жоғары гармоника 

деңгейін төмендетіңіз;
• желілік кедергілерді басу, фазалық симметрияны азайту;
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• тарату желілерін сенімді және үнемді етіңіз.
Кәсіпорындарда жергілікті реактивті генераторлардың рөлін атқаратын 

компенсаторлық құрылғылардың ең көп таралған түрлері статикалық 
конденсаторлардың батареялары және синхронды қозғалтқыштар болып 
табылады. Конденсаторлық батареялар цехтың жалпы зауыттық 
трансформаторлық қосалқы станцияларында — төмен немесе жоғары кернеу 
жағынан орнатылады.

Компенсаторлық құрылғы реактивті энергия қабылдағыштарына 
неғұрлым жақын болса, соғұрлым электрмен жабдықтау жүйесінің 
байланыстары реактивті токтардан босатылады. Алайда, 
орталықтандырылған өтемақы кезінде, яғни трансформаторлық қосалқы 
станцияларда конденсаторларды орнату кезінде конденсатор қуаты 
толығымен қолданылады.

Конденсатор батареяларының қуатын(4.8) сурет диаграммасы арқылы 
анықтауға болады.4.6.

Сур. 4.6. Қуат диаграммасы

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃1 х 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃2 х 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑2 (4.8)

мұндағы P1 және P2-өтемақыға дейінгі және кейінгі жүктеме;
φ1 және φ2-сәйкес фазалық ығысу бұрыштары.
Өтемдік қондырғымен берілетін реактивті қуат (4.9)

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄1 − 𝑄𝑄𝑄𝑄2 (4.9)

мұндағы Q1 және Q2-өтемақы алдындағы және кейінгі реактивті қуат.
Өтемдік құрылғы желіден тұтынатын белсенді қуат (4.10)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃𝑃𝑃1 (4.10)

Конденсатор батареясының қажетті қуатының шамасын 0,003 - 0,0045 
кВт/квар(4.11) құрайтын конденсаторлардағы шығындарды есепке алмай, 
шамамен анықтауға болады)

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑2) (4.11)
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Реактивті қуатты өтеу үшін конденсатор батареяларын есептеу және 
таңдау мысалы

Үш ауысымды біркелкі жүктеме кестесі бар кәсіпорында қуат 
коэффициентін 0,95 мәніне дейін арттыру үшін қажет конденсатор 
батареясының QC номиналды қуатын анықтау қажет. Электр энергиясының 
орташа тәуліктік шығыны Аа = 9200 кВтс; Ар = 7400 кварц. Конденсаторлар 
380 В кернеуге орнатылады.

Орташа тәуліктік жүктеме

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
24

= 9200
24

= 384 кВт,

Конденсатор батареяларының қуаты

𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑1 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑𝜑𝜑2) = 384(0.8 − 0.32) = 185 квар,

мұндағы tgφ1 = Ар / Аа = 7400/9200 = 0,8;
tgφ2 = (1 - 0,952)/0,95 = 0,32.

Біз KM1-0,38-13 типті үш фазалы конденсаторларды таңдаймыз, әр 
номиналды қуаты 380 В кернеуге 13 квар. Батареядағы конденсаторлар саны

n = Q/13 = 185/13 = 14

Орташа тәуліктік жүктеме үшін әртүрлі конденсаторлық 
қондырғылардың қуатын электр техникалық анықтамалықтардан және 
өндірушілердің каталогтарынан табуға болады [33].

4.2.11 Қоршаған орта мен температура жағдайларына арналған 
коэффициенттер түрлері

Электр сымдарының дизайны қолданылатын сымның немесе кабельдің 
түрін және өткізгіш өткізгіштің көлденең қимасын, сондай-ақ оларды төсеу 
тәсілдерін таңдаудан тұрады. Тұрғын үй ғимараттарында, әдетте, 
оқшауланған сымдар мен кернеуі 1000 В дейінгі мыс желілері бар кабельдер 
қолданылады.

Сымдар немесе кабельдердің түрлері анықталады:
• ток өткізгіш талсымдарды оқшаулау түрі (резеңке, поливинилхлоридті,

полиэтилен және т. б.);
• жалпы қабық пен өрімнің болуы;
• сымның немесе кабельдің оқшаулағыш материалының жанғыштығы;
• тоқ өткізгіш өзектердің материалы (мыс, алюминий);
• ағымдағы өзек материалының икемділігі;
• құрылымдық орындау (дөңгелек, жалпақ, өздігінен жүретін және т. б.);
• арнайы мақсат (мысалы, су тиейтін сорғылар үшін;



133

жоғары жылу кедергісі және т. б.);
• кернеу (250, 380, 660 және 1000 В);
• өткізгіш өзектердің саны.

Сым немесе кабель түрін таңдау келесі факторларға байланысты:
• төсеудің болжамды орнынан және монтаждау тәсілінен (жерде,

ауада, құбырларда, қораптарда, науалар мен кронштейндерде бекітусіз ашық, 
оқшаулағыштарда ашық, жасырын);

• Үй-жайлар санатынан (құрғақ, ылғалды, шикі, аса шикі,
химиялық белсенді ортасы бар аса шикі);

• сыртқы әсерлердің әсерінен (қоршаған орта температурасы;
судың, шаңның, коррозиялық-белсенді және ластаушы заттардың болуы; 
механикалық сыртқы әсерлер; флора мен фаунаның болуы; күн сәулесі; 
ғимарат құрылымы);

• қоректендіру желісінің кернеу деңгейінен.
Электр желісінің өткізгіштері арқылы өтетін электр тогы ток 

өткізгіштерді қыздырады. Сонымен қатар, өткізгіштер қоршаған ортаға жылу 
беру арқылы салқындатылады. Біраз уақыттан кейін, егер өткізгіштерде ағып 
жатқан токтың мөлшері өзгермесе, өткізгіштің температурасы белгілі бір 
шекті мәнге жетеді, ол кейіннен өзгеріссіз қалады.

Сымдар мен кабельдер үшін ең жоғары рұқсат етілген температура 
қауіпсіздік, сенімділік және тиімділік шарттарымен анықталады.

Оқшауланған сымның немесе кабельдің шамадан тыс жоғары 
температурасы оқшаулаудың тез тозуына және сымның қызмет ету 
мерзімінің қысқаруына әкеледі. Оқшаулаудың тұтануы өртке немесе 
жарылысқа әкелуі мүмкін өрт қауіпті және жарылыс қауіпті үй-жайлардағы 
өткізгіштердің оқшаулауының қызып кетуі аса қауіпті болып табылады

Осылайша, өткізгіштің ең жоғары температурасы белгілі бір шектен 
аспайтындай етіп, берілген қиманың өткізгіштегі ток жүктемесінің шамасы 
шектелуі керек. Pue ұзақ ток жүктемесімен қыздырылған кезде келесі ең 
жоғары рұқсат етілген температураны орнатады: жалаңаш сымдар мен 
шиналар 70°C, резеңке немесе пластмасса оқшауланған сымдар мен 
кабельдер 65°C, 3 000 B 80 °C кернеуге арналған қағаз оқшауланған 
кабельдер.

Рұқсат етілген ағымдағы жүктемелер өткізгіштің қималарына, оның 
дизайнына және салқындату жағдайларына байланысты. Өткізгіштің рұқсат 
етілген ағымдағы жүктемесі(4.12) формула бойынша есептеледі)

𝐼𝐼𝐼𝐼Д = КП𝐼𝐼𝐼𝐼НД     (4.12)

Мұндағы, Інд - қалыпты төсеу жағдайларында өткізгішке жол берілетін 
ұзақ мерзімді ток жүктемесі

Кп-жолсерікті төсеу шарттарының өзгеруін ескеретін түзету 
коэффициенті:

КП = К1К2 …
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Түзету коэффициенттерінің мәндері:
К1-қоршаған орта температурасының ауытқуы;
К2-траншеяға салынған жұмыс кабельдерінің саны;
К3-тұтынушылардың қысқа мерзімді немесе қайта қысқа мерзімді 

жұмыс режимінің шарттары;
К4-қораптар мен науалардағы сымдарды төсеу
К5-авариялық режим кезінде кәбілдерге түсетін рұқсат етілген 

жүктемені 10 кв дейін ұлғайту;
К6-оқшаулағыштарда шиналардың орналасуы.
Ескертпе: блоктарда салынатын кәбілдер үшін жол берілетін созылмалы 

ток жоғарыда көрсетілген коэффициенттерді қолдана отырып, ЭҚЕ 1.3.20-
тармағына сәйкес есептеледі.

К1 Коэффициенті
Ауада сымдар мен кабельдерді төсеу кезінде қоршаған ортаның қалыпты 

температурасы +25°С және кабельдерді жерге немесе суға салу кезінде +15° 
С болып саналады

К2 Коэффициенті
Бұл жалпы траншеяға салынған кабельдер санына түзету.
Бұл коэффициент жалпы траншеяға біреуден артық кабель төсеу кезінде 

ескеріледі. Бұл ретте жүктелмеген резервтік кәбілдер есепке алынбайды.
К3 Коэффициенті
Бұл электр тұтынушылар жұмысының қайталама-қысқа мерзімді және 

қысқа мерзімді режимдеріне түзету. Қимасы кемінде 10 мм2 мыс өткізгіштер 
және қимасы кемінде 16 мм2 алюминий өткізгіштер үшін электр 
тұтынушының жұмыс кезеңінің ұзақтығы 4 минуттан, ал келесі үзілістің 
ұзақтығы кемінде 6 минуттан аспаған жағдайда қолданылады.

Бұл қораптар мен науалардағы өткізгіштерді салуға түзету.
Өткізгіштерді қораптарға, сондай-ақ науаларға байламдармен салу 

кезінде рұқсат етілген ұзақ мерзімді ток жүктемелері құбырларда салынған 
өткізгіштер үшін сияқты сымдардың саны 4-ке дейін қабылданады.

К5 Коэффициенті
Бұл кернеуі қоса алғанда 10 кв дейінгі қағаз сіңдірілген оқшаулағышы 

бар, қыздыру бойынша рұқсат етілген ұзақ токтың 80% аспайтын 
жүктемемен қалыпты ұзақ режимде жұмыс істейтін кәбілдер үшін түзету.

Аварияны жою уақытында (5 тәуліктен аспайтын) максимумдық сағатта 
(ұзақтығы б сағ аспайтын) 130% - ға дейін қайта тиеуге жол беріледі, бұл 
К5=1,3 коэффициентін енгізумен ескеріледі.

К6 Коэффициенті
Бұл шиналар үшін оларды оқшаулағыштарға бекіту кезінде түзету.
Оқшаулағыштарда шиналарды тегіс орналастырған кезде жолақтардың 

ені 60 мм-ге дейінгі шиналар үшін 0,95-ке тең және жолақтардың ені 60 мм-
ден асатын шиналар үшін 0,92-ге тең К10 түзету коэффициенті енгізіледі 
[34].
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4.2.12 Токтың экономикалық тығыздығы, шектік ток және
өткізгіштің қимасын таңдау бойынша жүргізілетін есептеулер

Сымдар мен кабельдердің көлденең қимасы қалыпты және төтенше 
жағдайларды ескере отырып, рұқсат етілген қыздыру негізінде, сондай-ақ 
жеке желілер арасында токтардың біркелкі бөлінбеуімен анықталады, 
өйткені қыздыру өткізгіштің физикалық қасиеттерін өзгертеді, оның 
кедергісін арттырады, өткізгіш бөліктерді жылытуға электр энергиясының 
пайдасыз шығынын арттырады және оқшаулаудың қызмет ету мерзімін 
қысқартады. Шамадан тыс қыздыру оқшаулау мен түйіспелі қосылыстар 
үшін қауіпті және өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін.

Қыздыру арқылы кабель мен сымның көлденең қимасын таңдау.
Қиманы рұқсат етілген қыздыру жағдайларынан таңдау id ұзақ мерзімді 

рұқсат етілген ағымдағы жүктемелердің тиісті кестелерін қолдануға дейін 
азаяды, онда өткізгіш өзектер оқшаулаудың мерзімінен бұрын тозуын 
болдырмау, өткізгіштер қосылған жерлерде сенімді байланысқа кепілдік беру 
және id ≥ кезінде байқалатын әртүрлі төтенше жағдайларды жою үшін 
практикада белгіленген шекті рұқсат етілген температураға дейін қызады.IP, 
IP - есептелген жүктеме тогы.

Кабельдің көлденең қимасын таңдағанда қайталама-қысқа мерзімді 
режимдегі мерзімді жүктемелер келтірілген ұзақ токқа қайта есептеледі(4.13)

𝐼𝐼𝐼𝐼Р = 𝐼𝐼𝐼𝐼ПВ
√ПВ
0,875

     (4.13)

мұндағы IPV-PV қосу ұзақтығы бар қабылдағыштың қайталама-қысқа 
мерзімді режиміндегі ток.

Сымдар мен кабельдердің көлденең қимасын таңдағанда, бірдей 
қыздыру температурасында үлкен қиманың өткізгіш өткізгіштерінің рұқсат 
етілген ток тығыздығы аз болуы керек екенін есте ұстаған жөн, өйткені 
олардың қимасы салқындату беті өскеннен гөрі көбірек болады (сурет.4.7).
Осы себепті, көбінесе Түсті металдарды үнемдеу үшін үлкен қиманың бір 
кабелінің орнына екі немесе одан да көп кіші қиманың кабельдері таңдалады.

Сур.4.7 ауа температурасы +25 "С кезінде +65°С температураға дейін 
токпен қыздырылған, сіңдірілген қағаз оқшаулағышы бар 6 кВ кернеуге 

ашық салынған үш желілі кәбілдің мыс тарамдарының қимасынан токтың 
рұқсат етілген тығыздығының тәуелділік графигі
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Тиісті кестелерге сәйкес рұқсат етілген қыздыру жағдайынан сымдар 
мен кабельдердің орналасуын түпкілікті таңдау кезінде желінің есептелген 
тогын ғана емес, сонымен қатар оны төсеу әдісін, өткізгіштердің материалы 
мен қоршаған ортаның температурасын да ескеру қажет.

Ұзақ мерзімді токпен рұқсат етілген қыздыру шарттары бойынша 
таңдалған 1000 В-тан жоғары кернеуге арналған кабельдік желілер қысқа 
тұйықталу токтарымен жылытуға тексеріледі. Кернеуі 10 кВ дейін 
сіңдірілген қағаз оқшаулағышы бар кәбілдердің мыс және алюминий 
тарамдарының температурасы 200 °С жоғары, ал 35-220 кВ кернеуге 
кәбілдердің температурасы 125 °С жоғары болған жағдайда олардың қимасы 
тиісінше ұлғайтылады.

Кернеуі 1000 В дейінгі ішкі электрмен жабдықтау желілерінің сымдары 
мен кабельдерінің қимасы желілерді қорғау аппараттарының коммутациялық 
мүмкіндіктерімен келіседі - балқымалы сақтандырғыштар мен автоматты 
ажыратқыштар - id / iz z теңсіздігі ақталады, мұндағы KZ - номиналды токқа 
немесе iz қорғаныс аппаратының іске қосылу тогына қатысты өткізгіштің 
рұқсат етілген ұзақ тогының жиілігі (Pue-ден). Берілген теңсіздікті сақтамау 
өзектердің таңдалған бөлімін сәйкесінше ұлғайтуға мәжбүр етеді.

Кернеуді жоғалту үшін кабельдер мен сымдардың көлденең 
қимасын таңдау

Жылыту жағдайларынан таңдалған және қорғаныс аппараттарының 
коммутациялық мүмкіндіктері туралы келісілген кабельдер мен сымдардың 
қимасы(4.14) салыстырмалы сызықтық кернеудің жоғалуын тексеру керек.

∆𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈−𝑈𝑈𝑈𝑈НОМ
𝑈𝑈𝑈𝑈НОм

х100 (4.14)

мұндағы U - электр энергиясы көзінің кернеуі, Unom-қабылдағыштың 
қосылу орнындағы кернеу.

Қозғалтқыштардың қысқыштарындағы кернеудің номиналдыдан рұқсат 
етілген ауытқуы ±5% аспауы тиіс, ал жекелеген жағдайларда ол +10% жетуі 
мүмкін.

Жарықтандыру желілерінде ішкі жұмыстық жарықтандырудың ең алыс 
шамдарындағы және сыртқы жарықтандырудың прожекторлық 
қондырғыларындағы кернеуді төмендету шамдардың номиналды кернеуінің 
2,5% — ынан, сыртқы және авариялық жарықтандыру шамдарында-5% - дан, 
ал кернеу желілерінде 12-ден аспауы тиіс.,.42 В-10%. Кернеудің көбірек 
төмендеуі жұмыс орындарын жарықтандырудың едәуір төмендеуіне әкеледі, 
еңбек өнімділігінің төмендеуіне әкеледі және газ шығаратын шамдардың 
тұтануына кепілдік берілмейтін жағдайларға әкелуі мүмкін. Шамдардағы ең 
жоғары кернеу, әдетте, оның номиналды мәнінің 105% - ынан аспауы тиіс.

Ішкі электрмен жабдықтау желілерінің кернеуін нормаларда 
көзделгеннен жоғары көтеруге жол берілмейді, өйткені бұл электр 
энергиясын тұтынудың едәуір артуына, электр және жарықтандыру электр 
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жабдықтарының қызмет ету мерзімінің қысқаруына, кейде өнімнің 
сапасының төмендеуіне әкеледі.

Сур.4.8. Кабельдер мен сымдардың көлденең қимасын таңдау кезінде үш 
фазалы үш өту сызығындағы кернеудің жоғалуын есептеу: А - желінің 

соңында бір жүктеме, б - бірнеше шектеулі жүктемелермен.

Үш фазалы үш сымды желінің өткізгіштерінің көлденең қимасын оның 
соңында бір жүктемемен тексеру (сурет.4.8, а) есептелген IP тогымен және 
салыстырмалы сызықтық кернеудің жоғалуына cos Fi қуат коэффициентімен 
сипатталады (4.15):

∆𝑈𝑈𝑈𝑈 = √3х100
𝑈𝑈𝑈𝑈НОМ

∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅0 х 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑋𝑋𝑋𝑋0 х 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)х 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 х 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 105

𝑈𝑈𝑈𝑈НОМ
2 х(𝑅𝑅𝑅𝑅0 +

𝑋𝑋𝑋𝑋0 х 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)х 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃х 𝐿𝐿𝐿𝐿 (4.15)

мұндағы Uн-желінің номиналды сызықтық кернеуі, В, Ro және Хо-
сәйкесінше анықтамалық кестелерден таңдалған желінің бір шақырымының 
белсенді және индуктивті кедергісі, Ом / км, Рр-белсенді жүктеме қуаты, кВт, 
L-желінің ұзындығы, км.

Ip1, Ip2 есептік токтары бар жүктемелерді тасымалдайтын тұрақты 
қиманың тармақталмаған үш фазалы үш сымды желісі үшін ..., IP және тиісті 
қуат коэффициенттері cos fi1, cos fi2,..., cos Fi, L1, L2, қашықтықта қуат 
көзінен алыс ..., Ln (сурет.4.8, б), ең алыс қабылдағышқа кернеудің 
салыстырмалы сызықтық жоғалуы (4.16):

∆𝑈𝑈𝑈𝑈 = √3х100
𝑈𝑈𝑈𝑈НОМ

∗ ∑ х𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (𝑅𝑅𝑅𝑅0 х 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑋𝑋𝑋𝑋0 х 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)х 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘х 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑘𝑘𝑘𝑘 =

105

𝑈𝑈𝑈𝑈НОМ
2 х∑ х𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (𝑅𝑅𝑅𝑅0 + 𝑋𝑋𝑋𝑋0 х 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘)х 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘х 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑘𝑘𝑘𝑘      (4.16)

мұндағы ррі белсенді қуат-қуат көзінен l қашықтықта орналасқан 
есептелген I-ші жүктеме.
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Егер du кернеуінің есептелген салыстырмалы жоғалуы рұқсат етілген 
нормалардан жоғары болса, осы шаманың нормаланған мәнін қамтамасыз ету 
үшін таңдалған бөлімді көбейту керек.

Сымдар мен кабельдердің кішкене қималарында хо индуктивті 
кедергісін елемеуге болады, бұл тиісті есептеулерді айтарлықтай 
жеңілдетеді. сыртқы жарықтандырудың үш фазалы үш сымды тарату 
желілерінде(сурет.4.9) айтарлықтай ұзындығымен ерекшеленетін, бірдей 
қашықтықтағы шамдардың дұрыс қосылуына назар аудару керек, өйткені 
әйтпесе кернеудің жоғалуы фазалар бойынша біркелкі бөлінбейді және 
номиналды кернеуге қатысты бірнеше ондаған пайызға жетуі мүмкін.

Сур.4.9. Тең қашықтықтағы сыртқы жарықтандыру шамдарын қосу 
схемалары: a-дұрыс, B-дұрыс емес

Токтың экономикалық тығыздығы бойынша кабель қимасын 
таңдау

Экономикалық факторларды ескерместен сымдар мен кабельдердің 
көлденең қимасын таңдау желілердегі электр энергиясының айтарлықтай 
жоғалуына және пайдалану шығындарының едәуір өсуіне әкелуі мүмкін. Осы 
себепті едәуір ұзындықтағы ішкі электрмен жабдықтаудың электр желілері 
өткізгіштерінің, сондай-ақ жүктеме максимумын пайдалану сағаттарының 
көп санымен жұмыс істейтін желілердің қимасы - Tmax > 4000 сағ-күрделі 
шығындар мен пайдалану шығыстары арасындағы оңтайлы арақатынасты 
белгілейтін, токтың ұсынылған экономикалық тығыздығына жауап 
беретіннен кем болмауы тиіс, ол былай анықталады (4.17):

𝑆𝑆𝑆𝑆э = 𝐽𝐽𝐽𝐽Э
𝐽𝐽𝐽𝐽Э

      (4.17)

мұндағы Ір-авариялар мен жөндеулер кезінде жүктеменің артуын есепке 
алмағандағы желінің есептік тогы;

Јэ - 8-10 жыл ішіндегі күрделі шығындардың өзін-өзі ақтауы есебінен 
токтың экономикалық тығыздығы.

Есептік экономикалық қима ең жақын стандартқа дейін дөңгелектенеді 
және егер ол 150 мм2-ден асатын болса, бір кабельдік желі экономикалық 
қимаға сәйкес келетін екі немесе бірнеше кабельмен ауыстырылады. Қимасы 
50 мм2 кем аз өзгеретін жүктемесі бар кабельдерді қолдану ұсынылмайды.
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Tmax < 4000 жүктеме максимумын пайдалану сағаттарының саны 
кезінде кернеуі 1000 В дейінгі кабельдер мен сымдардың қимасы...5000 сағат 
және сол кернеудің қабылдағыштарына, жарықтандыру қондырғыларының 
электр желілеріне, қысқа қызмет ету мерзімі 3-5 жылға дейінгі уақытша 
құрылыстар мен құрылыстарға барлық тармақтар токтың экономикалық 
тығыздығы бойынша таңдалмайды.

Үш фазалы төрт өту желілерінде бейтарап сымның көлденең қимасы 
есептелмейді, бірақ негізгі сымдар үшін таңдалған қиманың кем дегенде 50% 
қабылданады, ал жоғары ток гармоникаларының пайда болуына себеп 
болатын газ шығаратын лампаларды беретін желілерде негізгі сымдар бірдей 
болады [35].

4.2.13 Электр желілеріндегі кернеудің жоғалуы

Электр энергиясын тұтынушылар осы электр қозғалтқышы немесе 
құрылғы есептелген кернеу олардың қысқыштарына қолданылған кезде 
қалыпты жұмыс істейді. Электр энергиясын сымдар арқылы беру кезінде 
кернеудің бір бөлігі сымдардың кедергісіне жоғалады және нәтижесінде 
желінің соңында, яғни тұтынушыда кернеу желінің басына қарағанда аз 
болады.

Тұтынушының кернеуінің қалыпты кернеумен салыстырғанда төмендеуі 
ток қабылдағыштың жұмысына әсер етеді, ол күш немесе жарық жүктемесі 
болсын. Сондықтан кез-келген электр беру желісін есептеу кезінде кернеудің 
ауытқуы рұқсат етілген нормалардан аспауы керек, жүктеме тогы бойынша 
таңдалған және қыздыруға арналған желілер, әдетте, кернеудің жоғалуы 
бойынша тексеріледі.

ΔU кернеуінің жоғалуы желінің басында және соңында (сызық бөлігі) 
кернеудің айырмашылығы деп аталады. ΔU салыстырмалы бірліктерде 
анықталады — номиналды кернеуге қатысты. Аналитикалық түрде кернеудің 
жоғалуы формуламен анықталады (4.18):

(4.18)
мұндағы P-белсенді қуат, кВт;
Q-реактивті қуат, квар;
ro-желінің белсенді кедергісі, Ом / км;
xo-желінің индуктивті кедергісі, Ом / км;
мұндағы L-сызықтың ұзындығы, км.
Uн-номиналды кернеу, кВ.

А-16 А-120 маркалы сыммен орындалған әуе желілері үшін белсенді 
және индуктивті кедергілердің (Ом/км) мәндері анықтамалық кестелерде 
берілген. 1 км алюминий (А маркасы) және болат алюминий (АС маркасы) 
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өткізгіштерінің белсенді кедергісін(4.19) формула бойынша да анықтауға 
болады):

     (4.19)

мұндағы F-алюминий сымының көлденең қимасы немесе АС сымының 
алюминий бөлігінің қимасы, мм2 (АС сымының Болат бөлігінің өткізгіштігі 
ескерілмейді).

ЭҚЕ ("Электр қондырғыларын орнату ережелері") сәйкес күш желілері 
үшін кернеудің қалыптыдан ауытқуы ± 5% - дан аспауы, өнеркәсіптік 
кәсіпорындар мен қоғамдық ғимараттардың электр жарықтандыру желілері 
үшін — +5 — тен-2,5% - ға дейін, тұрғын үй ғимараттары мен сыртқы 
жарықтандыру желілері үшін ±5% - дан аспауы тиіс. Желілерді есептеу 
кезінде кернеудің рұқсат етілген жоғалуы пайда болады.

Электр желілерін жобалау және пайдалану тәжірибесін ескере отырып, 
кернеу жоғалтудың мынадай рұқсат етілген шамалары қабылданады: төмен 
кернеу үшін — трансформатор үй — жайының шиналарынан ең алыс 
тұтынушыға дейін — 6%, бұл ретте шығын шамамен мынадай түрде 
бөлінеді: станциядан немесе төмендеткіш трансформаторлық қосалқы 
станциядан және жүктеме тығыздығына байланысты үй — жайға енгізуге 
дейін — 3,5— тен 5% – ға дейін, енгізуден ең алыс тұтынушыға дейін— 1-
ден 2,5% - ға дейін, кәбіл желілерінде қалыпты жұмыс режимі кезінде 
жоғары% және әуе-12%.

Кернеуі 6-10 кВ болатын үш фазалы үш сымды желілер біркелкі 
жүктемемен жұмыс істейді деп саналады, яғни мұндай желінің фазаларының 
әрқайсысы біркелкі жүктеледі. Жарықтандыру жүктемесіне байланысты 
Төмен вольтты желілерде оның фазалар арасында біркелкі таралуына қол 
жеткізу қиын, сондықтан көбінесе 380/220 В үш фазалы токтың 4 сымды 
жүйесі қолданылады. Бұл жүйеде электр қозғалтқыштары желілік сымдарға 
қосылады, ал жарық сызықты және нөлдік сымдар арасында бөлінеді. 
Осылайша, жүктеме барлық үш фазаға теңестіріледі.

Есептеу кезінде сіз берілген қуаттарды да, осы қуаттарға сәйкес келетін 
ток шамаларын да пайдалана аласыз. Ұзындығы бірнеше шақырым болатын, 
атап айтқанда 6-10 кВ кернеулі желілерге жататын желілерде сымның 
индуктивті кедергісінің желідегі кернеудің жоғалуына әсерін ескеру қажет.

Есептеулер үшін мыс және алюминий сымдарының индуктивті 
кедергісін 0,32—0,44 Ом/км — ге тең қабылдауға болады, ал сымдар (500-
600 мм) мен сымның 95 мм2-ден жоғары қималары, ал 1000 мм және одан 
жоғары қашықтықтар мен 10-25 мм2 қималары арасындағы қашықтық аз 
болған кезде аз мән алынуы керек.

Үш фазалы желінің әр сымында кернеудің жоғалуы сымдардың 
индуктивті кедергісін ескере отырып, формула бойынша есептеледі(4.20)
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(4.20)

онда оң жақтағы бірінші мүше белсенді, ал екіншісі — кернеу 
жоғалуының реактивті компоненті.

Сымдардың индуктивті кедергісін ескере отырып, түсті металдардан 
жасалған сымдармен кернеудің жоғалуына электр беру желісін есептеу 
тәртібі келесідей:

1. Біз 0,35 Ом/км алюминий немесе болат алюминий сымы үшін 
индуктивті кедергінің орташа мәнін орнатамыз.

2. P, Q белсенді және реактивті жүктемелерді есептейміз.
3. Реактивті (индуктивті) кернеудің жоғалуын есептейміз (4.21)

(4.21)

4. Кернеудің жол берілетін белсенді жоғалуы берілген сызықтық кернеу 
мен реактивті(4.22):

(4.22)

5. Сымның көлденең қимасын анықтаймыз (4.23) s, мм2

(4.23)

мұндағы γ-кедергіге кері шама (γ = 1/ro — меншікті өткізгіштік).
6. Біз s-тің ең жақын стандартты мәнін таңдаймыз және ол үшін 

анықтамалық кестеге сәйкес 1 км сызықтағы белсенді және индуктивті 
қарсылықты табамыз ( ro, хо).

Формула (4.24) бойынша кернеудің жоғалуының нақтыланған мәнін 
есептейміз.

(4.24)

Алынған мән кернеудің рұқсат етілген шығынынан аспауы керек. Егер 
ол рұқсат етілгеннен көп болса, онда сіз үлкенірек (келесі) қиманың сымын 
алып, қайта есептеуіңіз керек.

Тұрақты ток желілері үшін индуктивті кедергі жоқ және жоғарыда 
келтірілген жалпы формулалар жеңілдетілген.

Кернеуді жоғалту үшін Тұрақты ток желілерін есептеу.
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P, W қуатын l, мм ұзындығымен беру керек, бұл қуат токқа сәйкес 
келеді(4.25)

(4.25)

мұндағы U-номиналды кернеу, В.

Екі ұшына сым желісі кедергісі(4.26)

(4.26)

мұндағы Р-сымның кедергісі;
s-сымның қимасы, мм2.
Желідегі кернеудің жоғалуы(4.27)

(4.27)

Соңғы өрнек жүктеме белгілі болған кезде қолданыстағы желідегі 
кернеудің жоғалуын тексеруге немесе берілген жүктеме бойынша сымның 
көлденең қимасын таңдауға мүмкіндік береді(4.28)

(4.28)
Кернеуді жоғалту үшін бір фазалы айнымалы ток желілерін есептеу.
Егер жүктеме таза белсенді болса (жарықтандыру, жылыту 

құрылғылары және т.б.), онда есептеу тұрақты токтың берілген есептеуінен 
еш айырмашылығы жоқ. Егер жүктеме аралас болса, яғни қуат коэффициенті 
бірліктен өзгеше болса, онда есептеу формулалары (4.29):

(4.29)

желідегі кернеудің жоғалуы(4.30)

(4.30)

ал желі сымының қажетті қимасы (4.31)
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(4.31)

Технологиялық желілерді және ағаш өңдеу немесе ағаш өңдеу 
кәсіпорындарының басқа электр қабылдағыштарын беретін 0,4 кВ тарату 
желісі үшін оның есептеу схемасы жасалады және кернеудің жоғалуын 
есептеу жеке учаскелер бойынша жүзеге асырылады. Мұндай жағдайларда 
есептеулерді жеңілдету үшін арнайы кестелер қолданылады. Біз осындай 
кестеге мысал келтіреміз(1-кесте), онда кернеуі 0,4 кВ алюминий сымдары 
бар үш фазалы ӘЖ-де кернеудің жоғалуы келтірілген.

1‑кесте.
Номиналды 
қима, мм2

Реактивті қуат коэффициенті кезінде кернеудің салыстырмалы 
шығындары,% 1 кВт*км-ге

1,02 0,88 0,75 0,62 0,53 0,48 0,36 0,28 0,90
16 1,62 1,58 1,55 1,52 1,5 1,49 1,46 1,44 1,37
25 1,13 1,1 1,1 1,03 1,02 1,0 0,97 0,96 0,89
35 0,87 0,84 0,81 0,78 0,76 0,75 0,72 0,7 0,64

Кернеудің жоғалуы келесі формуламен анықталады(4.32):

(4.32)

мұндағы ΔU-кернеудің жоғалуы, В;
ΔUтабл-салыстырмалы шығындардың мәні, % 1 кВт * км;
Ма — шығарма берілетін қуат Р (кВт) ұзындығы желісі, кВт•км; [36].

4.2.14 Электрмен жабдықтау схемаларына байланысты цехтық 
трансформаторлық қосалқы станцияларды құрастыру

Трансформаторлық қосалқы станциялар электр энергиясын қабылдау, 
түрлендіру және тарату үшін қолданылады. Атап айтқанда, тарату қосалқы 
станциялары тек электр энергиясын қабылдау және тарату үшін қызмет етеді, 
бірақ түрлендірусіз.

Тұтынушының қуат көзінен қаншалықты алыстығына, сондай-ақ 
тұтынылатын қуат мөлшеріне байланысты электрлендіру жүйелерінде келесі 
төрт негізгі типтегі қосалқы станциялар қолданылады:

• тораптық тарату қосалқы станциясы;
• басты шағын станция;
• терең енгізу қосалқы станциясы;
• трансформаторлық пункт.
Түйіндік тарату қосалқы станциясы, қысқаша УРП-бұл энергетикалық 

жүйеден 110-нан 220 кВ-қа дейінгі кернеу кезінде электр энергиясы берілетін 
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және ол ішінара трансформациямен немесе мүлде трансформациясыз, 
өнеркәсіптік кәсіпорын аумағында орналасқан 35-тен 220 кВ-қа дейінгі 
кернеу кезінде терең енгізу қосалқы станциялары бойынша бөлінетін 
орталық қосалқы станция.

Көбінесе түйіндік тарату қосалқы станцияларын электрмен 
жабдықтауды жүзеге асыратын ұйым басқарады, сондықтан бұл қосалқы 
станциялар кәсіпорынның сыртында, бірақ оның жанында орналасады.

УРП бірнеше терең енгізу қосалқы станцияларын бір кәсіпорында 
тамақтандыруға арналған болса, онда олар УРП-ны осы кәсіпорынның 
аумағында орналастыру мүмкіндігін қарастырады, содан кейін қосалқы 
станцияны пайдалану кәсіпорын қызметкерлерінің мойнына түседі.

Негізгі төмендеткіш қосалқы станция, қысқартылған ГПП, 35-тен 220 
кВ-қа дейінгі кіріс кернеуіне арналған қосалқы станция болып табылады, ол 
тікелей аудандық энергетикалық жүйеден қуат алады және электр 
энергиясын кәсіпорынға таратады, бірақ кернеу өте төмен.

Егер ТҚЖ бір қос тізбекті желі бойынша қоректенсе, бір көз және егер 
екі Бір тізбекті желі бойынша ( әр түрлі тіректерде) немесе әр түрлі трассалар 
бойынша салынған екі кабельдік желі бойынша қоректенсе, екі көз болып 
саналады. Егер генератор істен шыққан кезде немесе секциядағы апат кезінде 
қалған бөлімдер ( генераторлар) жұмысын жалғастырса, ЖЭО-ны бірнеше 
қуат көзі ретінде қабылдауға болады.

Терең енгізу қосалқы станциясы, қысқартылған ПГВ-бұл 35-тен 220 кВ-
қа дейінгі кернеу берілетін қосалқы станция, әдетте ол бастапқы кернеу 
жағында жеңілдетілген коммутация схемаларын қолдана отырып жасалады 
және қуат жүйесінен тікелей немесе кәсіпорынның өзінде Орталық тарату 
пунктінен қуат алады.

PGV мақсаты-белгілі бір кәсіпорынның қондырғылар тобын немесе осы 
кәсіпорындағы жеке объектіні тамақтандыру. Терең кіріс схемалары терең 
кіріс қосалқы станциялары бар электрмен жабдықтау схемалары деп аталады.

Терең енгізілетін қосалқы станциялар неғұрлым ірі энергия сыйымды 
өндірістерге және шоғырланған жүктемесі бар корпустарға жақын 
орналасады, мысалы: илектеу және электр болат балқыту цехтары; Метиз 
зауыттарының Болат өткізгіш және бекіту-калибрлеу блоктары; байыту 
фабрикалары және басқа да бірқатар өндірістер.

Трансформаторлық пункт(сурет.4.11), қысқартылған ТП-бұл 35 кВ, 10 
кВ немесе 6 кВ-қа тең бастапқы кернеуі бар қосалқы станция, ол 230 және 
400 В кернеумен тікелей электр қабылдағыштарын қоректендіреді. Әйтпесе, 
бұл қосалқы станциялар өндірістік объектілердің электр желілерінде цех 
қосалқы станциялары деп аталады.

Трансформаторлық пункттер бүгінде көбінесе толық трансформаторлық 
қосалқы станциялардан жасалады. Мұнда трансформаторлардың саны 
өзгеруі мүмкін. 3 санаттағы тұтынушылар тамақтанған кезде, әдетте, бір 
трансформатор орнатылады. Ауданда жүктеме қуаты 380 / 220 вольтқа 
шоғырланған кезде немесе 2 және 1 санаттағы тұтынушылар қоректенгенде, 
екі трансформатор орнатылады.
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Трансформаторлық қосалқы станцияларды қоректендіру желілеріне қосу 
әдістері әртүрлі және қосалқы станциялар осы негізде бөлінеді:

• тұйық трансформаторлық қосалқы станциялар;
• өтпелі трансформаторлық қосалқы станциялар;
• тармақталған трансформаторлық қосалқы станциялар.
Тұйық қосалқы станцияға қорек жеке сызықпен беріледі. Тұйық қосалқы 

станцияларды қоректендіру үшін радиалды қоректендіру схемалары 
пайдаланылады, не мұндай қосалқы станция біржақты қоректендірумен 
магистральдық схемадағы соңғысы болып табылады.

Өтпелі қосалқы станциялар үшін желінің кіруі де, шығуы да орын алған 
кезде қоректенудің магистральдық желісінің кесіндіге (өтуге) қосылуы тән. 
Тармақтаушы қосалқы станциялар қоректендіруші желілердің тармақтары 
арқылы қосылады.

Трансформаторлық қосалқы станциялар жинақталған немесе 
толық. Толық трансформаторлық қосалқы станциялар(сурет.4.12) қысқаша 
КТП толық жиынтықты тораптардан тұрады. Олар зауыттарда жасалады, 
содан кейін осы түйіндерді орнату орнына жеткізеді, яғни жабдықты 
бөлшектеу қажет емес. Сол жерде қазірдің өзінде блоктары, тораптары және 
қосылу монтируют, кейін қосылады к тораптары.

ЖТҚС өндірістік кәсіпорындарда кеңінен қолданылады, онда оларды 
ішкі немесе сыртқы орнатады (ЖТҚС). Құрама қосалқы станциялар 
зауыттарда жеке элементтермен жасалады, содан кейін элементтер жиналып, 
орнында орнатылады.

Кез-келген трансформаторлық қосалқы станция үш негізгі блокты 
қамтиды:

• төмен кернеулі тарату құрылғысы;
• Трансформаторлар
• жоғары кернеулі тарату құрылғысы.
Көбінесе электр энергиясын қабылдау үшін оны трансформаторларға 

жеткізетін жоғары вольтты тарату құрылғылары (RVVN) қолданылады. 
Кейбір жағдайларда Ravn электр энергиясын қабылдау және тарату 
функцияларын орындайды. Төмен вольтты тарату құрылғылары (RUNN) 
әрқашан және барлық жерде тек электр энергиясын қабылдау мен таратуды 
жүзеге асырады.

Кез-келген ірі өндірістік кәсіпорынды электрлендіру жүйесіндегі негізгі 
компоненттердің бірі бола отырып, трансформаторлық қосалқы станция 
электр энергиясын тарату схемасын неғұрлым ұтымды түрде қалыптастыруға 
ерекше мұқият қарауды қажет етеді.

Қосалқы станцияны орнату орны барлық қажетті параметрлердің тарату 
және трансформаторлық қосалқы станциялары олар қамтамасыз ететін 
жүктеме топтарының ортасына мүмкіндігінше жақын орналасуы үшін 
таңдалады. Егер сіз осы стратегиядан бас тартсаңыз, шығындар артады, 
кабельдер, сымдар және т. б. шығыны артады.

Қосалқы станциялар сол немесе өзге объектінің аумағында олардың 
орналасу орны бойынша төрт түрге жіктеледі:
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• ғимараттардан қандай да бір қашықтықта орналасқан жеке тұрған 
қосалқы станциялар;

• ғимараттың сыртындағы қабырғаларға тікелей жанасатын жапсарлас 
қосалқы станциялар;

• құрылыс ішіндегі мамандандырылған жеке үй-жайларда орналасқан 
немесе ғимарат ішінен оның қабырғаларына жапсарлас салынған жапсарлас 
қосалқы станциялар;

• цехтардың ішінде орналасқан цехішілік қосалқы станциялар, яғни 
электр жабдығы тікелей жұмыс үй-жайында немесе қосалқы станция 
жабдықтарын цехқа шығарып, жабық үй-жайда орналастырылады.

Кернеуі 6 кВ-тан 10 кВ-қа дейінгі өнеркәсіптік желілерді электр 
қабылдағыштармен жақындастыру мақсатында ішкі, ғимараттарға 
біріктірілген немесе оларға жапсарлас қосалқы станциялармен жабдықтау 
ұсынылады.

Үлкен ені бар өте үлкен көп аралықты цехтар үшін Цех ішіндегі 
трансформаторлық қосалқы станциялар, мысалы, ағаш өңдеумен, металл 
өңдеумен байланысты өндірістер үшін және басқа өндірістер үшін, 
қазандықтарға, сорғыларға, компрессорлық станцияларға орнату үшін ең 
қолайлы.

Мұндай қосалқы станцияларды орнату көбінесе бағаналардың жанында 
немесе Цех ішіндегі жабық бөлмелердің жанында, крандардың жұмыс 
аймағынан тыс жерде жүзеге асырылады. Бұл қосалқы станциялар отқа 
төзімділігі бойынша екінші және бірінші дәрежелі ғимараттар үшін жарамды, 
өрт нормаларына сәйкес D және G санатты өндірістері бар.

Цех ішіндегі қосалқы станцияларда орнатылған қуатты майлы 
трансформаторлардың саны үш данадан аспауы тиіс. Бұл шектеу құрғақ 
трансформаторларға немесе жанбайтын сұйықтықпен толтырылған 
трансформаторларға қолданылмайды. Цех ішіндегі қосалқы станциялардың 
трансформаторларын шеберханадан шығаруға болады, содан кейін табиғи 
желдету жеткілікті болады.

Егер Цех ішіндегі қосалқы станцияларды пайдалануға жол берілмесе, 
мысалы, жұмыс аймағының ауасының әдеттегі ластануына немесе 
тұтынушылардың цехтан тыс жерде болуына байланысты, онда бекітілген 
трансформаторлық қосалқы станциялар жақсы болады.

Кіріктірілген және бекітілген ТП, әдетте, қуат көзіне жақын 
шеберхананың ұзын жағында немесе кішігірім шеберханаларда —
шеберхананың екі қабырғасы бойымен кезектесіп орналастырылады.

Қосалқы станцияның орналасуына келетін болсақ, ол міндетті түрде 
электрмен жабдықтау объектісінің бас жоспарымен байланысты екенін есте 
ұстаған жөн. Құрылыс элементтерінің Snip және өлшемдерін ескеру қажет. 
Негізгі критерийлер келесідей:

• қондырғының штаттық жұмыс режимінде жабдыққа қызмет көрсету 
қауіпсіздігі;
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• ажыратқыштар мен ажыратқыштар жағдайының индикаторларын, 
сондай-ақ тиісті аппараттардағы трансформатор майының деңгейін 
бақылаудың ыңғайлылығы;

• доғалық қысқа тұйықталу кезінде қондырғының жұмыс істеуінің 
штаттық шарттары бұзылған жағдайда зақымдануды анықтаудың тиісті 
дәрежесі;

• кернеу алынған кез келген аппаратты да, кез келген тізбекті де кернеу 
келіп тұрған көрші тізбектерге кедергі келтірмей қарау және жөндеу 
қауіпсіздігі;

• жабдықтың тірек конструкцияларының жеткілікті механикалық 
төзімділігі;

• жабдықтарды тасымалдау ыңғайлылығы;
• мүмкіндігінше аумақты максималды үнемдеу [37].

4.2.15 Басты төмендеткіш қосалқы станцияларды құрастыру

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтауда күштік 
трансформаторлардан, жоғары және төмен кернеуді енгізу шкафтарынан, 
шығатын желілердің шкафтарынан және екі немесе үш трансформаторлық 
қосалқы станциялардан - секциялық шкафтардан тұратын кешенді 
трансформаторлық қосалқы станциялар (КТП) кеңінен қолданылады.

КТП күштік трансформаторларының мынадай номиналды қуаттары бар: 
250, 400, 630, 1000, 1600 және 2500 кВА және номиналды кернеулер: жоғары 
— 6; 10 кВ; төмен-0,4; 0,69 кВ.

Салқындату жүйесіне байланысты құрғақ трансформаторлар 
ерекшеленеді — Tsz (қорғалған жағдайда табиғи ауаны салқындату), май —
TMZ (майды салқындату, майды ұзартқышсыз азот жастықшасымен қорғау); 
жанбайтын сұйық диэлектрикпен — TNZ (табиғи диэлектрикпен салқындату, 
диэлектрикті азот жастықшасымен кеңейтусіз қорғау).

Трансформаторлар саны бойынша барлық қосалқы станциялар бір 
трансформатор, екі трансформатор, үш трансформатор болып бөлінеді. Бір 
трансформаторлық қосалқы станциялар III санаттағы тұтынушыларды, 
сондай-ақ трансформаторды ауыстыру кезінде қуаттың үзілуіне жол беретін 
II санаттағы қабылдағыштардың бөліктерін қоректендіру үшін қолданылады. 
Электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша I және II санаттағы электр 
қабылдағыштар үшін, әдетте, екі трансформаторлық қосалқы станциялар 
орнатылады.

Егер қоректендіруді негізінен I санаттағы тұтынушылар алатын болса, 
онда қосалқы станцияның төмен кернеу жағында трансформаторлардың 
біреуі авариялық ажыратылған кезде іске қосылатын АВР құрылғысы 
көзделеді.

II санаттағы тұтынушыларды авариялық режимде қоректендіру кезінде 
резервті қолмен қосуға жол беріледі.

Екі трансформаторлық қосалқы станциялар(сурет.4.10) сондай — ақ 
жалпы зауыттық мақсаттағы жеке тұрған объектілерді-компрессорлық, сорғы 
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станцияларын қоректендіру үшін қолданылады.

Сур.4.10. Қос трансформаторлық қосалқы станцияның қағидаттық 
схемасы

QFI, QF2-T1, T2 трансформаторларының төмен кернеулі кіріс 
ажыратқыштары;

QF3-секциялық ажыратқыш.

Соңғы жылдары үш трансформаторлық қосалқы станциялардың сериясы 
жасалды (сурет.4.11), апаттан кейінгі режимде жүктемені симметриялы түрде 
бөле отырып, жұмыста қалған екі трансформаторға қалыпты режимде үш 
трансформатордың әрқайсысының жүктемесін арттыруға мүмкіндік береді.

Сур.4.11. Үш трансформаторлық қосалқы станцияның қағидаттық 
схемасы

Qf1, QF2, QF3, QF4, QF5, QF6 — сәйкесінше T1, T2 және TZ 
трансформаторларының төмен кернеулі кіріс ажыратқыштары; QF7, QF8, 

QF9 - секциялық ажыратқыштар

Қалыпты қысқа тұйықталу режимінде және апаттан кейінгі режимде 
трансформатордың жүктеме коэффициенттері арасындағы арақатынастың 
жалпы түрінде 
кз АВ тең:

• екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін кз = 0,5 кз ав;
• үш трансформаторлық қосалқы станциялар үшін кз = 0,666 кз ав . 

Жүктемені толық резервтеу жағдайында үш трансформаторлық қосалқы 
станцияларды қолдану екі трансформаторлық қосалқы станциялармен 
салыстырғанда трансформаторлық қуатты 25% үнемдеуді қамтамасыз етеді.

Үш трансформаторлық қосалқы станциялардың артықшылықтарына 
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апаттан кейінгі режимдердегі кіріспе және секциялық ажыратқыштар 
токтарының айтарлықтай төмендеуі де жатады. Сонымен қатар, үш 
трансформаторлық қосалқы станцияларда 1 кВ-қа дейінгі RU құрама 
шиналарын секцияларды бір-біріне қосу қажеттілігіне байланысты 
құрылымдық жағынан орындау қиын, ал екі трансформаторлық қосалқы 
станциямен салыстырғанда АВР схемасы күрделірек. Үш трансформаторлық 
қосалқы станцияларды магистральдық желілер арқылы қоректенетін 
шоғырланған және бөлінген жүктеме кезінде I және II санаттағы 
тұтынушыларды тамақтандыру үшін қолданған жөн.

Кернеуі 6 — 10/(0,4 - 0,69) кВ цехтық трансформаторлық қосалқы 
станциялар радиалды және магистралды қоректену кезінде бастапқы 
кернеулі құрама шиналарсыз орындалады. Радиалды электрмен жабдықтау 
тізбегінде цех трансформаторы әдетте тарату қосалқы станциясынан өтетін 6-
10 кВ сызыққа тығыз қосылады. Цех трансформаторының алдындағы 
коммутациялық аппарат (ажыратқыш немесе жүктеме ажыратқышы) 
мынадай жағдайларда қолданылады: қоректендіру көзі басқа пайдаланушы 
ұйымның қарауында болады, қосалқы станция қуат көзінен едәуір (3 км-ден 
астам) алыс орналасқан, ол әуе желісі бойынша қоректендіріледі, төмен 
кернеу жағында ажыратқыш аппарат орнатылмаған.

Цех трансформаторына кірудегі негізгі электрмен жабдықтау 
схемасында көп жағдайда жүктеме қосқышы сақтандырғышпен немесе 
сақтандырғышпен жиынтықта ажыратқышпен орнатылады, бұл 
трансформатордың зақымдануы немесе қалыпты жұмыс режимі кезінде цех 
ТП-ны селективті ажыратуға мүмкіндік береді. Сақтандырғышты қосу 
схемасы ұсынылады-жүктеме қосқышының алдында.

Трансформаторлардың түрін таңдау қоршаған орта талаптарына 
байланысты жүзеге асырылады. Ішкі орнату үшін негізінен май 
трансформаторларын қолдану ұсынылады, бірақ саны мен қуаты шектеулі. 
Трансформаторлары құрғақ немесе жанбайтын сұйық (қатты) диэлектригі 
бар цехішілік қосалқы станциялар үшін трансформаторлардың қуаты, 
олардың саны, олардың арасындағы қашықтық, олар орнатылуы мүмкін 
қабат шектелмейді.

Жанбайтын сұйықтықпен салқындатылған трансформаторларды 
қоршаған орта жағдайлары, саны, қуаты мен қабаты бойынша май 
трансформаторларын қолдануға болмайтын өндірістік үй-жайларда 
қолданған жөн. Қуаты 100-630 кВА аспайтын құрғақ трансформаторлар 
негізінен сынақ станцияларында, зертханаларда және өрт қауіпсіздігі 
шарттары бойынша шектеулері бар басқа да қондырғыларда қолданылады 
[38].

4.2.16 Жерлендіргіш құрылғыларын есептеу және оларды орындау

Жерге қосу құрылғыларын есептеу топырақ қабаттарының кедергісіне 
байланысты жерге тұйықтағыштардан жерге тұйықталу тогының өтпелі 
кедергісін анықтауға дейін азаяды. Топырақ қабаттарының кедергісі олардың 
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құрамына, ылғалдылығына, жер асты суларының деңгейіне және 
температураға байланысты. Ең дәл ρ-ны қолданыстағы әдістердің бірімен 
тікелей өлшеу арқылы анықтауға болады. Әр түрлі топырақтар үшін алдын-
ала есептеу кезінде ұсынылған мәндер және қатып қалған топырақтардағы 
коэффициенттерді жоғарылату анықтамалықтарда келтірілген.

Жерге қосу құрылғысы орындалғаннан кейін оның кедергісі міндетті 
түрде өлшенеді, егер ол стандарттан өзгеше болса, онда ол жерге 
тұйықтағыштардың санын қосу немесе топырақтың өткізгіштігін арттыру, 
оған шлак, тұз немесе басқа заттарды енгізу арқылы азаяды.

Жасанды жерлендіргіштер үшін есептеуді жүргізе отырып, табиғи жерге 
қосқыштардың жеткілікті екендігін алдын-ала анықтаңыз, содан кейін 
жасанды жерге қосқыштардың қажетті кедергісі есептеледі (4.33)

(4.33)

мұндағы risk — жасанды жерге тұйықтағыштардың кедергісі;
Rec-бірдей, табиғи;
Rzu-қалыпты қарсылық.
Жерге тұйықтағыштар қимасы 40x4 мм болат жолақпен немесе сондай 

шыбықпен дәнекерленеді. Бұл жолақтар жерге 0,7 м тереңдікке салынып, 
жерге тұйықтағыштардың жалпы контурын құрайды.

Кәдімгі топырақтағы (саздауыт) ұзындығы 5 м болат шыбық ρ = 100 ом 
Х м кезінде 22,7 Ом өтпелі кедергіге ие. 22,7 Ом жалғыз жерге 
тұйықтағыштың таралуының нормативтік кедергісін алу үшін 
параллель(4.34) қосылған rг байланыстырушы жолағы түріндегі тік Rв және 
көлденең электродтардың кедергісінен тұратын тізбектің кедергісі 
есептеледі.

(4.34)

Сур.4.12. Жерге тұйықтау құрылғылары: а-параллель қосылған жерге 
тұйықтағыштардың ток желілері, б - жеке тұрған трансформаторлық қосалқы 
станцияның жерге тұйықтау контуры, в-сол жапсарлас қосалқы станцияда-1-

жерге тұйықтағыштар, 2-жерге тұйықтаудың ішкі контуры
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Электродтар арасындағы қашықтық олардың өзара экрандалу 
құбылысын болдырмау үшін олардың ұзындығынан кем болмауы тиіс 
(сурет.4.12, а), бұл жерге тұйықтағыштың кедергісінің артуына әкеледі. 
Контур электр қондырғысын қамтитын тіктөртбұрыш түрінде орындалады 
(мысалы, жеке станция немесе қосалқы станция). Егер электр қондырғысы 
ғимаратқа жапсарлас салынған болса, онда жерге тұйықтағыштардың 
контуры сыртқа шығарылады және ішкі контурға (ғимарат ішінде) кемінде 
екі жолақпен қосылады (сурет.4.12 б, в).

Оқшауланған бейтарабы және жерге тұйықталу тогы аз қондырғыларда 
жерге тұйықтау өткізгіштерінің қимасы жеткілікті болып саналады: мыс 25, 
алюминий 35, Болат 120 мм2. Жерге тұйықтау магистральдарының дөңгелек 
немесе жолақты болатының ең аз қимасы 1000 В дейінгі қондырғыларда 100 
м2 және 1000 В жоғары қондырғыларда 120 мм2 кем болмауы тиіс.

Жерге тұйықталу тогы аз кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғылары 
үшін жерге тұйықтау құрылғысының кедергісі шартты қанағаттандыруы тиіс 
(4.35)

(4.35)

мұнда Uз 250 В қабылданады, егер жерге тұйықтау құрылғысы кернеуі 
1000 В жоғары қондырғылар үшін ғана пайдаланылса, және Uз=125 В, егер 
жерге тұйықтау құрылғысы бір мезгілде және кернеуі 1000 В дейінгі 
қондырғылар үшін пайдаланылса;

Із — жерге тұйықталудың есептік тогы, А.
Жерге қосу құрылғыларын есептеу кезінде жасанды жерге 

тұйықтағыштардың кедергісін анықтайтын келесі жеңілдетілген формулалар 
қолданылады:

— диаметрі 10-12 мм, ұзындығы шамамен 5 м тереңдетілген өзек 
электродына арналған

- бұрыштық болаттан жасалған электрод үшін 50x50x5 ММ және 
ұзындығы 2,5—2,7 м

- диаметрі 50-60 мм және ұзындығы 2,5 м құбырдан жасалған электрод 
үшін

Кернеуі 1000 В дейінгі қондырғыларда жерге қосу құрылғыларын дұрыс 
таңдау қысқа тұйықталу жағдайында желі учаскесін (электр қондырғысын) 
тез және сенімді ажырату жағдайларын қамтамасыз етеді [39].
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4.2.17 Электр қондырғылардың әртүрлі түрлерінің оқшаулауын 
сынау

Оқшаулауды жоғары кернеумен сынау басқа әдістермен 
Анықталмайтын жергілікті ақауларды анықтауға мүмкіндік береді; бұдан 
басқа, мұндай сынау әдісі оқшаулаудың асқын кернеулердің әсеріне төтеп 
беру қабілетін бақылаудың тікелей тәсілі болып табылады және 
оқшаулаудың сапасына белгілі бір сенімділік береді. Оқшаулауға жұмыс 
кернеуінен асатын сынақ кернеуі қолданылады, ал қалыпты оқшаулау 
сынаққа төтеп береді, ал ақаулық бұзылады.

Жоғары кернеумен сынау кезінде сынақ кернеулерінің үш негізгі түрі 
пайдаланылады: өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуі, түзетілген тұрақты 
кернеу және импульсті сынау кернеуі (стандартты найзағай импульстері).

Сынақ кернеуінің негізгі түрі-Өндірістік жиіліктегі кернеу. Мұндай 
кернеуді қолдану уақыты - 1 мин, Егер осы уақыт ішінде оқшаулаудың 
бұзылуы немесе ішінара зақымдануы байқалмаса, оқшаулау сынақтан өткен 
болып саналады. Кейбір жағдайларда жоғары жиілікті кернеумен сынақтар 
өткізіледі (әдетте 100 немесе 250 Гц).

Сыналатын оқшаулаудың үлкен сыйымдылығында (кабельдерді, 
конденсаторларды сынау кезінде) жоғары қуатты сынақ аппаратурасын 
қолдану талап етіледі, сондықтан мұндай объектілер көбінесе жоғары 
тұрақты кернеумен сыналады. Әдетте, тұрақты кернеу кезінде оқшаулаудағы 
диэлектрлік шығындар оны қыздыруға әкеледі, сол тиімді мәннің ауыспалы 
кернеуіне қарағанда бірнеше реттік төмен; сонымен қатар, жартылай 
разрядтардың қарқындылығы әлдеқайда төмен. Мұндай сынақтар кезінде 
оқшаулауға жүктеме ауыспалы кернеумен сынауға қарағанда едәуір аз 
болады, сондықтан ақаулы оқшаулауды бұзу үшін ауыспалы сынауға 
қарағанда жоғары тұрақты кернеу қажет.

Тұрақты кернеумен сынау кезінде оқшаулау арқылы ағып кету тогы 
қосымша бақыланады. Тұрақты сынақ кернеуін қолдану уақыты 5-тен 15 
минутқа дейін. Оқшаулау, егер ол сыналмаса, сынақтан өткен болып 
саналады, ал ағып кету тогының мәні сынақтардың соңына қарай өзгермеген 
немесе төмендеген жоқ.

Сынақ кернеуінің үшінші түрі-1,2 мкс фронты бар және 50 мкс-қа дейін 
созылатын стандартты найзағай кернеулері. Импульстік кернеу сынақтары 
жұмыс кезінде оқшаулау ұқсас сипаттамалары бар найзағай кернеулеріне 
ұшырайтындықтан жасалады. Найзағай импульстарының оқшаулауға әсері 
кернеудің өзгеру жылдамдығының жоғарылауына байланысты 50 Гц 
кернеуінің әсерінен ерекшеленеді, бұл трансформаторлардың оқшаулау 
түріндегі күрделі оқшаулау бойынша кернеудің басқа таралуына әкеледі; 
сонымен қатар, қысқа уақыт ішінде бұзылу процесінің өзі 50 Гц жиіліктегі 
бұзылу процесінен ерекшеленеді, бұл вольт-екінші сипаттамамен 
сипатталады. Осы себептерге байланысты кейбір жағдайларда өндірістік 
жиілік кернеуін сынау жеткіліксіз.

Найзағайдың оқшаулауға әсері көбінесе қорғаныс разрядтауыштарының 
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іске қосылуымен бірге жүреді, ол басталғаннан кейін бірнеше 
микросекундтар арқылы кернеу толқынын кесіп тастайды, сондықтан 
сынақтар кезінде импульс басталғаннан кейін 2-3 мкс арқылы кесілген 
импульстар қолданылады (стандартты найзағай импульстері кесіледі). 
Импульстің амплитудасы оқшаулауды шамадан тыс кернеуден қорғайтын 
жабдықтың мүмкіндіктеріне, кейбір резервтерге және импульстік 
кернеулерге бірнеше рет ұшыраған кезде жасырын ақаулардың жинақталу 
мүмкіндігіне байланысты таңдалады. Сынақ импульстарының нақты 
шамалары ГОСТ 1516.1-76 бойынша анықталады.

Ішкі оқшаулауды сынау 3 соққы әдісімен жүргізіледі. Нысанға оң және 
теріс полярлықтың үш импульсі беріледі, алдымен толық, содан кейін 
кесіледі. Импульстар арасындағы уақыт аралығы-1 минуттан кем емес. 
Оқшаулау, егер сынақ кезінде оның тесілуі болмаса және зақымдану 
табылмаса, сынақтан өтті деп есептеледі. Зақымдануды анықтау әдісі өте 
күрделі және әдетте осциллографиялық әдістермен жүзеге асырылады.

Жабдықтың сыртқы оқшаулауы объектіге кемінде 1 минут аралықпен 15 
соққы әдісімен сыналады. толық және кесілген екі полярлықтың он бес 
импульсі қолданылады. Егер он бес импульстің әрбір сериясында екіден 
артық емес толық разряд (жабу) болса, оқшаулау сынақтан өткен болып 
есептеледі.

Сынақтардың барлық түрлерін үш негізгі топқа бөлуге болады, олар 
мақсаты бойынша және сәйкесінше көлемі мен нормалары бойынша 
ерекшеленеді:

• өндіруші зауытта жаңа өнімдерді сынау;
• Жаңа жабдықты төсегеннен немесе монтаждағаннан кейінгі сынақтар, 

күрделі жөндеуден кейінгі сынақтар;
• мерзімді профилактикалық сынақтар.
Профилактикалық немесе жөндеуден кейінгі сынақтар кезінде 

оқшаулаудың келесі кезекті сынақтарға дейін істен шықпай жұмыс істеу 
қабілеті тексеріледі. Жоғары кернеумен оқшаулауды бақылау оқшаулаудың 
ұзақ мерзімді электрлік беріктігін жанама бағалауды ғана береді, ал оның 
негізгі міндеті - шоғырланған ақаулардың болмауын тексеру.

Өндіруші зауыттардағы жаңа жабдыққа арналған сынақ кернеулері 
ГОСТ 1516.2-97 анықталады, ал профилактикалық сынақтар кезінде сынақ 
кернеулерінің мәні зауыттық нормалардан 10-15% төмен қабылданады. Бұл 
төмендеу оқшаулаудың қартаюын ескереді және сынақтар кезінде пайда 
болатын ақаулардың жиналу қаупін азайтады.

Пайдалану жағдайында жоғары кернеумен оқшаулауды бақылау 
номиналды кернеуі 35 кВ-тан аспайтын жабдықтардың кейбір түрлері үшін 
(айналмалы машиналар, қуат кабельдері) жүргізіледі, өйткені жоғары 
кернеулерде сынақ қондырғылары өте үлкен.

Кабельдер. Кәбілдерге арналған сынақ кернеулері ішкі және найзағай 
кернеулерінің күтілетін деңгейіне сәйкес орнатылады.

Дайындаушы зауыттарда маймен толтырылған кәбілдер мен аз 
тұтқырлықпен сіңірілген кәбілдер өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен 
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(шамамен 2,5 Uн) сыналады. Тұтқыр сіңдірілген кәбілдер және газ кәбілдері 
оқшаулаудың зақымдануын болдырмау үшін түзетілген кернеумен сыналады 
(3,5..4) Uном, мұндағы Uн - 35 кВ және одан аз жұмыс кернеулеріндегі 
сызықтық кернеу.

Сонымен қатар, оқшаулау кедергісі өлшенеді, ал 6 кВ және одан жоғары 
жұмыс кернеулерінде оқшаулау кедергісі мен tgδ өлшенеді.

Кәбілді төсегеннен кейін, күрделі жөндеуден кейін және 
профилактикалық сынақтар кезінде кәбілдердің оқшаулауын жоғары 
түзетілген кернеумен сынайды. Кернеуі 3 кабельдерді сынау уақыты...35 кВ 
төселгеннен кейін кабельдер үшін 10 мин және күрделі жөндеуден кейін 
және профилактикалық сынақтар кезінде 5 мин. Профилактикалық 
сынақтардың жиілігі әр түрлі кабельдер үшін жылына екі реттен үш жылда 1 
есеге дейін. Сынақтар кезінде ағып кету тогы бақыланады, оның мәні 
қалыпты оқшаулау үшін 150-ден 800 мкА/км-ге дейін. Сынақтарға дейін 
және кейін оқшаулау кедергісі өлшенеді.

Күштік трансформаторлар. Зауытта ішкі және сыртқы оқшаулау толық 
және кесілген стандартты найзағай импульстарымен, сондай-ақ өнеркәсіптік 
жиіліктің жоғары ауыспалы кернеуімен сыналады. Табу зақымдану бойлық 
оқшаулау жиі жүргізеді осциллографированием ток трансформатордың 
бейтарапты және салыстырумен осциллограммы типтік.

Егер бейтарапты және желілік шығаруды оқшаулау бірдей болса, онда 
жоғары айнымалы кернеумен сынау кезінде сыналатын ораманың екі ұшы да 
оқшауланады және орамға бөгде көзден кернеу беріледі. Егер нейтралды 
оқшаулау деңгейі төмендесе, онда сынақтар 2 Uн кернеуін беру үшін жоғары 
жиіліктегі индукцияланған кернеумен (400 Гц-ке дейін) жүргізіледі. Бұл 
жағдайда бейтарап жерге қосылады немесе оған сол жиіліктің сыртқы 
кернеуі беріледі. Орамадағы өзін-өзі индукцияның ЭҚК жиілікке 
пропорционалды болғандықтан, жұмыс кернеуімен салыстырғанда бірдей 
максималды индукциямен жоғары кернеуді қолдануға болады.

Оқшаулауды сынау кезінде әрбір электрлік тәуелсіз тізбек немесе 
параллель тармақ кезекпен сыналуы тиіс (соңғы жағдайда-тармақтар 
арасында толық оқшаулау болған кезде), ал сынау кернеуі шықпа мен Жерге 
тұйықталған корпус арасында қолданылады, барлық басқа орамалар жерге 
тұйықталады. Оқшаулау кедергісін өлшеуді жоғары кернеумен сынауға дейін 
және одан кейін жүргізеді.

Жаңадан орнатылған трансформаторды бірінші рет қоспас бұрын, 
трансформатор майының ену кернеуі, оқшаулау кедергісі және сіңіру 
коэффициенті, C2/C50 қатынасы, tgδ (мәні зауыттық сынақтардың 
нәтижелерімен салыстырылады) өлшенеді.

Мерзімді профилактикалық сынақтар кезінде алғашқы қосу алдындағы 
сынақтар өткізіледі, бірақ tgδ рұқсат етілген мәндері артады. 
Профилактикалық сынақтар кезінде жоғары кернеумен оқшаулауды сынау 
кернеуі 35 кВ дейінгі орамалар үшін көзделеді, бұл ретте сынау 
кернеулерінің мәндері зауыттық сынау кернеуінің мәндері 0,85-0,9 дейін 
төмендетіледі.
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Әр түрлі трансформаторлар үшін профилактикалық сынақтардың жиілігі 
жылына 1 реттен 4 жылда 1 ретке дейін өзгереді.

Жоғары кернеулі кірмелер. Бақылаудың негізгі түрі-мерзімді тексеру 
(үш тәулікте бір реттен алты айда бір ретке дейін), сондай-ақ кірудің арнайы 
өлшеу қаптамасы мен байланыстырушы төлке арасындағы оқшаулау 
кедергісін өлшейді. Әр түрлі енгізулер үшін мұндай сынақтардың кезеңділігі 
әр түрлі, бірақ 4 жылда кемінде бір рет [40].

4.2.18 Асқын кернеуден қорғау схемалары

Шамадан тыс кернеу-бұл электр желілеріндегі қалыпты жұмыс режимі, 
бұл электр желісінің белгілі бір бөлігінің жабдықтары үшін қауіпті болып 
табылатын электр желісінің бөлігі үшін рұқсат етілген мәндерден асып 
кетуден тұрады.

Электр қондырғыларының жабдықтарын оқшаулау кернеудің белгілі бір 
мәндерінде қалыпты жұмыс істеуге арналған, шамадан тыс кернеу болған 
жағдайда, оқшаулау жарамсыз болып қалады, бұл жабдықтың зақымдалуына 
әкеледі және электр желілерінің элементтеріне тікелей жақын орналасқан 
қызметкерлерге немесе адамдарға қауіп төндіреді.

Асқын кернеуден қорғау тәсілдері
Электр қондырғыларында жабдықты ықтимал асқын кернеулерден 

қорғау үшін сызықты емес разрядтауыштар мен шамадан тыс кернеуді 
шектегіштер (ОПН) сияқты қорғаныс жабдығы қолданылады.

Бұл қорғаныс жабдығының негізгі құрылымдық элементі сызықтық емес 
сипаттамалары бар элемент болып табылады. Бұл элементтердің тән 
ерекшелігі-олар қолданылатын кернеу мәніне байланысты олардың 
кедергісін өзгертеді. Осы қорғаныс элементтерінің жұмыс принципін 
қысқаша қарастырайық.

Разрядтаушы немесе асқын кернеуді шектегіш жұмыс кернеуінің 
шинасына және электр қондырғысының жерге тұйықтау контурына 
қосылады. Қалыпты режимде, яғни желілік кернеу рұқсат етілген мәндер 
шегінде болған кезде, разрядтаушы (OPN) өте үлкен қарсылыққа ие және ол 
кернеуді өткізбейді.

Электр желісінің учаскесінде шамадан тыс кернеу пайда болған 
жағдайда, разрядтауыштың кедергісі (ОПН) күрт төмендейді және бұл 
қорғаныс элементі кернеуді өткізеді, нәтижесінде пайда болған кернеудің 
жерге тұйықталу тізбегіне ағып кетуіне ықпал етеді. Яғни, шамадан тыс 
жүктеме кезінде разрядтаушы (OPN) сымның жерге электрлік қосылуын
жүзеге асырады.

Разрядтағыштар мен МТЖ Электр қондырғыларының тарату 
құрылғыларының аумағында, сондай-ақ найзағайдан қорғау тросымен 
жабдықталмаған кернеуі 6 және 10 кВ электр беру желілерінің басында және 
соңында жабдық элементтерін қорғау үшін орнатылады.

Табиғи (сыртқы) асқын кернеулерден қорғау үшін ашық тарату 
құрылғыларының металл және темірбетон конструкцияларында өзекті жай 



156

тартқыштар орнатылады. Кернеуі 35 кВ және одан жоғары жоғары вольтты 
желілерде найзағайдан қорғайтын трос (тростық жайтартқыш) қолданылады, 
ол шағын станциялардың ашық тарату құрылғыларының желілік 
порталдарының металл элементтерімен қосыла отырып, электр беру желілері 
тіректерінің жоғарғы бөлігінде олардың барлық ұзындығында орналасады. 
Жайтартқыштар атмосфералық зарядтарды өздеріне тартады, осылайша 
олардың Электр қондырғыларының электр жабдықтарының тірі бөліктеріне 
түсуіне жол бермейді.

Электр қондырғыларының жабдықтарын ықтимал асқын кернеулерден 
сенімді қорғауды қамтамасыз ету үшін разрядтағыштар мен асқын 
кернеулерді шектегіштер, жабдықтың барлық элементтері сияқты, кезеңдік 
жөндеулер мен сынақтардан өтуі тиіс. Сондай-ақ белгіленген кезеңділікке 
сәйкес тарату құрылғыларының жерге тұйықтау контурларының кедергісін 
және техникалық жай-күйін тексеру қажет.

Найзағайдан қорғау-бұл үйдің электр тізбегіндегі маңызды 
мәселе. Найзағай-бұл электр энергиясының табиғи разряды.

Найзағайдан қорғау.
Ең алдымен, бұл найзағай, ол әрдайым үйдің ең биік нүктесінде 

орнатылады, өткізгіш жерге қосу жүйесіне қосылады.
Сыртқы найзағайдан қорғау жүйесінің міндеті-найзағайдың разрядын 

тікелей байланыстан бір секунд бұрын ұстап, оны жерге тұйықтауға жіберу.
Шатырға орнатылған найзағай әдетте екі түрлі болады (сурет.4.13 және 

4.14).

Сур.4.13. Жоғары металл түйреуіш.

Сур.4.14. Шатырдың бүкіл жотасы бойымен созылған кабель.
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Тағы бір нұсқа бар және ол тұрғын үйдің төбесіне металл тордан 
тұрады(сурет.4.15), қимасы 8 – 10 мм2 арматурадан дәнекерленген және 
әдетте 2 - 6м құрайтын ұяшықтардың қадамымен.

Сур.4.15. Найзағайдан қорғауға арналған металл тор

Найзағайдың көлденең қимасы кемінде 12 мм2 болуы керек, бірақ, 
әрине, найзағайдың көлденең қимасы болуы керек. Істікшені орнатқан кезде, 
ол шатырдың ең биік нүктесінен кемінде 30 см көтерілуі керек екенін 
әрдайым есте ұстаған жөн, бұл кабель қабылдағышына да қатысты.

Аймақ (сурет.4.16) найзағайдан қорғайтын оның биіктігіне тең. Яғни, 
жерден жоғары биіктікте, мысалы, 8 м, ол радиусы 8 метр болатын 
шеңбердің аумағын найзағайдан қорғайды. 

Сур.4.16 қорғау аймағы

Найзағайдың энергиясы жерге тұйықтағышқа өтетін сымды кем дегенде 
10 мм2 Болат қимасы немесе кем дегенде 6 мм2 қимасы бар мыс алу керек. 
Өткізгіш қабылдағышқа дәнекерлеу арқылы немесе болтты қосылыстың 
көмегімен қосылады. Өткізгіш металл элементтерден 30 см-ге жақын өтпеуі 
керек [41].
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4.2.19 Сызбаларды оқу және құрастыру

Электромонтер мен электр монтаждаушыға арналған негізгі техникалық 
құжат электр механигіне арналған оқу құралы болып табылады. Сурет электр 
қондырғысының өлшемдерін, пішінін, материалы мен құрамын қамтиды. 
Оның көмегімен элементтер арасындағы функционалды байланысты түсіну 
әрдайым мүмкін емес. Бұл электр қондырғыларының сызбаларын пайдалану 
кезінде болуы керек электр тізбегін түсінуге көмектеседі.

Электр тізбектерін оқу үшін Сіз жақсы біліп, есте сақтауыңыз керек: 
орамалардың, контактілердің, трансформаторлардың, қозғалтқыштардың, 
түзеткіштердің, шамдардың және т.б. ең көп кездесетін шартты белгілері, 
мамандыққа байланысты басым кездесетін аймақта қолданылатын шартты 
белгілер, Электр қондырғыларының ең көп таралған түйіндерінің схемалары, 
мысалы, қозғалтқыштар, түзеткіштер, қыздыру және газ разрядты шамдармен 
жарықтандыру және т. б., контактілердің, орамалардың, қарсылықтардың, 
индуктивтіліктің және контейнерлердің сериялық және параллель 
қосылыстарының қасиеттері.

Кез-келген электр қондырғысы белгілі бір әрекет жағдайларына сәйкес 
келеді. Сондықтан, схемаларды оқу кезінде, біріншіден, осы жағдайларды 
анықтау керек, екіншіден, алынған шарттар электр қондырғысы шешуі керек 
міндеттерге сәйкес келетіндігін анықтау керек, үшіншіден, жол бойында 
"артық" жағдайлардың пайда болғанын тексеріп, олардың салдарын бағалау 
керек.

Осы мәселелерді шешу үшін бірнеше әдістер қолданылады.
Біріншісі-электр қондырғысының схемасы қарапайым тізбектерге 

ақылмен бөлінеді, олар алдымен бөлек қарастырылады, содан кейін 
комбинацияларда.

Қарапайым тізбекке ток көзі кіреді - (батарея, трансформатордың 
қайталама орамасы, зарядталған конденсатор және т.б.), ток қабылдағышы 
(қозғалтқыш, резистор, шам, реле орамасы, зарядталған конденсатор және т. 
б.), тікелей сым (ток көзінен қабылдағышқа дейін), кері сым (ток 
қабылдағыштан көзге дейін) және құрылғының бір контактісі (ажыратқыш, 
реле және т. б.). Ашуға мүмкіндік бермейтін тізбектерде, мысалы, ток 
трансформаторларының тізбектерінде контактілер жоқ екені түсінікті.

Схеманы оқыған кезде алдымен әр элементтің мүмкіндіктерін тексеру 
үшін оны қарапайым тізбектерге бөліп, содан кейін олардың бірлескен 
әрекетін қарастыру керек.

Схемалық шешімдердің нақтылығы.
Реттеушілер нақты қателіктер болмаса да, схемалық шешімдерді 

әрдайым орындау мүмкін емес екенін жақсы біледі. Басқаша айтқанда, 
жобалық электр тізбектері әрдайым нақты бола бермейді.

Сондықтан электр тізбектерін оқу міндеттерінің бірі-берілген 
шарттардың орындалуын тексеру.

Схемалық шешімдердің орындалмауы әдетте келесі себептерге ие:
• құрылғыны іске қосу үшін қуат жеткіліксіз;
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• схемаға" артық " энергия енеді, бұл Электр аппараттарының уақтылы 
босатылуына кедергі келтіретін пли-дің күтпеген іске қосылуына әкеледі;

• берілген әрекеттерді орындауға жеткілікті уақыт жоқ;
• құрылғы қол жеткізе алмайтын параметрді белгілейді;
• қасиеттері бойынша күрт ерекшеленетін аппараттар бірге қолданылды;
• коммутациялық қабілет, аппараттар мен өткізгіштердің оқшаулау 

деңгейі ескерілмеген, коммутациялық асқын кернеулер сөндірілмеген;
• электр қондырғысы пайдаланылатын шарттар ескерілмеген;
• электр қондырғысын жобалау кезінде оның жұмыс жағдайы негізге 

алынады, бірақ оны осы күйге қалай келтіру керек және ол қандай күйде 
болады, мысалы, қысқа мерзімді қуат үзілісінің нәтижесінде.

Электр схемалары мен сызбаларын оқу тәртібі.
Ең алдымен, қолма-қол ақша сызбаларымен танысу керек (немесе егер 

ол болмаса, мазмұн кестесін құру) және сызбаларды (егер бұл жобада 
жасалмаса) мақсаты бойынша жүйелеу керек.

Сызбалар келесі ретпен кезектеседі, сондықтан әрбір кейінгі оқу 
алдыңғы оқылымның табиғи жалғасы болады. Содан кейін қабылданған 
белгілер мен таңбалау жүйесін анықтаңыз.

Егер ол сызбаларда көрсетілмесе, онда ол нақтыланады және жазылады.
Таңдалған сызбада мөртабаннан бастап барлық жазулар оқылады, содан 

кейін ескертулер, түсіндірулер, түсініктемелер, ерекшеліктер және т. б. 
Түсіндіруді оқу кезінде сызбаларда көрсетілген құрылғылар міндетті түрде 
табылады. Оқу кезінде ерекшеліктер оларды экспликациямен салыстырады.

Егер сызбада басқа сызбаларға сілтемелер болса, онда сіз осы 
сызбаларды тауып, сілтемелердің мазмұнын түсінуіңіз керек. Мысалы, бір 
схемада басқа схемада көрсетілген құрылғыға тиесілі байланыс бар. 
Сонымен, бұл қандай құрылғы екенін, ол не үшін қызмет ететінін, қандай 
жағдайда жұмыс істейтінін және т. б. түсіну керек.

Электр қуатын, электр қорғанысын, басқаруды, дабылды және т. б. 
көрсететін сызбаларды оқу кезінде.:

1) қуат көздерін, ток түрін, кернеу мөлшерін және т. б. анықтаңыз.;
2) схеманы қарапайым бағалауларға бөледі және олардың үйлесімін 

ескере отырып, әрекет ету шарттарын белгілейді. Олар әрқашан бізді осы 
жағдайда қызықтыратын аппараттан бастайды. Мысалы, егер қозғалтқыш 
жұмыс істемесе, онда тізбектегі тізбекті тауып, оған қандай құрылғылардың 
контактілері кіретінін көру керек. Содан кейін олар осы контактілерді 
басқаратын құрылғылардың тізбегін және т. б. табады.;

3) өзара әрекеттесу диаграммаларын жасайды, олардың көмегімен: 
уақыт бойынша жұмыстың реттілігін, осы құрылғы ішіндегі құрылғылардың 
жұмыс уақытының үйлесімділігін, бірлесіп жұмыс істейтін құрылғылардың 
жұмыс уақытының үйлесімділігін (мысалы, автоматика, қорғаныс, 
телемеханика, басқарылатын жетектер және т.б.), қуат үзілісінің салдарын 
анықтайды. Ол үшін ажыратқыштар мен электрмен қоректендіру 
автоматтары (сақтандырғыштар жанып кеткен) кезек-кезек ажыратылып, 
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ықтимал салдарларды, мысалы, тексеруден кейін құрылғының кез келген 
күйден жұмыс жағдайына шығу мүмкіндігін бағалайды;

4) ықтимал ақаулықтардың салдарларын бағалайды: түйіспелердің 
кезекпен бір-бірден жабылмауы, жерге қатысты оқшаулаудың бұзылуы әрбір 
учаске үшін кезекпен;

5) үй-жайлардан тыс шығатын әуе желілерінің сымдары арасындағы 
оқшаулаудың бұзылуы және т. б.;

5) жалған тізбектердің болмауы па схемасын тексереді;
6) электр қуатының сенімділігі мен жабдықтың жұмыс режимін 

бағалайды;

4.2.20 Реакторды, шиналарды қысқа тұйықталу тогына тексеру және
таңдау

Реакторлар кернеуі 6-10 кВ электр қондырғыларындағы К3 токтарын 
шектеу үшін қызмет етеді, сондай-ақ қосалқы станция немесе электр 
станциясының шиналарында реакторлардың артындағы зақымданулар 
кезінде белгілі бір кернеу деңгейін ұстап тұруға мүмкіндік береді. Электр 
қондырғыларында желілік және секциялық реакторлар қолданылады. Желілік 
реакторлар ретінде дара да, қосарланған да реакторлар қолданылуы мүмкін, 
реакторларды қосу схемалары суретте келтірілген.4.17.

Сур.4.17.  Желілік реакторларды қосу схемалары

Желілік реакторлар электр станцияларында ЖЭО-да тұтынушыларды 
тамақтандыру үшін де, өнеркәсіптік кәсіпорындардың тұтынушыларын 
тамақтандыру үшін де кеңінен қолданылады. Қосалқы станцияларда желілік 
реакторлар тұтынушыларды қоректендіру үшін қолданылады.

Секциялық реакторлар ЖЭО-да кернеуі 6-10 кВ генераторлық тарату 
құрылғысының шиналарында К3 тогын шектеу үшін қолданылады.

Ток шектейтін реакторлар номиналды кернеу, номиналды ток, 
номиналды индуктивті кедергі бойынша таңдалады. Реактордың номиналды 
кернеуі (4.36)

𝑈𝑈𝑈𝑈уст ≤ 𝑈𝑈𝑈𝑈НОМ (4.36)
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Желілік ретінде пайдаланылатын жалғыз реактордың немесе 
қосарланған реактордың бір тармағының номиналды тогы (4.37)

𝐼𝐼𝐼𝐼НОМ ≥ 𝐼𝐼𝐼𝐼МАКС (4.37)

Секциялық реактордың номиналды тогы мынадай режимдерде 
секциядан секцияға берілетін ең жоғары қуатқа сәйкес келуі тиіс: қалыпты 
немесе авариялық, байланыстың бір трансформаторы немесе ГРҚ 
шиналарына қосылған ең қуатты генератор ажыратылған кезде. 𝐼𝐼𝐼𝐼У.НОМ ≥ 0,7 ∗
𝐼𝐼𝐼𝐼Г.НОМӘдетте қабылданады . Сызықтық реактордың индуктивті кедергісі 
келесі екі шарт негізінде анықталады: K3 тогын iоткл ажыратқышының 
номиналды ток шамасына дейін шектеу.электр станциясының немесе 
қосалқы станцияның GRU құрастырмалы шиналарына қосылған ir кабелінің 
жылу кедергісінің тогы немесе тогы. Реактордың кедергісі(4.38)

𝐼𝐼𝐼𝐼в.0 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑆𝑆𝑆𝑆х𝐶𝐶𝐶𝐶х10−3

�𝑡𝑡𝑡𝑡откл+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
     (4.38)

        
мұндағы S-электр станциясының немесе қосалқы станцияның ГРУ 

шиналарына қосылған кабельдің қимасы.
K3 тогын Iv. 0 шамасына дейін шектеу үшін тізбектің қажетті 

кедергісі((4.39)
𝑋𝑋𝑋𝑋КЗ
огр = 𝑈𝑈𝑈𝑈

�3х𝐼𝐼𝐼𝐼в0огр
(4.39)

Реактордың қажетті кедергісі(4.40)

𝑋𝑋𝑋𝑋р
сопр = 𝑋𝑋𝑋𝑋рез

сопр − 𝑋𝑋𝑋𝑋рез     (4.40)

мұндағы Хрез-өрнек бойынша анықталатын реакторды орнатқанға 
дейінгі К3 тізбегінің нәтиже беретін кедергісі (4.41)

𝑋𝑋𝑋𝑋рез = 𝑈𝑈𝑈𝑈
�3х𝐼𝐼𝐼𝐼в0

(4.41)

Crsopr есептегеннен кейін үлкен жақын индуктивті кедергісі бар реактор 
түрі таңдалады және реактордан кейінгі К3 ток компонентінің нақты мәні 
есептеледі.

Секциялық реактордың кедергісі қысқа тұйықталу токтарын неғұрлым 
тиімді шектеу шарттарынан таңдалады. Әдетте секциялық реактордың 
кедергісі реакторда номиналды ток ағысы кезінде кернеудің төмендеуі 
(0.08/0.12)*Uн-ден аспайтындай етіп қабылданады, яғни.

�3 х 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑝𝑝𝑝𝑝х 𝐼𝐼𝐼𝐼ном
𝑈𝑈𝑈𝑈ном

= 0.08/0.12
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Таңдалған реактор ол арқылы қысқа тұйықталу тогы ағып жатқан кезде 
электродинамикалық және жылу кедергісін тексеруі керек.

Егер(4.42) шарт орындалса, Реактор электродинамикалық тұрақты 
болады)

𝑖𝑖𝑖𝑖дин ≥ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦 (4.42)
                                            

мұндағы IY-реактордың артындағы үш фазалы ҚТ соққы тогы;
ідин-реактордың электродинамикалық тұрақтылығының тогы.
Реакторды термиялық төзімділікке тексеру(4.43) шарты бойынша 

жүргізіледі)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐾𝐾𝐾𝐾 ≤ 𝐵𝐵𝐵𝐵имп.доп (4.43)

                                     
мұндағы ВК-реактордың артындағы қысқа тұйықталу кезіндегі 

квадраттық токтың есептелген импульсі;
ВИМП.Тексерілетін реактор үшін ҚТ квадраттық тогының рұқсат 

етілген импульсі
Сондай-ақ реактордағы қалыпты және ауырлатылған режимдердегі ε% 

кернеудің жоғалуын және реактордың артындағы ҚТ кезіндегі электр 
станциясының немесе қосалқы станцияның ГРУ шиналарындағы UОСТ% 
қалдық кернеуін анықтау қажет.

Реактордағы кернеудің жоғалуы өрнектер бойынша анықталады:
жалғыз реактор үшін (4.44)

𝐽𝐽𝐽𝐽 = �3х 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛х𝐼𝐼𝐼𝐼х100х𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑈𝑈ном

(4.44)
                     

қосарланған реактор үшін (4.45)

𝐽𝐽𝐽𝐽 =
�3х𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛х(1−𝐾𝐾𝐾𝐾СВ)𝐼𝐼𝐼𝐼х100х𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑈𝑈𝑈𝑈ном
(4.45)

мұндағы I-реактор арқылы өтетін ток;
КСВ-қосарланған реактордың байланыс коэффициенті;
Uн-реактор қолданылатын қондырғының номиналды кернеуі.
Қалыпты режимде кернеудің рұқсат етілген жоғалуы 1,52,0% - дан, ал 

ауырлатылған режимде-34% - дан аспауы тиіс.
Реактордың артындағы ҚТ кезінде генераторлық тарату құрылғысының 

шиналарындағы қалдық кернеу(4.46):

𝑈𝑈𝑈𝑈ост% = �3х𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛х𝐼𝐼𝐼𝐼в.0х100
𝑈𝑈𝑈𝑈ном

(4.46)

онда номинал тогы ів.0 - элементтердің периодтық құрамдас үш фазалы 
ток реактордан кейінгі ҚТ. 
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Реактордың артындағы ҚТ кезінде ГРҚ шиналарындағы қалдық кернеу 
номиналды мәннен 6570% - дан кем болмауы тиіс [43].

4.2.21 0,4 кВ шиналардағы электр жүктемелерін есептеу

Сұраныс коэффициенті әдісімен максималды жүктемелерді 
анықтау.

Бұл әдіс ең қарапайым және Формула(4.47) бойынша максималды 
белсенді жүктемені есептеуге дейін азаяды):

     (4.47)

Сұраныс коэффициентінің әдісін электр қабылдағыштардың жекелеген 
топтары, шеберханалар және тұтастай алғанда осы коэффициенттің мәні 
туралы мәліметтер бар кәсіпорындар үшін жүктемелерді есептеу үшін 
қолдануға болады.

Электр қабылдағыштардың жекелеген топтары бойынша жүктемелерді 
есептеу кезінде бұл әдісті электр қабылдағыштары тұрақты жүктемемен 
жұмыс істейтін және қосу коэффициенті бірлікке тең (немесе жақын) топтар 
үшін, мысалы, сорғылардың, желдеткіштердің және т. б. электр 
қозғалтқыштары үшін қолдану ұсынылады.

Электр қабылдағыштардың әрбір тобы үшін алынған Р30 мәні бойынша 
реактивті жүктеме анықталады (4.48):

Qгр = tgφ x Ргр (4.48)

Содан кейін белсенді және реактивті жүктемелерді бөлек жинақтау және 
толық жүктемені табу (4.49):

(4.49)

ΣР30 және ΣQ30 жүктемелері-бұл электр қабылдағыштардың жеке 
топтары бойынша максимумдардың қосындысы, ал іс жүзінде максималды 
мөлшерді анықтау керек. Сондықтан, электр қабылдағыштардың гетерогенді 
топтары көп желі учаскесіне жүктемелерді анықтаған кезде максимумдарды 
біріктіру коэффициентін енгізу керек КΣ, яғни қабылдау керек (4.50):

(4.50)

КΣ мәні 0,8-ден 1-ге дейін, ал төменгі шегі әдетте бүкіл компания 
бойынша жүктемелерді есептеу кезінде қабылданады.
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Жоғары қуатты жеке электр қабылдағыштар үшін, сондай-ақ жобалау 
тәжірибесінде сирек немесе тіпті алғаш рет кездесетін электр қабылдағыштар 
үшін сұраныс коэффициенттері технологтармен бірге нақты жүктеме 
коэффициенттерін нақтылау арқылы анықталуы керек.

Екімүшелік өрнек әдісімен максималды жүктемелерді анықтау
Бұл әдісті инж ұсынды. Д. с. Лившицем бастапқыда металл өңдеу 

машиналарының жеке жетегінің электр қозғалтқыштары үшін есептелген 
жүктемелерді анықтау үшін, содан кейін электр қабылдағыштардың басқа 
топтарына таратылды.

Бұл әдіс бойынша бірдей жұмыс режиміндегі электр қабылдағыштар 
тобы үшін белсенді жүктеменің жарты сағаттық максимумы өрнектен 
анықталады (4.51):

(4.51)

мұндағы Руп-қуаты жағынан ең үлкен n электр қабылдағыштардың 
белгіленген қуаты, b, C-бірдей жұмыс режиміндегі электр 
қабылдағыштардың белгілі бір тобы үшін тұрақты коэффициенттер.

Физикалық мағынада есептеу формуласының бірінші мүшесі орташа 
қуатты анықтайды, ал екіншісі — топтың жеке қабылдағыштарының 
жүктеме максимумдарының сәйкес келуі нәтижесінде жарты сағат ішінде 
пайда болатын қосымша қуат. Демек(4.52):

(4.52)

Бұдан шығатыны, RU-мен салыстырғанда RU-нің төмен мәндерінде, көп 
немесе аз бірдей қуаттағы электр қабылдағыштардың көп саны кезінде орын 
алатын K30 ≈ki және есептеу формуласының екінші мүшесін мұндай 
жағдайларда P30 ≈ BRP ≈ RSR қабылдау арқылы елемеуге болады.қараңыз 
Керісінше, электр қабылдағыштардың аздығымен, әсіресе егер олар 
қуаттылықта күрт өзгерсе, формуланың екінші мүшесінің әсері өте маңызды 
болады.

Бұл әдіс бойынша есептеулер сұраныс коэффициентінің әдісіне 
қарағанда қиын. Сондықтан, екімүшелік өрнек әдісін қолдану тек ауыспалы 
жүктемемен және аз қосу коэффициенттерімен жұмыс істейтін электр 
қабылдағыштардың топтары үшін өзін ақтайды, олар үшін сұраныс 
коэффициенттері мүлдем жоқ немесе қате нәтижелерге әкелуі мүмкін. Атап 
айтқанда, мысалы, бұл әдісті металл өңдеу машиналарының электр 
қозғалтқыштары үшін және өнімдерді мезгіл-мезгіл жүктейтін шағын 
қуаттылықтағы электр пештері үшін қолдануды ұсынуға болады.
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Электр қабылдағыштардың тиімді Саны әдісімен максималды 
жүктемелерді анықтау

Электр қабылдағыштардың тиімді саны деп қуаты бойынша тең және 
жұмыс режимі бойынша біртекті қабылдағыштардың саны түсініледі, бұл 
қуаты мен жұмыс режимі бойынша әртүрлі қабылдағыштар тобы сияқты 
есептік максимумның шамасын анықтайды.

Электр қабылдағыштардың тиімді Саны өрнектен анықталады (4.53):

(4.53)

Пэ шамасы және электр қабылдағыштардың осы тобына сәйкес келетін 
пайдалану коэффициенті анықтамалық кестелер бойынша КМ 
максимумының коэффициенті, содан кейін белсенді жүктеменің жарты 
сағаттық максимумы (4.54)

(4.54)

Бірдей жұмыс режиміндегі электр қабылдағыштардың кез-келген 
тобының жүктемесін есептеу үшін PE анықтамасы, егер топқа кіретін электр 
қабылдағыштардың қуаты айтарлықтай өзгеше болса ғана мағынасы бар.

Топқа кіретін электр қабылдағыштардың р бірдей қуаты кезінде (4.55)

(4.55)

яғни электр қозғалтқыштарының тиімді саны нақты санға тең. 
Сондықтан, топтың электр қабылдағыштарының бірдей немесе аз 
ерекшеленетін қуатымен КМ анықтау электр қабылдағыштардың нақты 
санына сәйкес ұсынылады.

Электр қабылдағыштардың бірнеше топтары үшін жүктемені есептеу 
кезінде(4.56) формула бойынша пайдалану коэффициентінің орташа мәнін 
анықтау қажет):

(4.56)

Электр қабылдағыштардың тиімді сан әдісі электр қабылдағыштардың 
кез келген топтары үшін, оның ішінде қайта-қысқа мерзімді жұмыс 
режиміндегі электр қабылдағыштар үшін де қолданылады. Соңғы жағдайда 
ТҚ-ның белгіленген қуаты ПВ= 100%, яғни ұзақ жұмыс режиміне келтіріледі.

Электр қабылдағыштардың тиімді санының әдісі басқа әдістерге 
қарағанда жақсы, өйткені жүктемені анықтауға электр қабылдағыштар 
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санының функциясы болып табылатын максималды коэффициент қатысады. 
Басқаша айтқанда, бұл әдіс, мысалы, сұраныс коэффициенті әдісі [44] 
кезінде, максимумдардың сомасы емес, жеке топтардың жүктемелерінің 
максималды сомасын есептейді.

Практикалық тапсырма №1
Тақырыбы: "бұйрықтар, нұсқаулар мен өкімдер және жұмысты реттейтін 

басқа да нормативтік-өкімдік құжаттар»
Жұмыс мақсаты: өкімдік құжаттарды рәсімдеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру.
Тапсырма: ұсынылған жағдайға сүйене отырып, тиісті әкімшілік құжат 

жасаңыз:
"Ижторг" ЖШҚ директоры 201__жылғы 1 ақпаннан бастап ұйымның 

персоналы туралы ережені бекіту және қолданысқа енгізу туралы жариялады, 
сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің басшыларына тиісті бөлімшелердің 
қызметкерлерін қолданыстағы заңнамаға және ұйымның жергілікті 
актілеріне 201__жылғы 10 ақпанға дейін сәйкес келтіруді тапсырады. 
Басшының нұсқауларының орындалуын бақылау кадр бөлімінің басшысына 
жүктелсін.

Практикалық тапсырма №2
Тақырыбы: "электр жүктемелерін есептеу»
Жұмыстың мақсаты: максималды жүктемелердің түрлерін анықтау және 

есептеу.
Жұмысты орындау тəртібі:
1. Екімүшелік өрнек әдісімен максималды жүктемелерді анықтау.
2. Сұраныс коэффициенті әдісімен максималды жүктемелерді анықтау.

Практикалық тапсырма №3
Тақырыбы: "техникалық құралдардың сенімділігін арттыру бойынша іс-

шараларды әзірлеу»
Жұмыстың мақсаты: техникалық құралдардың сенімділігін арттыру 

бойынша іс-шаралар элементтерін әзірлеуді және анықтауды үйрену.
Жұмысқа арналған тапсырма: 
Техникалық құралдардың сенімділігін арттыру үшін іс-шаралар түрлерін 

анықтаңыз.

Бөлімге бақылау сұрақтары:
1. Электр және электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, 

пайдалану, техникалық қызмет көрсету.
2. Электр және электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсетуді 

және жөндеуді ұйымдастыру.
3. Техникалық қызмет көрсету түрлері.
4. Техникалық тексеру, сынау, техникалық параметрлерді тексеру.
5. Энергетикалық жүйелердің мақсаты мен құрылымы.
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6. Электр энергиясын тұтынушылардың электр жүктемелерін анықтау 
әдістері.

7.Электр беру желілері мен электр жабдықтарының құрылымдық 
ерекшеліктері.

8. Энергия жүйелеріндегі релелік қорғаныс және автоматика 
құрылғылары.

9. Ішкі атмосфералық кернеулер және кернеуден қорғау.
10. Асқын кернеуден қорғау схемалары.

Қысқаша қорытынды 
Осы бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар мыналарды меңгереді: 

жабдықтың, бақылау-өлшеу аспаптары мен қондырғылардың электрлік және 
электромеханикалық элементтерінің жұмысқа қабілеттілігін немесе 
жарамдылығын қолдау бойынша операциялар кешені.

БӨЛІМ 5. Қондырғының автоматика құралдары және
электрондық элементтеріне техникалық қызмет көрсету

Мақсаты мен міндеттері:
Бұл бөлімде білім алушылар: Логикалық элементтердегі күрделі емес 

схемаларды оқиды; теңдеу бойынша логикалық схемаларды құрастырады; 
параметрлік және генераторлық датчиктермен жұмыс істейді; күшейткіш 
құрылғыларды құрастыруды жүргізеді; триггерлер, дешифраторлар, 
есептегіштер, генераторлар және импульсті қалыптастырғыштар негізінде 
схемалар құрастырады; негізгі параметрлер бойынша аппараттарды 
таңдайды.

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер:
1. Өндірісті автоматтандыру негіздерін үйрену.
2. Әр түрлі есептеулер үшін Логикалық элементтерді қолдана білу.
3. Электроника және автоматика негіздерін біліңіз.

Қажетті оқу құралдары:
1. Автоматика негіздері және автоматты басқару жүйесі: оқу құралы / Ю. 

Л. Муромцев, Д. Муромцев. - Тамбов : Изво Тамб. мем.тех. ун-та, 2008. – С. 
1. – 96 б.

2. Электротехника, электроника және автоматика негіздері. Зертханалық 
семинар. Оқу құралы / Тимофеев и.А. –М.: ред: Лан. -2016.-196 Б.
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5.1 Есептеу техникасы құралдары және қондырғының электрондық
элементтеріне техникалық қызмет көрсету

5.1.1 Автоматика жүйесінің түрлері

Автоматика-басқару мәселелерін, сондай-ақ басқару мен реттеудің 
техникалық құралдарын оңтайлы пайдалануды құруды зерттейтін 
техникалық кибернетика бөлімі.

Кәдімгі автоматика жүйелері бірнеше факторларға байланысты 
жіктеледі.

Автоматиканың барлық элементтері (сурет.5.1) орындалатын 
операциялардың сипаты мен көлемі бойынша: автоматты бақылау, автоматты 
басқару, автоматты реттеу жүйелеріне бөлінеді.

Сур.5.1. Автоматика элементтері

Автоматты басқару жүйесі (сурет.5.2) қандай да бір процестің барысын 
бақылауға арналған. Мұндай жүйеге сенсордан сигнал қабылдайтын және 
оны күшейтуден кейін автоматты бақылаудың соңғы операциясын жүзеге 
асыратын арнайы элементке беретін в сенсоры, а күшейткіші кіреді —
бақылау немесе тіркеуге ыңғайлы түрде бақыланатын шаманы ұсыну.

Бұл жағдайда сигнал шамдары немесе дыбыстық сигнализаторлар Р-нің 
атқарушы элементі бола алады. Мұндай элементтері бар жүйе дабыл жүйесі 
деп аталады.

Сур.5.2. САК-автоматты бақылау жүйесі

Автоматты бақылау жүйесіне суретте көрсетілгендерден басқа. 1, А 
басқа элементтерді қамтуы мүмкін - тұрақтандырғыштар, қуат көздері, 
таратқыштар (Бір атқару элементінде бірнеше бақылау нүктелері немесе 
бірнеше сенсорлар болған кезде) және т. б.

Автоматты бақылау жүйесі элементтерінің санына қарамастан ашық 
болып табылады және олардағы сигнал тек бір бағытта — Е бақылау 
объектісінен Р атқарушы элементіне өтеді.

Автоматты басқару жүйесі объектіні немесе технологиялық процесті 
ішінара немесе толық (адамның қатысуынсыз) басқаруға арналған. Бұл 
жүйелер автоматтандыру үшін кеңінен қолданылады, мысалы, барлық 
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мақсаттағы электр жетектеріндегі электр қозғалтқыштарын іске қосу, 
жылдамдығын реттеу және реверсиялау процестері.

Бақыланатын процесті сыни сәтте үзіп, төтенше немесе шекті режимге 
жол бермейтін автоматты қорғау жүйелері сияқты автоматты басқару 
жүйелерінің маңызды түрін көрсету қажет.

Сур.5.3. Автоматика жүйелері

Автоматты реттеу жүйесі (сурет.5.3) белгіленген шектерде реттелетін 
мәнді қолдайды. Бұл автоматты басқару және басқару функцияларын 
біріктіретін ең күрделі автоматика жүйелері. Бұл жүйелердің құрамдас бөлігі 
реттеуші болып табылады.

Егер жүйелер тек бір тапсырманы орындаса — олар тұрақты реттелетін 
мәнді сақтайды, оларды автоматты тұрақтандыру жүйелері деп атайды. 
Алайда, белгілі бір заңға сәйкес реттелетін шаманы уақыт өте келе өзгерту 
қажет болатын процестер бар, бұл оның белгілі бір жерлерде тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда автоматты жүйе бағдарламалық жасақтама 
жүйесі деп аталады.

Реттелетін шаманың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін Тұрақты ток 
генераторларының кернеуді реттеу жүйелеріне қатысты қарастырылатын 
ауытқу, ауытқу немесе аралас басқару принциптерінің бірін қолдануға 
болады.

Ауытқуды реттеу кезінде (сурет.5.4 және 5.5) un салыстыру элементі 
нақты UF кернеуін EN элементімен анықталған берілген uz-мен 
салыстырады. Салыстырудан кейін un элементінің шығуында кернеудің 
берілгеннен ауытқуына пропорционал ΔU=Uз - UF сигналы пайда болады. 
Бұл сигнал а күшейткішімен күшейтіліп, l жұмыс органына келеді. G 
генераторының қоздыру орамасы болып табылатын L жұмыс органындағы 
кернеудің өзгеруі генератордың нақты кернеуінің өзгеруіне әкеледі, бұл оның 
берілгеннен ауытқуын жояды.

Жүйенің жұмыс принципін өзгертпейтін а күшейткіші un салыстыру 
элементінен келетін сигналдың қуаты l жұмыс органына әсер ету үшін 
жеткіліксіз болған кезде оны іс жүзінде жүзеге асыру үшін қажет.
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Сур.5.4. Автоматты реттеу жүйесі

Сур.5.5. Ауытқу бойынша автоматты реттеу

Жүйеге әсер етумен қатар, реттелетін мәннің берілген мәннен ауытқуын 
тудыратын әртүрлі тұрақсыздандырушы Q факторлары әсер етуі мүмкін. 
Тұрақсыз факторлардың әсері, олардың біреуі суретте шартты түрде Q 
әрпімен көрсетілген, жүйенің әртүрлі жерлерінде көрінуі мүмкін және, 
әдетте, әртүрлі арналар арқылы келеді. Мысалы, қоршаған орта 
температурасының өзгеруі қоздыру орамасының тізбегіндегі қарсылықтың 
өзгеруіне әкеледі, бұл өз кезегінде генератордың кернеуіне әсер етеді.

Алайда, Q әсері қай жерде болмасын (тұтынушы тарапынан-қоздыру 
тізбегінің параметрлерінің өзгеруіне байланысты жүктеме тогы), реттеу 
жүйесі реттелетін шаманың берілген мәннен ауытқуына жауап береді.

Қарастырылған реттеу принципімен қатар, жүйеде Q әсерін өлшейтін 
және жұмыс органына әсер ететін арнайы элементтер қарастырылған 
бұзылуды реттеу қолданылады.

Тек осындай реттеу принципін қолданатын жүйеде (сурет.5.6 және 5.7), 
реттелетін шаманың нақты мәні ескерілмейді. Тек бір кедергі келтіретін әсер 
— in жүктеме тогы ескеріледі. Жүктеме тогының өзгеруіне сәйкес осы 
жүйенің өлшеу элементі болып табылатын L2 қоздыру орамасының магнит 
қозғаушы күші (мдс) өзгереді. Осы ораманың мдс өзгеруі генератор 
терминалдарындағы кернеудің тиісті өзгеруіне әкеледі.
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Сур.5.6. Бұзылуды автоматты реттеу

Сур.5.7 Автоматика жүйесінің принциптік сызбасы

Біріктірілген реттеуді жүзеге асыратын жүйе (ауытқу және ауытқу 
бойынша) бұрын қаралған жүйелерді бір жүйеге біріктіру арқылы алынуы 
мүмкін (сурет.5.8)

Сур.5.8. Аралас реттеу автоматикасы жүйесі

Автоматты басқару жүйесінде негізгі элемент UF реттелетін шамасын 
салыстыратын кернеу стандарты болды. Up мәні әдетте реттеушінің 
параметрі деп аталады. Жалпы жағдайда реттелетін мән Y әрпімен, ал оның 
yo параметрімен белгіленеді.

Егер оператор yo параметрін берілген шектерде қолмен өзгертсе және 
реттелетін мән Y болса, жүйе тұрақтандыру режимінде жұмыс істейді. Егер 
реттеушінің параметрі уақытында өздігінен өзгерсе, ΔY = Yo-Y = 0 мәнін 
қолдайтын Автоматика жүйесі бақылау режимінде жұмыс істейді, яғни Yo 
өзгеруін бақылайды.

Сонымен, егер yo параметрі ерікті түрде өзгертілмесе, бірақ алдын-ала 
белгілі заңға (бағдарламаға) сәйкес жүйе бағдарламалық басқару режимінде 
жұмыс істейді. Мұндай жүйелер бағдарламалық жасақтама жүйелері деп 
аталады.
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реттелетін шамада жабық әсер ету тізбегі жоқ, сондықтан оны ашық деп 
атайды.

Автоматика жүйелері жұмыс принципі бойынша статикалық және 
астатикалық болып бөлінеді(сурет.5.9). Статикалық жүйелерде реттелетін 
мән қатаң тұрақты мәнге ие емес және жүктеме жоғарылаған сайын реттеу 
қатесі деп аталатын белгілі бір мәнге өзгереді.

Қарастырылған жүйелер қарапайым статикалық жүйелердің мысалдары 
болып табылады. Оларда реттеу қатесінің болуы үлкен қозу тогын 
қамтамасыз ету үшін кернеудің көбірек ауытқуы қажет екендігіне 
байланысты.

Сур.5.9. Автоматика жүйелерінің сыртқы сипаттамалары: А-статикалық, 
б-астатистикалық

Генератор кернеуінің тікелей көлбеу сызық түріндегі жүктеме тогына 
тәуелділігі суретте көрсетілген. 7, а. Кернеудің берілгеннен ең үлкен 
салыстырмалы ауытқуы кернеу бойынша жүйенің статизмі деп аталады: Δ = 
= (Umax-Umin)/Umax, мұндағы (umax, Umin - бос жүрістегі және 
жүктемедегі генератордың кернеуі. Кез - келген статикалық жүйе үшін 
жасалған тұжырымды қорытындылай отырып, мынаны жазуға болады: Δ = 
(Ymax — Ymin)/Ymax, мұндағы Y-реттелетін шама.

Кейде статизм басқа формула бойынша анықталады: Δ = (Ymax -
Ymin)/usr, ал usr=0,5(Ymax + Ymin) - y орташа реттелетін мән. Егер жүктеме 
жоғарылаған сайын Y мәні төмендесе, Статизм оң деп аталады, ал Y мәні 
жоғарыласа теріс деп аталады.

Астатикалық жүйелерде статизм нөлге тең, сондықтан реттелетін 
шаманың жүктемеге тәуелділігі жүктеме осіне параллель сызық болып 
табылады.

Мысалы, астатикалық автоматика жүйесін қарастырайық (сурет.5.10), 
онда генератордың кернеуі l қоздыру орамасының тізбегіне қосылған R 
реостатының кедергісін өзгерту арқылы реттеледі.
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Сур.5.10. Астатикалық Автоматика жүйесі

M Серво қозғалтқышы R реостатының жүгірткісін а күшейткішінің 
кірісінде US генераторының кернеуінің берілген Up мәнінен ауытқуы туралы 
ΔU сигналы пайда болған кезде айнала бастайды және жылжыта бастайды. 
Реостат сырғытпасы ауытқу сигналы нөлге тең болғанша қозғалады. Мұндай 
жүйе басқа жүйеден ерекшеленеді, өйткені қоздыру тогының жаңа мәнін 
сақтау үшін А күшейткішінің шығысында сигнал қажет емес. Бұл 
айырмашылық статизмнен арылуға мүмкіндік береді.

Барлық бұрын келтірілген мысалдар әуелде әсер ететін жұмыс органы 
жүргізілген ішінде үздіксіз уақыт аралығы, жоқ ауытқу, реттелетін шаманың 
жылғы берілген. Мұндай басқару үздіксіз деп аталады, ал жүйелер үздіксіз 
жүйелер деп аталады.

Алайда, дискретті деп аталатын жүйелер бар, оларда жұмыс органына 
әсер ету үзілістермен жүзеге асырылады, мысалы, реттелетін әсер реттелетін 
мәннің — температураның үздіксіз өзгеруімен екі бекітілген мәннің біреуін 
ғана қабылдай алатын темір табанының температурасын реттеу жүйесі.

Бұл жүйеде температураны реттеу температура сенсорының сигналы 
бойынша R қыздыру элементін қосу және өшіру арқылы жүзеге асырылады. 
Температура шамадан тыс жоғарылаған кезде сенсор контактіні ашады және 
қыздыру элементін ажыратады. Температура белгіленгеннен төмен 
төмендеген кезде қыздыру элементтері қосылады. Бұл жүйеде жұмыс 
органының тұрақты аралық күйі жоқ және ол тек екі позицияны алады —
"көбірек" жағына немесе "аз"жағына қосылады.

Реттеу процесінің қажетті сапасын қамтамасыз ету үшін жүйеде кері 
байланыс деп аталатын арнайы құрылғылар қарастырылуы мүмкін. Бұл 
құрылғылар басқалардан ерекшеленеді, өйткені олардағы сигнал негізгі 
басқару сигналына кері бағытта болады.

Мысал үшін-сур.5.10 A күшейткішінің шығысын un салыстыру 
элементінің кірісіне қосатын реттелетін ΔU шамасының ауытқуы бойынша E 
кері байланысын көрсетеді. Оң кері байланыс кезінде UN салыстыру 
элементінің шығуында ΔU және Z шамаларының қосындысы алынады, ал 
теріс жағдайда олардың айырмашылығы алынады.
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Сур.5.11. Басқару жүйесінің құрылымдық схемасы

Қарастырылған автоматика жүйелері олардың барлық элементтерінің 
тікелей байланысын қамтиды. Егер автоматика жүйесінің элементтері бір-
бірінен едәуір қашықтықта орналасса, оларды қосу үшін таратқыштар, 
байланыс арналары мен қабылдағыштар қолданылады. Мұндай жүйелер 
телемеханика деп аталады.

Телемеханикалық жүйе жүйенің жұмысын басқаратын оператор 
орналасқан басқару пунктінен, A1 - An бақылау объектілері орналасқан бір 
немесе бірнеше бақыланатын пункттерден, Е1М басқару пунктін е2а - Еп 
бақыланатын пункттерімен байланыстыратын L1A - LnA байланыс 
желілерінен (деректерді беру арналары) тұрады (сурет.5.11). 
Телемеханикалық жүйеде байланыс желілері арқылы бақылау және басқару 
ақпаратының барлық түрлерін де, кейбір түрлерін де беруге болады.

Тек ОК параметрлері туралы ақпаратты беру кезінде телемеханикалық 
жүйені телеөлшеу жүйесі деп атайды, онда датчиктердің шығуынан (ОК 
орнатылған өлшеу түрлендіргіштері) сигналдар Е1М басқару пунктіне 
беріледі және бағыттамалық немесе цифрлық өлшеу аспаптарының 
көрсеткіштері түрінде ойнатылады. Ақпарат үздіксіз де, мерзімді де, оның 
ішінде Оператордың командасы бойынша да берілуі мүмкін.

Егер басқару пунктіне қандай да бір бақылау объектісі орналасқан жай-
күйі туралы ақпарат ("қосулы", "өшірулі", "ақаусыз", "ақаулы") ғана берілсе, 
мұндай жүйе телесигнализация жүйесі деп аталады.

Телесигнализация, телеөлшеу сияқты, операторға ОК басқару бойынша 
шешім қабылдау үшін бастапқы деректерді береді немесе телебасқару және 
телебасқару жүйелерінде басқару әсерлерін әзірлеу үшін қызмет етеді. Бұл 
жүйелер мен алдыңғы жүйелердің басты айырмашылығы-олардың 
біріншісінде "қосу", "өшіру" сияқты дискретті сигналдар қолданылады, ал 
екіншісінде әдеттегі реттеу жүйелері сияқты үздіксіз сигналдар қолданылады 
[45].

5.1.2 Автоматты басқару жүйелерін жіктеу

Басқару алгоритміне сәйкес бір-бірімен байланысқан және өзара 
әрекеттесетін автоматты басқару құрылғысы мен басқару объектісінің 
жиынтығы автоматты басқару жүйесі (АБЖ) деп аталады (сурет.5.12).
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Сур.5.12 автоматты басқару жүйесі

Автоматты басқару жүйелерін жіктеу(сурет.5.13) басқару әдісі және 
функционалдық белгісі бойынша мүмкін. Басқару әдісіне сәйкес барлық 
жүйелер екі үлкен сыныпқа бөлінеді: қарапайым (өзін-өзі 
конфигурациялайтын) және өзін-өзі конфигурациялайтын (бейімделгіш).

Қарапайымдар санатына жататын қарапайым жүйелер басқару 
процесінде олардың құрылымын өзгертпейді. Олар ең дамыған және құю 
және жылу цехтарында кеңінен қолданылады. Кәдімгі автоматты басқару 
жүйелері үш ішкі сыныпқа бөлінеді: ашық, жабық және аралас басқару 
жүйелері.

Ашық автоматты басқару жүйелері, өз кезегінде, автоматты қатты 
басқару жүйелеріне (күйе) және басқару жүйелеріне бөлінеді.

Алғашқы жүйелерде реттеуші нәтижеге қарамастан басқару объектісіне 
әсер етеді, яғни.реттелетін мән мен сыртқы бұзылыстың мәні. Бұзылуды 
басқару жүйелері басқару объектісіне әсер ететін сыртқы бұзылуларға 
байланысты Басқару әсері пайда болатын принцип бойынша жұмыс істейді.

Мысал ретінде құю немесе жылу цехының жылу жүйесін қарастыруға 
болады. Бұл жағдайда цехтың жылу құбырындағы ыстық судың шығыны 
сыртқы ауа-райына байланысты. Сыртта неғұрлым суық болса, соғұрлым 
ыстық су жылыту батареяларына беріледі және керісінше.

Ауытқу принципі бойынша жұмыс істейтін жабық автоматты басқару 
жүйелері автоматты басқару жүйелері (SAR) деп те аталады. Олардың 
ерекшелігі-сигналдардың жабық тізбегінің болуы, яғни. реттелетін мәннің 
күйі туралы ақпарат салыстыру элементінің кірісіне берілетін кері каналдың 
болуы.

Автоматты реттеу жүйелері үш мәселені шешуге арналған: реттелетін 
шаманы тұрақтандыру (тұрақтандырушы АТС), белгілі (бағдарламалық АТС) 
немесе белгісіз (бақылаушы АТС) бағдарламалар бойынша реттелетін 
шаманы өзгерту.

Тұрақтандыратын САР-да реттелетін шаманың берілген мәні тұрақты 
болады. Мұндай жүйенің мысалы-жылу пешінің жұмыс кеңістігіндегі 
температураны бақылау жүйесі. Бағдарламалық АТЖ-да реттелетін шаманың 
мәні алдын ала әзірленген (белгілі) бағдарлама бойынша уақыт бойынша 
өзгереді.

Бақылау жүйелерінде реттелетін шаманың берілген мәні алдын-ала 
белгісіз бағдарламаға сәйкес уақыт өте келе өзгереді. Бақылау және 
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бағдарламалық жасақтама SAR негізгі сигналды өңдеу принципін 
тұрақтандырудан ерекшеленеді.

Бақылау реттеуінің ең типтік мысалы отын балқыту және жылыту 
пештеріндегі жану процесін реттеу кезінде отын мен ауа шығыны 
арасындағы байланысты автоматты түрде сақтау болып табылады.

Сур.5.13 автоматты басқару жүйелері: а-ашық, б-ауытқу бойынша ашық, 
в — жабық, г — құрамдастырылған, д — өзін — өзі реттейтін, Р — реттегіш, 
ОУ — басқару объектісі, ЭС — салыстыру элементі, УАВ — анықтау әсерін 

талдау құрылғысы: ВУ — есептеу құрылғысы, ИУ — атқарушы құрылғы, 
АУУ — автоматты басқару құрылғысы, УАО-басқару объектісін талдау 

құрылғысы.

Аралас жүйелер ауытқуды және бұзылуды басқару жүйелерінің 
артықшылықтарын біріктіреді, бұл басқару дәлдігін арттырады. Біріктірілген 
жүйелердегі ескерілмеген бұзылулардың әрекеті ауытқу басқармасымен 
өтеледі немесе әлсірейді.

Өзін-өзі реттейтін (бейімделетін) жүйелерді үш субклассқа бөлуге 
болады: экстремалды жүйелер, параметрлерді өздігінен реттейтін жүйелер 
және құрылымды өздігінен реттейтін жүйелер.

Төтенше басқару жүйелері басқару объектісінің ең тиімді (оңтайлы) 
жұмыс режимін құру үшін жүйенің сыртқы жағдайларының немесе ішкі 
күйінің өзгеруіне байланысты параметр, бағдарлама немесе ойнату Заңы 
автоматты түрде өзгеретін тұрақтандыру, бақылау немесе бағдарламалық 
басқару жүйелері деп аталады.

Мұндай жүйелерде тұрақты конфигурацияның немесе бағдарламаның 
орнына автоматты іздеу құрылғысы орнатылады, ол объектінің кез-келген 
сипаттамасын (тиімділік, өнімділік, тиімділік және т.б.) талдайды және 
нәтижеге байланысты басқару құрылғысына реттелетін шаманың қажетті
мәнін береді, осылайша бұл сипаттама жүйенің жұмыс жағдайына әсер ететін 
әртүрлі бұзушы әсерлердің үздіксіз өзгеруімен экстремалды мәнге ие болады.

Параметрлерді өздігінен реттейтін жүйелерде сыртқы жағдайлар немесе 
реттеу объектісінің сипаттамалары өзгерген кезде жүйенің тұрақты жұмысын 
қамтамасыз ету және реттелетін шаманы берілген немесе оңтайлы деңгейде 



177

ұстап тұру мақсатында басқару құрылғысының өзгермелі параметрлері 
автоматты түрде (алдын ала белгіленген бағдарламаға сәйкес емес) өзгереді.

Құрылымның өзін-өзі реттейтін жүйелерде басқару объектісінің сыртқы 
жағдайлары мен сипаттамалары өзгерген кезде қосылыстар тізбегіндегі 
элементтер ауысады немесе оған жаңа элементтер енгізіледі. Құрылымды 
осындай өзгертудің (таңдаудың) мақсаты басқару міндетін жақсы шешуге 
қол жеткізу болып табылады.

Құрылымды таңдау есептеу және логикалық операцияларды қолдана 
отырып, автоматты түрде іздеу арқылы жүзеге асырылады. Мұндай жүйелер 
объектінің сыртқы жағдайлары мен сипаттамаларының барлық өзгерістеріне 
бейімделіп қана қоймай, сонымен қатар бұзылған элементтердің орнына 
жаңа тізбектер құра отырып, жеке элементтердің ақаулары немесе 
сәтсіздіктері болған кезде де қалыпты жұмыс істеуі керек. Өзін-өзі реттейтін 
құрылымы бар жүйелер өзін-өзі жетілдіруге, бірнеше нұсқаны тез сынап 
көру, олардың ең жақсысын таңдау және "есте сақтау" арқылы "тәжірибе 
жинауға" мәжбүр етуі мүмкін.

Функционалды классификацияға сәйкес барлық автоматты басқару 
жүйелері төрт сыныпқа бөлінеді:

• механизмдердің жұмысын үйлестіруге арналған жүйелер;
• технологиялық процестердің параметрлерін реттеу жүйелері;
• автоматты басқару жүйелері;
• автоматты қорғау және құлыптау жүйелері.
Қондырғының немесе тұтастай қондырғының жекелеген 

механизмдерінің жұмысын үйлестіруге арналған жүйелер автоматты қатты 
басқару (күйе) жүйелері болып табылады.

Технологиялық процестерді автоматты реттеу жүйелері (АТЖ) 
реттелетін шаманы берілген деңгейде ұстап тұруды немесе оны берілген 
бағдарлама бойынша өзгертуді қамтамасыз етеді.

Автоматты бақылау жүйелері (САК) адамның тікелей қатысуынсыз
технологиялық процестер параметрлерінің ағымдағы мәндері (температура, 
қысым, шаңдану немесе ауаның газдануы және т.б.) туралы ақпарат алуға 
арналған құралдар мен әдістерді қамтиды.

Автоматты қорғау (САЗ) және бұғаттау (АҚҚ) жүйелері орнатылған 
режим кезінде Жабдықтың жұмысында авариялық жағдайлардың туындауын 
болдырмайды [46].

5.1.3 Логикалық элементтердің белгіленуі

Сандық сигналдарды өңдейтін барлық Электрондық компоненттер 
бірдей "кірпіштің"кішкене жиынтығынан тұрады. Интеграция деңгейі төмен 
микросхемаларда мұндай элементтердің бірліктері және ондаған болуы 
мүмкін, ал қазіргі процессорларда олар өте көп болуы мүмкін. Олар 
логикалық элементтер деп аталады. Логикалық элемент-бұл кірістермен кез-
келген логикалық операцияны орындауға арналған электр тізбегі. Логикалық 
элемент-кіріс және шығыс сигналдары арасындағы белгілі бір логикалық 
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қатынасты жүзеге асыратын элемент. Кіріс мұнда әр түрлі деңгейдегі 
кернеулер түрінде ұсынылады, ал шығудағы логикалық операцияның 
нәтижесі белгілі бір деңгейдегі кернеу түрінде де алынады. Логикалық 
элементтер әдетте компьютерлердің логикалық тізбектерін, дискретті 
автоматты басқару және басқару тізбектерін құру үшін қолданылады.

Логикалық элементтердің жұмысын талдауда логикалық алгебра деп 
аталады. Математиканың осы бөлімінің басталуы 19 – шы ғасырдағы 
ағылшын математигі және логикасы, математикалық логиканың негізін 
қалаушылардың бірі Джордж Булдың еңбектерінде баяндалған. Логикалық 
алгебраның негіздері-мәлімдемелер, логикалық амалдар, сонымен қатар 
функциялар мен заңдар. Логикалық элементтердің жұмыс принциптерін 
түсіну үшін логикалық алгебраның барлық қыр-сырын үйренудің қажеті жоқ, 
біз оның негіздерін шындық кестелерін қолдана отырып, оқу процесінде 
игереміз.

Логикалық элементтерде бір немесе бірнеше кіріс және бір немесе екі 
(әдетте бір-біріне кері) шығыс болады. Логикалық элементтердің Шығыс 
сигналдарының "нөлдері" мен "бірліктері" мәндері элемент орындайтын 
логикалық функциямен және тәуелсіз айнымалылар рөлін атқаратын кіріс 
сигналдарының "нөлдері" мен "бірліктері" мәндерімен анықталады. Кез-
келген күрделі логикалық функцияны құруға болатын қарапайым логикалық 
функциялар бар.

"Және" (AND) элементі, ол конъюнктор (сурет.5.14), логикалық 
көбейту амалын орындайды:

Сур.5.14. Шартты белгі

Мұнда "2" логикалық элементі көрсетілген ("және" әрпінің алдындағы 
Сан кіріс санын білдіреді). Тіктөртбұрыштың жоғарғы сол жақ 
бұрышындағы & (амперсант) белгісі оның "және"логикалық элементі екенін 
көрсетеді. Dd1.2 белгілеуінің алғашқы екі әрпі оның сандық микросхема 
(Digital) екенін көрсетеді, нүктенің сол жағындағы Сан схемадағы 
микросхеманың нөмірін, ал нүктенің оң жағындағы Сан осы чиптің 
құрамындағы логикалық элементтің нөмірін көрсетеді. Бір чипте бірнеше 
логикалық элементтер болуы мүмкін.

"Немесе" (OR) элементі, ол ажыратушы (сурет.5.), логикалық қосу 
амалын орындайды:

Сур.5.15. Шартты белгі 
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Элемент" емес " (NOT), ол инвертор(сурет.5.16), логикалық теріске 
шығару әрекетін орындайды: [47]

Сур.5.16 шартты белгі

5.1.4 Негізгі логикалық элементтердің жұмыс принципі

Логикалық элемент-кіріс және шығыс сигналдары арасындағы белгілі 
бір логикалық қатынасты жүзеге асыратын элемент.

Логикалық элементтерде бір немесе бірнеше кіріс және бір немесе екі 
(әдетте бір-біріне кері) шығыс болады. Логикалық элементтердің Шығыс 
сигналдарының "нөлдері" мен "бірліктері" мәндері элемент орындайтын 
логикалық функциямен және тәуелсіз айнымалылар рөлін атқаратын кіріс 
сигналдарының "нөлдері" мен "бірліктері" мәндерімен анықталады. Кез-
келген күрделі логикалық функцияны құруға болатын қарапайым логикалық 
функциялар бар.

Элемент схемасының құрылғысына, оның электр параметрлеріне 
байланысты кіріс және шығыс логикалық деңгейлері (жоғары және төмен 
кернеу деңгейлері) жоғары және төмен (шынайы және жалған) күйлер үшін 
бірдей мәндерге ие.

Сур.5.17. Интегралды схема

Дәстүрлі түрде логикалық элементтер арнайы радио элементтері —
интегралды схемалар түрінде қол жетімді(сурет.5.17). Конъюнкция, ажырату, 
теріске шығару және модуль бойынша қосу сияқты логикалық операциялар 
(және, немесе, жоққа шығару немесе) — негізгі типтердің логикалық 
элементтерінде орындалатын негізгі операциялар болып табылады. Әрі 
қарай, логикалық элементтердің осы түрлерінің әрқайсысын мұқият 
қарастырайық.

"Және" логикалық элементі-конъюнкция, логикалық көбейту, 
AND.

"Және" - логикалық элемент (сурет.5.18), кіріс деректерінде конъюнкция 
немесе логикалық көбейту операциясын орындайды. Бұл элемент 2-ден 8-ге 
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дейін болуы мүмкін (өндірісте 2, 3, 4 және 8 кірістері бар "және" элементтері 
жиі кездеседі) және бір шығыс.

Әр түрлі кірістері бар "және" логикалық элементтерінің шартты 
белгілері суретте көрсетілген. 

Сур.5.18. Логикалық элемент " және»

2 және элемент үшін ақиқат кестесі элементтің шығуында логикалық 
бірлік бірінші және екінші кірістерде бір уақытта болған жағдайда ғана 
логикалық бірлік болатындығын көрсетеді. Қалған үш жағдайда шығу нөлге 
тең болады.

Батыс схемаларында "және" элементінің белгішесі кіре берісте түзу 
сызыққа ие және шығуда дөңгелектенеді. Отандық схемаларда - "& " 
символы бар тіктөртбұрыш.

Логикалық элемент "немесе" - ажырату, логикалық қосу, OR.
"Немесе" - логикалық элемент (сурет.5.19), кіріс деректерінде ажырату 

немесе логикалық қосу операциясын орындайды. Ол "және" элементі сияқты 
екі, үш, төрт және т.б. кірістермен және бір шығумен шығарылады. Суретте 
әр түрлі кірістері бар "немесе" логикалық элементтердің шартты белгілері 
көрсетілген. Белгіленеді деректер элементтері де: 2ИЛИ, 3ИЛИ, 4ИЛИ және 
т. б.

Сур.5.19 логикалық элемент " немесе»

"2немесе" элементінің ақиқат кестесі шығуда логикалық бірліктің пайда 
болуы үшін логикалық блоктың бірінші немесе екінші кірісте болуы 
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жеткілікті екенін көрсетеді. Егер логикалық бірліктер бірден екі кіреберісте 
болса, шығуда да бірлік болады.

Батыс схемаларында "немесе" элементінің белгішесінде кіреберісте
дөңгелектеу және шығуда қайрау бар. Отандық схемаларда - "1"символы бар 
тіктөртбұрыш.

Логикалық элемент " жоқ " - теріске шығару(сурет.5.20), инвертор, 
NOT.

"Емес" - логикалық терістеу операциясын кірістерде орындайтын 
логикалық элемент. Бір шығыс және тек бір кірісі бар бұл элемент инвертор 
деп те аталады, өйткені ол кіріс сигналын түрлендіреді (түрлендіреді). 
Суретте "жоқ"логикалық элементінің шартты белгісі көрсетілген.

Сур.5.20. Логикалық элемент "жоқ»

Инвертор үшін шындық кестесі жоғары кіріс потенциалы төмен шығу 
потенциалын және керісінше беретінін көрсетеді.

Батыс схемаларында "жоқ" элементінің белгішесі Шығыс шеңбері бар 
үшбұрыш түрінде болады. Отандық схемаларда - "1" символы бар 
тіктөртбұрыш, шығысында шеңбер бар.

"И-НЕ" логикалық элементі-теріске шығарумен конъюнкция 
(логикалық көбейту), NAND(сурет.5.21).

"Және - емес" - логикалық қосу операциясын кірістерде орындайтын 
логикалық элемент, содан кейін логикалық терістеу операциясы, нәтиже 
шығысқа беріледі. Басқаша айтқанда, бұл "емес" элементімен толықтырылған 
"және"элементі. Суретте "2i-емес"логикалық элементінің шартты белгісі 
көрсетілген.

Сур.5.21. Логикалық элемент " және-жоқ»

"Және" емес элемент үшін шындық кестесі "және" элементі үшін кестеге 
қарама-қарсы. Үш нөл мен бірліктің орнына — үш және нөл. "И-емес" 
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элементі 1913 жылы осы логикалық операцияның маңыздылығын алғаш атап 
өткен математик Генри Морис Шеффердің құрметіне "Шеффер элементі" деп 
те аталады. "Және" деп белгіленеді, тек шығудағы шеңбермен.

"Немесе-емес" логикалық элементі-теріске шығарумен ажырату 
(логикалық қосу), NOR(сурет.5.22).

"Немесе" емес " -логикалық қосу операциясын кірістерде орындайтын 
логикалық элемент, содан кейін логикалық терістеу операциясы, нәтиже 
шығысқа беріледі. Басқаша айтқанда, бұл "емес" элементімен толықтырылған 
"немесе" элемент - инвертор. Суретте "2 немесе жоқ"логикалық элементінің 
шартты белгісі көрсетілген.

Сур.5.22. Логикалық элемент " немесе-жоқ»

Элемент үшін ақиқат кестесі" немесе "элемент үшін кестеге қарама-
қарсы емес"немесе". Шығудағы жоғары әлеует тек бір жағдайда ғана 
алынады - төмен потенциалдар бір уақытта екі кіреберіске де беріледі. 
"Немесе" деп белгіленеді, тек инверсияны білдіретін шығудағы шеңбермен.

"Эксклюзивті немесе" логикалық элемент-2, XOR модулін 
қосу(сурет.5.23).

"эксклюзивті немесе" - кіріс деректерінде 2 Модуль бойынша логикалық 
қосу әрекетін орындайтын, екі кірісі және бір шығысы бар логикалық 
элемент. Көбінесе бұл элементтер басқару схемаларында қолданылады. 
Суретте осы элементтің шартты белгісі көрсетілген.

Батыс сызбаларындағы сурет - "немесе" сияқты, кіреберіс жағында 
қосымша қисық жолақпен, үйде - " немесе "сияқты, тек" 1 "орнына"=1 " 
жазылады.

Сур.5.23. Логикалық элемент "эксклюзивті НЕМЕСЕ»
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Бұл логикалық элемент "теңсіздік" деп те аталады. Кернеудің жоғары 
деңгейі кірістегі сигналдар тең болмаған кезде ғана болады (бір бірлікте, 
екіншісінде нөл немесе біреуінде нөл, ал екіншісінде бірлік), егер кірісте бір 
уақытта екі бірлік болса да, шығуда нөл болады — бұл 
"немесе"айырмашылығы. Бұл логикалық элементтер қосқыштарда кеңінен 
қолданылады [48].

5.1.5 Датчиктердің жіктелуі және олардың техникалық 
сипаттамалары

Әр түрлі технологиялық процестерді автоматтандыру, әртүрлі 
қондырғыларды, машиналарды, механизмдерді тиімді басқару әр түрлі 
физикалық шамаларды көптеген өлшеуді қажет етеді.

Датчик-бақыланатын шаманы (температура, қысым, жиілік, жарық күші, 
Электр кернеуі, ток және т.б.) өлшеуге, беруге, сақтауға, өңдеуге, тіркеуге 
және кейде оларға әсер етуге ыңғайлы сигналға айналдыратын өлшеу, сигнал 
беру, реттеу немесе басқару құрылғысының элементі. басқарылатын 
процестерге. Немесе қарапайым, сенсор-бұл құрылғы (сурет.5.24) кез-келген 
физикалық шаманың кіріс әсерін одан әрі пайдалануға ыңғайлы сигналға 
түрлендіреді.

Пайдаланылған сенсорлар өте алуан түрлі және оларды әртүрлі 
сипаттамаларға сәйкес жіктеуге болады:

Кіріс (өлшенетін) шаманың түріне байланысты: механикалық қозғалыс 
сенсорлары (сызықтық және бұрыштық), пневматикалық, электрлік, Шығын 
өлшегіштер, жылдамдық, үдеу, күш, температура, қысым датчиктері және т. 
б.

Қазіргі уақытта өнеркәсіпте әртүрлі физикалық шамалардың өлшеу 
үлесінің шамамен келесі таралуы бар: температура-50%, тұтыну (масса және 
көлем) – 15%, қысым – 10%, деңгей – 5%, Сан (масса, көлем) – 5%, Уақыт –
4%, Электрлік және магниттік шамалар – 4% - дан аз.

Сур.5.24. Сенсорлардың түрлері

Кіріс мәні түрлендірілетін Шығыс шамасының түріне сәйкес электрлік 
емес және электрлік болып бөлінеді: тұрақты ток датчиктері (ЭМӨ немесе 
кернеу), айнымалы ток амплитудасының датчиктері (ЭМӨ немесе кернеу), 
айнымалы жиілік датчиктері (ЭМӨ немесе кернеу), кедергі датчиктері 
(белсенді, индуктивті немесе сыйымдылық) және т. б.
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Сенсорлардың көпшілігі электрлік. Бұл электр өлшемдерінің келесі 
артықшылықтарына байланысты:

• электрлік шамаларды қашықтыққа беру ыңғайлы, сонымен қатар
беріліс жоғары жылдамдықпен жүзеге асырылады;

• электрлік шамалар кез-келген мағынада әмбебап
басқа шамалар электрлік және керісінше өзгеруі мүмкін;

• олар дәл сандық кодқа айналады және қол жеткізуге мүмкіндік береді
өлшеу құралдарының жоғары дәлдігі, сезімталдығы және жылдамдығы.

Әрекет принципіне сәйкес сенсорларды екі сыныпқа бөлуге болады: 
генераторлық және параметрлік (модулятор датчиктері). Генератор 
сенсорлары кіріс шамасын электр сигналына тікелей түрлендіреді.

Параметрлік датчиктер кіріс мәнін сенсордың кез-келген электрлік 
параметрінің (R, L немесе C) өзгеруіне түрлендіреді.

Әрекет принципі бойынша сенсорларды омикалық, реостаттық, 
фотоэлектрлік (оптикалық-электронды), индуктивті, сыйымдылықты және т. 
б. деп бөлуге болады.

Сенсорлардың үш класы бар:
• Аналогты датчиктер, яғни Аналогты шығаратын датчиктер кіріс шамасының 

өзгеруіне пропорционалды сигнал;
• импульстар тізбегін құратын сандық сенсорлар немесе екілік сөз;
• сигнал шығаратын екілік (екілік) сенсорлар тек екі деңгей: "қосулы / 

өшірулі" (басқаша айтқанда, 0 немесе 1); қарапайымдылығына байланысты 
кең таралған.

Датчиктерге қойылатын талаптар:
• шығу шамасының кіріс шамасына бір мәнді тәуелділігі;
• уақыт бойынша сипаттамалардың тұрақтылығы;
• жоғары сезімталдық;
• шағын мөлшері мен салмағы;
• бақыланатын процеске және оған кері әсердің болмауы 

Бақыланатын параметрлер
• әр түрлі пайдалану жағдайындағы жұмыс;
• орнатудың әртүрлі нұсқалары.

Параметрлік датчиктер (модулятор датчиктері) x кіріс мәнін сенсордың 
кез-келген электрлік параметрін (R, L немесе C) өзгертуге түрлендіреді. 
Энергия тасымалдағыш сигналсыз (кернеу немесе ток) датчиктің аталған 
параметрлерін өзгертуді қашықтыққа беру мүмкін емес. Сенсордың тиісті 
параметрінің өзгеруін сенсордың токқа немесе кернеуге реакциясы арқылы 
ғана анықтауға болады, өйткені аталған параметрлер осы реакцияны 
сипаттайды. Сондықтан параметрлік датчиктер тұрақты немесе айнымалы 
токпен жұмыс істейтін арнайы өлшеу тізбектерін қолдануды қажет етеді.

Омикалық (резистивті) датчиктер-жұмыс принципі l ұзындығы, s 
қимасы ауданы немесе P меншікті кедергісі өзгерген кезде олардың белсенді 
кедергісінің өзгеруіне негізделген:

R= pl/S    (5.1)
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Сонымен қатар, белсенді қарсылық шамасының байланыс қысымына 
және фотокеллалардың жарықтандырылуына тәуелділігі қолданылады. 
Осыған сәйкес омикалық сенсорлар бөлінеді: байланыс, Потенциометриялық 
(реостат), тензорезистор, Терморезистор, фоторезистор.

Контактілі сенсорлар-бұл бастапқы элементтің қозғалысын электр 
тізбегінің кедергісінің спазмодикалық өзгеруіне айналдыратын резисторлық 
сенсорлардың қарапайым түрі. Байланыс датчиктерінің көмегімен күш-
жігерді, қозғалыстарды, температураны, объектілердің өлшемдерін, олардың 
пішінін және т. б. өлшейді және бақылайды. Контактілі сенсорларға негізінен 
электр өткізгіш сұйықтықтардың шекті деңгейлерін өлшеу үшін 
қолданылатын жол және терминалды қосқыштар, контактілі термометрлер 
және электрод сенсорлары жатады.

Байланыс сенсорлары тұрақты және айнымалы токта жұмыс істей алады. 
Өлшеу шегіне байланысты байланыс сенсорлары бір шекті және көп шекті 
болуы мүмкін. Соңғылары айтарлықтай өзгеретін шамаларды өлшеу үшін 
қолданылады, ал электр тізбегіне қосылған R резисторының бөліктері 
біртіндеп қысқарады.

Контактілі сенсорлардың кемшілігі-үздіксіз бақылаудың қиындығы 
және байланыс жүйесінің шектеулі қызмет ету мерзімі. Бірақ бұл 
сенсорлардың өте қарапайымдылығына байланысты олар автоматика 
жүйелерінде кеңінен қолданылады.

Реостат сенсорлары-өзгеретін белсенді кедергісі бар резистор. 
Сенсордың кіріс мәні-контактіні жылжыту, ал шығыс – оның кедергісінің 
өзгеруі. Жылжымалы байланыс механикалық түрде қозғалатын (бұрыштық 
немесе сызықтық) түрлендірілуі керек объектімен байланысты.

Реостат сенсорын қосудың Потенциометриялық схемасы ең көп 
таралған, онда реостат кернеу бөлгіш тізбегіне сәйкес қосылады. Естеріңізге 
сала кетейік, кернеу бөлгіші тұрақты немесе ауыспалы кернеуді бөліктерге 
бөлуге арналған электрлік құрылғы деп аталады; кернеу бөлгіші 
резисторлардан, конденсаторлардан немесе индукторлардан тұратын электр 
тізбегінің элементтері арқылы қол жетімді кернеудің бір бөлігін ғана алуға 
(пайдалануға) мүмкіндік береді. Кернеу бөлгіш тізбегіне сәйкес қосылатын 
айнымалы резистор потенциометр деп аталады.

Әдетте реостат датчиктері механикалық өлшеу құралдарында олардың 
көрсеткіштерін электрлік шамаларға (ток немесе кернеу) түрлендіру үшін 
қолданылады, мысалы, сұйықтық деңгейінің қалқымалы өлшегіштерінде, 
әртүрлі қысым өлшегіштерде және т. б.

Тензорезисторлар (тензометриялық датчиктер) механикалық 
кернеулерді, шағын деформацияларды, дірілді өлшеу үшін қолданылады. 
Тензорезисторлардың әрекеті оларға қолданылатын күштердің әсерінен 
өткізгіш және жартылай өткізгіш материалдардың белсенді кедергісінің 
өзгеруінен тұратын тензоэффектке негізделген.

Термометрлік датчиктер (термисторлар) - қарсылық температураға 
байланысты. Термисторлар сенсор ретінде екі жолмен қолданылады:

1) термистордың температурасын қоршаған орта анықтайды; термистор 
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арқылы өтетін ток соншалықты аз, сондықтан термистордың қызуына 
әкелмейді. Бұл жағдайда термистор температура сенсоры ретінде 
қолданылады және көбінесе "қарсылық термометрі"деп аталады.

2) терморезистордың температурасы шамасы бойынша тұрақты токпен 
қыздыру дәрежесімен және салқындату жағдайларымен анықталады. Бұл 
жағдайда орнатылған температура термистор бетінің жылу беру жағдайымен 
анықталады (қоршаған ортаның – газдың немесе сұйықтықтың қозғалыс 
жылдамдығы – термисторға қатысты, оның тығыздығы, тұтқырлығы және 
температурасы), сондықтан термисторды ағын жылдамдығының сенсоры, 
қоршаған ортаның жылу өткізгіштігі, газдардың тығыздығы және т.б. осы 
типтегі датчиктерде екі сатылы түрлендіру жүреді: өлшенетін шама алдымен 
термистор температурасының өзгеруіне айналады, содан кейін ол 
қарсылықтың өзгеруіне айналады.

Термисторлар таза металдардан да, жартылай өткізгіштерден де 
жасалған. Мұндай сенсорлар жасалған Материал жоғары температуралық 
қарсылық коэффициентіне, мүмкін болса, қарсылықтың температураға 
сызықтық тәуелділігіне, қасиеттердің жақсы көбеюіне және қоршаған орта 
әсеріне инерттілігіне ие болуы керек. Барлық көрсетілген қасиеттер 
платинамен қанағаттандырылады; аз мөлшерде-мыс және никель.

Индуктивті сенсорлар машиналардың, механизмдердің, роботтардың 
және т.б. жұмыс органдарының қозғалысы туралы байланыссыз ақпарат 
алуға және осы ақпаратты электр сигналына айналдыруға қызмет етеді.

Индуктивті сенсордың жұмыс принципі магниттік тізбектің жеке 
элементтерінің (якорь, ядро және т.б.) орналасуына байланысты магниттік 
тізбектегі ораманың индуктивтілігінің өзгеруіне негізделген. Мұндай 
сенсорларда сызықтық немесе бұрыштық қозғалыс X (кіріс мәні) сенсордың 
индуктивтілігінің (L) өзгеруіне айналады. Бұрыштық және сызықтық 
қозғалыстарды, деформацияларды, өлшемді бақылауды және т. б. өлшеу 
үшін қолданылады.

Қарапайым жағдайда индуктивті сенсор-бұл магниттік өткізгіші бар 
индуктор, оның жылжымалы элементі (якорь) өлшенетін шаманың әсерінен 
қозғалады.

Индуктивті сенсор барлық өткізгіш заттарды таниды және соған сәйкес 
жауап береді. Индуктивті сенсор байланыссыз, механикалық әсерді қажет 
етпейді, электромагниттік өрісті өзгерту арқылы байланыссыз жұмыс істейді.

Сыйымдылық датчиктері-жұмыс принципі конденсатордың электр 
сыйымдылығының мөлшеріне, оның төсеніштерінің өзара орналасуына және 
олардың арасындағы ортаның диэлектрлік өткізгіштігіне байланысты.

Екі қабатты жалпақ конденсатор үшін электр сыйымдылығы өрнекпен 
анықталады (5.2):

С = e0eS/h (5.2)

мұндағы e0-диэлектрлік тұрақты;
e - төсемдер арасындағы ортаның салыстырмалы диэлектрлік тұрақты;
S - Белсенді төсем ауданы;
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h-конденсатордың төсемдері арасындағы қашықтық.
C(S) және C(h) тәуелділіктері механикалық қозғалыстарды 

сыйымдылықты өзгертуге түрлендіру үшін қолданылады.
Датчиктер-генераторлар.
Генератор сенсорлары кіріс x шамасын электрлік сигналға тікелей 

түрлендіреді. Мұндай сенсорлар кіріс (өлшенетін) шаманың энергиясын 
бірден электр сигналына айналдырады, яғни.олар электр генераторлары 
сияқты (мұндай сенсорлардың атауы қайдан шыққан - олар электр сигналын 
шығарады).

Мұндай сенсорлардың жұмыс істеуі үшін қосымша қуат көздері қажет 
емес (дегенмен, сенсордың шығыс сигналын күшейту, оны басқа сигнал 
түрлеріне түрлендіру және басқа мақсаттар үшін қосымша қуат қажет болуы 
мүмкін). Генераторлар-термоэлектрлік, пьезоэлектрлік, индукциялық, 
фотоэлектрлік және басқа да сенсорлардың көптеген түрлері.

Индукциялық датчиктер өлшенген электрлік емес шаманы индукцияның 
ЭҚК-ге түрлендіреді. Датчиктердің жұмыс принципі электромагниттік 
индукция заңына негізделген. Бұл сенсорларға шығыс кернеуі генератор 
білігінің айналу жылдамдығына пропорционал болатын шағын электр 
генераторлары болып табылатын тұрақты және айнымалы ток 
тахогенераторлары жатады. Тахогенераторлар бұрыштық жылдамдық 
сенсорлары ретінде қолданылады.

Тахогенератор-генератор режимінде жұмыс істейтін электр машинасы. 
Бұл жағдайда өндірілген ЭМӨ айналу жылдамдығына және магнит 
ағынының шамасына пропорционалды. Сонымен қатар, айналу 
жылдамдығының өзгеруімен ЭМӨ жиілігі өзгереді. Олар жылдамдық 
сенсорлары ретінде қолданылады (жылдамдық).

Температура сенсорлары. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісте 
температураны өлшеу жиі кездеседі (мысалы, орташа өлшемді атом электр 
станциясында мұндай өлшеу жүргізілетін шамамен 1500 нүкте бар, ал Химия 
өнеркәсібінің ірі кәсіпорнында 20 мыңнан астам ұқсас нүктелер бар). 
Өлшенетін температураның кең ауқымы, өлшеу құралдарын пайдалану 
жағдайларының әртүрлілігі және оларға қойылатын талаптар қолданылатын 
температураны өлшеу құралдарының алуан түрлілігін анықтайды.

Кремний температура сенсорлары жартылай өткізгіш кремнийдің 
температураға тәуелділігін пайдаланады. Өлшенетін температура диапазоны 
-50 ... +150 0C. Олар негізінен электронды құрылғылардың ішіндегі 
температураны өлшеу үшін қолданылады.

Кедергінің жылу түрлендіргіштері.
Кедергі жылу түрлендіргіштерінің (термисторлардың) жұмыс принципі 

температураға байланысты өткізгіштер мен жартылай өткізгіштердің электр 
кедергісінің өзгеруіне негізделген (бұрын қарастырылған).

Платина термисторлары -260-тан 1100 0С-қа дейінгі температураны 
өлшеуге арналған. Іс жүзінде температураға қарсылықтың сызықтық 
тәуелділігі бар арзан мыс термисторлары кеңінен қолданылады.

Мыстың кемшілігі оның төмен кедергісі және жоғары температурада 
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жеңіл тотығуы болып табылады, нәтижесінде мыс қарсылық термометрлерін 
қолданудың соңғы шегі 180 0C температурасымен шектеледі. Мыс 
термисторлары сипаттамалардың тұрақтылығы мен репродуктивтілігінде 
платинадан төмен. Никель бөлме температурасының диапазонында өлшеу 
үшін арзан сенсорларда қолданылады.

Термоэлектрлік түрлендіргіштер (термопаралар) - термопаралардың 
жұмыс принципі термоэлектрлік әсерге негізделген, яғни екі гетерогенді 
металдардың немесе жартылай өткізгіштердің қосылыстарының 
(түйіспелерінің) температуралық айырмашылығы болған кезде тізбекте 
термоэлектрлік қозғаушы күш пайда болады (қысқартылған Термо-ЭМӨ). -
Белгілі бір температура диапазонында термо ЭМӨ температура 
айырмашылығына тікелей пропорционал деп санауға болады ΔT = T1-T0 
ұйқы мен термопараның ұштары арасындағы.

Температурасы өлшенетін ортаға батырылған термопараның ұштары 
термопараның жұмыс ұшы деп аталады. Қоршаған ортадағы және әдетте 
сымдармен өлшеу схемасына қосылатын ұштар бос ұштар деп аталады. Бұл 
ұштардың температурасы тұрақты болуы керек. Бұл жағдайда Термо-ЭМӨ 
Ет тек жұмыс аяғының T1 температурасына байланысты болады (5.3).

Uвых = Ет = С (Т1-Т0), (5.3)

мұндағы с-термопара өткізгіштерінің материалына байланысты 
коэффициент.

Термоэлектрлік түрлендіргіштерді жасау үшін ең көп таралған-платина, 
платинородий, хром, алюминий.

Техникалық сипаттамалары
Мақсаты бойынша жұмыс істей отырып, кез-келген сенсорға әртүрлі 

физикалық факторлар әсер етуі мүмкін: температура, қысым, ылғалдылық, 
Жарық, діріл, радиация және т. б. Бұл жағдайда сенсор сенсорға, табиғи 
өлшенетін шамаға қатысты деп аталатын бір ғана нақты шаманы нақты 
қабылдап, өлшеуі керек. Біз оны "А"әрпімен белгілейміз. Сенсордың Шығыс 
мәні "В"әрпімен белгіленеді.

Содан кейін в сенсорының Шығыс шамасының табиғи өлшенетін а 
шамасына функционалды тәуелділігі, статикалық жағдайда, берілген s 
сенсорының статикалық сипаттамасы деп аталады. Сенсордың статикалық 
сипаттамасы кесте, графика немесе аналитикалық түрде көрсетілуі мүмкін.

Сенсордың статикалық сезімталдығы.
Кез-келген сенсордың сипаттамаларының ішінде ең бастысы s 

сенсорының статикалық сезімталдығы болып табылады. Бұл Шығыс 
шамасының кіші өсімінің статикалық жағдайда тиісті табиғи өлшенетін а 
шамасының кіші өсіміне қатынасы ретінде көрінеді. Мысалы, В / А (амперге 
вольт), егер резистивті ток сенсоры болса (5.4).

𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝐵𝐵𝐵𝐵
∆𝑑𝑑𝑑𝑑

(5.4)
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Бұл өрнек, негізінен, сезімталдық коэффициенті немесе өлшенетін 
шаманың градиенті деп атауға болатын электронды құрылғылар үшін пайда
ұғымына ұқсас.

Сенсордың динамикалық сезімталдығы.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∆𝐵𝐵𝐵𝐵 ∆𝑡𝑡𝑡𝑡⁄
∆𝑑𝑑𝑑𝑑 ∆𝑡𝑡𝑡𝑡⁄      (5.5)

Егер сенсордың жұмыс шарттары тұрақты болмаса, Егер өзгерістер 
кезінде "Инерция" байқалса, онда біз Sd сенсорының динамикалық 
сезімталдығы туралы айтуға болады, ол сенсордың Шығыс шамасының 
өзгеру жылдамдығының тиісті табиғи өлшенетін шаманың (кіріс 
шамасының) өзгеру жылдамдығына қатынасы ретінде көрінеді. Мысалы, 
секундына / Ом секундына вольт, егер температура сенсоры болса, Шығыс 
кедергісі өлшенетін температураға байланысты өзгереді(5.5).

Сенсордың сезімталдық шегі.
Датчиктің Шығыс шамасының нақты өзгеруіне әкелуі мүмкін табиғи 

өлшенетін шаманың минималды өзгерісі сенсордың сезімталдық шегі деп 
аталады. Мысалы, 0,5 градус температура сенсорының сезімталдық шегі 
сенсордың Шығыс шамасындағы температураның аз өзгеруі (мысалы, 0,1 
градус) мүлдем әсер етпеуі мүмкін [49].

5.1.6 Параметрлік және генераторлық датчиктердің құрылымы
және жұмыс істеу принципі

Әрекет принципіне сәйкес сенсорларды екі сыныпқа бөлуге болады: 
генераторлық және параметрлік (модулятор датчиктері). Генератор 
сенсорлары кіріс шамасын электр сигналына тікелей түрлендіреді.

Параметрлік датчиктер кіріс мәнін сенсордың кез-келген электрлік 
параметрінің (R, L немесе C) өзгеруіне түрлендіреді.

Параметрлік датчиктер (модулятор датчиктері) x кіріс мәнін сенсордың 
кез-келген электрлік параметрін (R, L немесе C) өзгертуге түрлендіреді. 
Энергия тасымалдағыш сигналсыз (кернеу немесе ток) датчиктің аталған 
параметрлерін өзгертуді қашықтыққа беру мүмкін емес. Сенсордың тиісті 
параметрінің өзгеруін сенсордың токқа немесе кернеуге реакциясы арқылы 
ғана анықтауға болады, өйткені аталған параметрлер осы реакцияны 
сипаттайды. Сондықтан параметрлік датчиктер тұрақты немесе айнымалы 
токпен жұмыс істейтін арнайы өлшеу тізбектерін қолдануды қажет етеді.

Оларға Потенциометриялық, тензометриялық, терморезистивті, 
сыйымдылық, индуктивті, трансформаторлық және фотоэлектрлік датчиктер 
жатады.

Потенциометриялық сенсорлар бұрыштық немесе сызықтық 
қозғалыстарды электр сигналына айналдыру үшін қолданылады. 
Потенциометриялық сенсор-бұл ауыспалы резистор, оны реостат тізбегі 
немесе кернеу бөлгіш тізбегі бойынша қосуға болады. Датчикті қосу 
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схемасына байланысты орын ауыстыру белсенді кедергінің немесе токтың 
өзгеруіне (тізбектелген қосу схемасы кезінде) немесе кернеудің өзгеруіне 
(кернеу бөлгіш схемасы бойынша қосылған кезде) түрлендірілуі мүмкін.

Потенциометриялық сенсорлардың жалпы артықшылықтары: 
дизайнның қарапайымдылығы, шығыс сигналының жоғары деңгейі, тұрақты 
және ауыспалы токта жұмыс істеу мүмкіндігі. Кемшіліктерге мыналар 
жатады: жылжымалы байланыстың болуына және Ораманың тозуына 
байланысты төмен сенімділік және шектеулі беріктік; жүктеме кедергісінің 
сипаттамасына әсер ету; қуаттың белсенді ораманың кедергісімен 
шашырауына байланысты энергияның жоғалуы; сенсордың жылжымалы 
бөлігін щеткамен айналдыру үшін қажет салыстырмалы түрде үлкен сәт; 
ұшқын қаупі салдарынан жоғары өрт қаупі бар бөлмелерде қолдану мүмкін 
еместігі.

Тензометриялық датчиктер механикалық кернеулерді, күштерді және 
деформацияларды электр сигналына айналдыру үшін қолданылады. Сыртқы 
әсермен сезімтал элементтің белсенді кедергісі өзгеретін ең көп таралған 
жүктеме жасушалары-тензорезисторлар.

Қарапайым жүктеме жасушасы-бақыланатын бөлікке желіммен 
бекітілген жұқа сымның түзу сызықты бөлігі. Бөліктің деформациясы кезінде 
желімделген сым деформацияланады, өткізгіштің ұзындығы, көлденең 
қимасы және материалдың құрылымының өзгеруіне байланысты өткізгіш 
материалының кедергісі өзгереді, нәтижесінде өткізгіштің кедергісі өзгереді. 
Мұндай жүктеме ұяшығының сипаттамасы қайтымды (өлшенетін шаманың 
өзгеру бағытын өзгерту кезінде туынды белгіні өзгертеді) және 1-ден 
аспайтын салыстырмалы деформациялар үшін сызықты...1,5%.

Сыйымды датчиктерде кіріс электрлік емес шаманың әсерінен 
конденсатордың сыйымдылығын өзгерту әсері жұмыс істейді. Сыйымдылық 
сенсоры - бұл жалпақ немесе цилиндрлік конденсатор, оның біреуі өлшенген 
қозғалысты бастан кешіреді, бұл сыйымдылықтың өзгеруіне әкеледі. С 
сыйымдылығы диэлектриктің қалыңдығына байланысты (1 және оның 
ауданы § тәуелділік с = ?е05 / й, мұндағы г — салыстырмалы диэлектрлік 
тұрақты; е0-вакуумның диэлектрлік тұрақты. Жоғарыда келтірілген 
арақатынастан конденсатордың сыйымдылығына 5 плиталардың қабаттасу 
аймағының, қашықтықтың (I олардың арасындағы, конденсатор тақталары 
арасындағы алшақтықта орналасқан заттың диэлектрлік тұрақтылығының г) 
өзгеруіне әсер етуі мүмкін. Белгілі бір өзгеретін параметрді таңдау өлшенетін 
шаманың сипатына байланысты болады.

Сыйымдылық түрлендіргіштері бұрыштық және сызықтық 
қозғалыстарды, сызықтық өлшемдерді, деңгейлерді, күштерді, 
ылғалдылықты, концентрацияны және т. б. өлшеу үшін қолданылады. 
Құрылымдық жағынан оларды жалпақ параллель, цилиндрлік немесе 
түйреуіш электродтармен, пластиналар арасында диэлектрикпен және онсыз 
жасауға болады.

Индуктивті сенсорлар кішігірім сызықтық және бұрыштық 
қозғалыстарды электрлік сигналға айналдыру үшін қолданылады. Қарапайым 
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индуктивті сенсор (бір соққы деп аталады) - бұл темір ядросы бар индуктор 
және ядродан ауа саңылауымен бөлінген жылжымалы якорь. Зәкірді 
жылжыту кезінде датчиктің магниттік тізбегінің кедергісі статор мен Зәкір 
арасындағы (зәкірдің тік қозғалысы кезінде) немесе ауа саңылауының ауданы 
(зәкірдің көлденең қозғалысы кезінде) арасындағы ауа саңылауының өзгеруі 
нәтижесінде өзгереді.

Трансформаторлық датчиктер индуктивті болып табылады және оларды 
орамалар арасындағы өзара индукция коэффициентінің өзгеруіне 
байланысты трансформация коэффициенті өзгеретін түрлендіргіш ретінде 
қарастыруға болады. Мұндай датчиктер шағын сызықтық және бұрыштық 
қозғалыстардың электр сигналына айналдыру үшін қолданылады.

Фотоэлектрлік сенсорлар әртүрлі электрлік емес шамаларды электрлік 
сигналға айналдыру үшін қолданылады: механикалық қозғалыстар, 
жылдамдық, қозғалатын бөліктердің өлшемдері, температура, жарық, сұйық 
немесе газ ортасының мөлдірлігі және т. б.

Генераторлық датчиктер.
Генераторлық датчиктерге мыналар жатады: термоэлектрлік, 

фотоэлектрлік, пьезоэлектрлік, тахометриялық, индукциялық, клапан.
Термоэлектрлік датчиктер санатының ішінде термопаралар ең көп 

қолданылады, олар әр түрлі металдардан немесе қорытпалардан жасалған екі 
өткізгіштің дизайны болып табылады, олар ұштардың бірімен біріктірілген. 
Зебек эффектіне сәйкес температура айырмашылығы кезінде өткізгіштердің 
ұштарында температура айырмашылығына пропорционалды электр 
қозғаушы күш пайда болады. Термопараның артықшылықтары 
температураның үлкен диапазонында өлшеу мүмкіндігін, құрылғының 
қарапайымдылығын, пайдалану сенімділігін қамтуы керек; кемшіліктері —
төмен сезімталдық, үлкен инерция және термоЭДС шамасының 
температураға сызықтық емес тәуелділігі.

Фотоэлектрлік датчиктер клапан эффектінің құбылысын қолданады. 
Жарық өткізгіштің қабаттары мен жұқа оқшаулау қабатымен бөлінген 
жарықтандырылмаған жартылай өткізгіштің арасындағы клапан Фото 
эффектісі кезінде жарықтандыруға байланысты ЭМФ пайда болады. 
Желдеткіш фотокеллалар сенімді және берік, қуат көзіне мұқтаж емес, 
салмағы мен өлшемдері аз. Көбінесе мұндай фотоэлементтер ретінде 
фотодиодтар қолданылады. Олар сызықтық Жарық сипаттамасына, жоғары 
сезімталдыққа және төмен инерцияға ие (жарық ағынының үзіліс жиілігі 
бірнеше килогерцке дейін болуы мүмкін). Оларды қолдану саласы-
өлшемдерді, қозғалыстарды, температураны және т. б. өлшеу.

Пьезоэлектрические датчиктер салынып, құбылыс пьезоэффекта, қашан 
бекітілген күш тудырады генерациялау үшін электрлік заряд. 
Пьезоэлектриктер класына табиғи кристалдар (кварц, сегнет тұзы), сондай-ақ 
жасанды (барий титанаты, қорғасын цирконаты-титанатының қатты 
ерітінділері) жатады.

Пьезоэлектрлік сенсор құрылымдық жағынан екі металл плиталардың 
арасына орналастырылған пьезоэлектрлік табаққа әсер ететін серпімді 
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элементтен тұрады. Пьезоэлектрлік түрлендіргіш-бұл жоғары ағып кету 
кедергісі бар диэлектрик, сондықтан оның моделі ретінде жалпақ 
конденсаторды қарастырған ыңғайлы.

Пьезоэлектрлік датчиктердің артықшылықтары дизайнның 
қарапайымдылығын, мөлшері мен құнын, жоғары сенімділікті, жылдам ағып 
жатқан процестерді өлшеу мүмкіндігін қамтиды; кемшіліктері — төмен 
сезімталдық, статикалық шамаларды өлшеуге жарамсыз, шығыс сигналының 
салыстырмалы түрде төмен деңгейі.

Тахометриялық сенсорлар басқару объектісінің қозғалмалы бөліктерінің 
айналу жиілігін электрлік сигналға айналдыру үшін қолданылады. 
Тахогенератор - бұл төмен қуатты синхронды немесе асинхронды тұрақты 
немесе ауыспалы электр машинасы.

Бұрыштың индукциялық датчиктері айналу бұрышын айнымалы ток 
кернеуіне айналдырады, оның амплитудасы немесе фазасы айналу бұрышына 
пропорционал және айнымалы токтың электрлік индукциялық 
микромашиндері болып табылады. Көбінесе бұрыш датчиктері ретінде 
селсиндер, айналмалы трансформаторлар, индукциялық редуктосиндер және 
индуктосиндер қолданылады [49]. 

5.1.7 Күшейткіш құрылғылардың жіктелуі

Бұл электр сигналының кернеуін, тогын және қуатын күшейтуге 
арналған құрылғылар.

Қарапайым күшейткіш-транзисторға негізделген тізбек. Күшейткіштерді 
пайдалану, әдетте, электронды құрылғыларға кіретін электрлік сигналдардың 
(кернеулер мен токтар) амплитудасы аз болғандықтан және оларды одан әрі 
пайдалану үшін жеткілікті (түрлендіру, беру, жүктемені беру) қажетті мәнге 
дейін арттыру қажеттілігі туындайды.

- Сур.5.25 күшейткіштің жұмысына қажетті құрылғылар ұсынылған.

Сур.5.25. Күшейткіш ортасы
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Күшейткіштің жүктемесінде шығарылатын қуат оның қуат көзінің 
түрлендірілген қуаты болып табылады және кіріс сигналы оны басқарады.
Күшейткіштер тұрақты ток көздерімен қоректенеді.

Әдетте күшейткіш бірнеше күшейту сатыларынан тұрады (сурет.5.26). 
Негізінен сигнал кернеуін күшейтуге арналған алғашқы күшейту сатылары 
алдын-ала деп аталады. Олардың тізбегі кіріс көзінің түрімен анықталады.

Сигналдың қуатын күшейту үшін қызмет ететін Каскад терминалды 
немесе шығыс деп аталады. Олардың схемасы жүктеме түрімен анықталады. 
Сондай-ақ күшейткіштің құрамына қажетті күшейту коэффициентін алуға 
және (немесе) күшейтілетін сигналдың қажетті сипаттамаларын 
қалыптастыруға арналған аралық каскадтар кіруі мүмкін.

Сур.5.26. Күшейткіш құрылымы

Күшейткіштердің жіктелуі:
1) күшейтілген параметрге байланысты кернеу, ток, қуат күшейткіштері;
2) күшейтілетін сигналдардың түрі бойынша:
• гармоникалық (үздіксіз) сигналдарды күшейткіштер;
• импульстік күшейткіштер (сандық күшейткіштер).
3) күшейтілетін жиіліктер жолағы бойынша:
• тұрақты ток күшейткіштері;
• айнымалы ток күшейткіштері
• төмен жиілікті, жоғары, ультра жоғары және т. б.
4) жиілік сипаттамасының сипаты бойынша:
• резонанстық (тар жиілік диапазонындағы сигналдарды күшейтеді);
• жолақ (белгілі бір жиілік диапазонын күшейтеді);
• кең жолақты (барлық жиілік диапазонын күшейтеді).
5) күшейткіш элементтердің типі бойынша:
• арналған электр вакуум шамдарына;
• жартылай өткізгіш аспаптарда;
• интегралды схемаларда.
Күшейткішті таңдағанда күшейткіш параметрлерінен шығады:
• Ватамен өлшенген шығыс қуаты. Шығу қуаты күшейткіштің 

мақсатына байланысты әр түрлі болады, мысалы, дыбыстық күшейткіштерде 
- құлаққаптағы милливаттан бастап аудио жүйелердегі ондаған және 
жүздеген Ваттқа дейін.

• Герцпен өлшенетін жиілік диапазоны. Мысалы, бірдей дыбыстық 
күшейткіш, әдетте, 20-20 000 Гц жиілік диапазонында, теледидар 
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сигналының күшейткіші (Сурет + Дыбыс) – 20 Гц – 10 МГц және одан 
жоғары жиілікте күшейтуді қамтамасыз етуі керек.

• Сызықтық емес бұрмаланулар %пайызымен өлшенеді. Күшейтілген 
сигнал пішінінің бұрмалануын сипаттаңыз. Әдетте бұл параметр неғұрлым аз 
болса, соғұрлым жақсы болады.

• Пәк (пайдалы әсер коэффициенті), %пайызымен өлшенеді. Жүктеме 
кезінде қуат беру үшін қуат көзі энергиясының қанша бөлігі жұмсалғанын 
көрсетеді. Факт мынада: қуат көзінің бір бөлігі пайдасыз жұмсалады, 
көбінесе бұл жылу шығыны – токтың ағуы әрдайым материалды қыздырады. 
Бұл параметр әсіресе автономды қуаты бар құрылғылар үшін өте маңызды 
(батареялар мен батареялардан).

- Сур.5.27 биполярлық транзистордағы арматураның алдын-ала 
каскадының типтік схемасы берілген. Кіріс сигналы uвх кернеу көзінен 
келеді. SR1 және SR2 бөлгіш конденсаторлары айнымалы, яғни күшейтілген 
сигнал береді және тұрақты ток өткізбейді, бұл дәйекті қосылған күшейткіш 
сатыларында тұрақты токтың тәуелсіз жұмыс режимдерін құруға мүмкіндік 
береді.

Сур.5.27. Биполярлық транзистордағы күшейту каскадының схемасы

Rb1 және Rb2 резисторлары негізгі бөлгіш болып табылады, олар Ab0 
транзисторының негізгі тогын қамтамасыз етеді, RK резисторы ik0 
коллекторының бастапқы тогын қамтамасыз етеді. Бұл токтар тыныштық 
тогы деп аталады. Кіріс сигналы болмаған кезде олар тұрақты болады. -
Сур.5.28 күшейткіштің уақытша диаграммалары көрсетілген. Уақыт 
диаграммасы-кез-келген параметрдің уақыт бойынша өзгеруі.

Re резисторы Ток бойынша теріс кері байланысты (ҚОҚ) қамтамасыз 
етеді. Кері байланыс (ОЖ) - шығыс сигналының бір бөлігін күшейткіштің 
кіріс тізбегіне беру. Егер кіріс сигналы мен кері байланыс сигналы фазада 
қарама-қарсы болса, Кері байланыс теріс деп аталады. ҚОҚ кірісті азайтады, 
бірақ сызықты емес бұрмалануды азайтады және күшейткіштің 
тұрақтылығын арттырады. Ол барлық күшейткіштерде қолданылады.

RF резисторы және SF конденсаторы сүзгі элементтері болып табылады. 
SF конденсаторы up көзінен күшейткіш тұтынатын токтың ауыспалы 
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компоненті үшін төмен қарсылық тізбегін құрайды. Егер көзден бірнеше 
күшейткіш каскадтар қуатталса, сүзгі элементтері қажет.

Uvx кіріс сигналын беру кезінде кіріс тізбегінде Ib~ тогы, ал шығу 
білігінде~пайда болады. Кернеудің құрылатын тогы Ік~ жүктемедегі Rн және 
күшейтілген шығу сигналы.

Уақытша кернеу мен ток диаграммаларынан (сурет. 3) uб~ кірісіндегі 
және uк~ = u шығысындағы кернеулердің айнымалы компоненттері фазаға 
қарсы, яғни OE транзисторындағы күшейту каскады кіріс сигналының 
фазасын керісінше өзгертеді (өзгертеді) [50].

Сур.5.28. Биполярлық транзистордағы күшейткіш каскадтағы Токтар 
мен кернеулердің уақыт диаграммалары

5.1.8 Операциялық күшейткіштердің негізгі схемалары

Операциялық күшейткіштер тек кері байланыспен жұмыс істейді, оның 
түрі операциялық күшейткіштің сызықтық режимде немесе қанықтыру 
режимінде жұмыс істейтініне байланысты. Ou шығысынан оның 
инверттелген кірісіне кері байланыс әдетте ou-ның сызықтық режимде 
жұмыс істеуіне әкеледі, ал ou шығысынан оның инверттелмеген кірісіне 
немесе кері байланыссыз жұмыс күшейткіштің қанығуына әкеледі.
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Айырбасталмайтын күшейткіш.
Инверттелмеген күшейткіш кіріс сигналының жұмыс күшейткішінің 

инверттелмеген кірісіне түсетіндігімен сипатталады. Бұл қосу схемасы 
төменде көрсетілген (сурет.5.29)

Сур.5.29. Инверттелмеген күшейткішті қосу схемасы.

Бұл схеманың жұмысы идеалды ОС сипаттамаларын ескере отырып, 
келесідей түсіндіріледі. Сигнал шексіз кіріс кедергісі бар күшейткішке 
түседі, ал инверттелмеген кірістегі кернеу инверттелген кірістегі сияқты 
бірдей мәнге ие. Операциялық күшейткіштің шығысындағы Ток R2 
резисторында кіріс кернеуіне тең кернеу жасайды.

Осылайша, осы схеманың негізгі параметрлері келесі қатынаспен 
сипатталады (5.6)

𝑈𝑈𝑈𝑈вх = 𝑈𝑈𝑈𝑈выхх
𝑅𝑅𝑅𝑅2

𝑅𝑅𝑅𝑅1+𝑅𝑅𝑅𝑅2
      (5.6)

Бұл инверттелмеген күшейткіштің(5.7) пайда коэффициентінің 
қатынасын көрсетеді)

𝐾𝐾𝐾𝐾УС = 𝑈𝑈𝑈𝑈ВЫХ
𝑈𝑈𝑈𝑈ВХ

= 𝑅𝑅𝑅𝑅1+𝑅𝑅𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝑅𝑅2

= 1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅1
𝑅𝑅𝑅𝑅2

(5.7)
Осылайша, кіріс тек пассивті компоненттердің номиналдарына әсер 

етеді деп қорытынды жасауға болады.
резисторының кедергісі R1 (R2 >> R1) - ден әлдеқайда үлкен болған 

кезде ерекше жағдайды атап өту керек, содан кейін пайда бірлікке ұмтылады. 
Бұл жағдайда инверттелмеген күшейткіш тізбегі аналогтық буферге немесе 
жұмыс қайталағышқа айналады, оның берілу коэффициенті, өте үлкен кіріс 
кедергісі және нөлдік Шығыс кедергісі бар. Қамтамасыз ететін тиімді өтіп 
жатыр кіру және шығу.

Инверторлық күшейткіш.
Инверторлық күшейткіш операциялық күшейткіштің инверттелмеген 

кірісі жерге қосылғандығымен сипатталады (яғни, жалпы қуат көзіне 
қосылған). Идеал оп-да күшейткіш кірістері арасындағы кернеу 
айырмашылығы нөлге тең. Сондықтан кері байланыс тізбегі инверторлық 



197

кірістегі кернеуді нөлге тең етіп қамтамасыз етуі керек. Инверторлық 
күшейткіштің тізбегі төменде көрсетілген (сурет.5.30)

Сур.5.30. Инверторлық күшейткіш тізбегі.

Схеманың жұмысы келесідей түсіндіріледі. Идеал ou - да инверторлық 
Шығыс арқылы өтетін Ток нөлге тең, сондықтан R1 және R2 резисторлары 
арқылы өтетін токтар бір-біріне тең және бағытта қарама-қарсы болады, 
содан кейін негізгі қатынас пайда болады(5.8)

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅1 = −𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅2

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅1 =
𝑈𝑈𝑈𝑈ВХ
𝑅𝑅𝑅𝑅1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅2 =
𝑈𝑈𝑈𝑈ВыХ
𝑅𝑅𝑅𝑅2

𝑈𝑈𝑈𝑈ВХ
𝑅𝑅𝑅𝑅1

= 𝑈𝑈𝑈𝑈ВЫХ
𝑅𝑅𝑅𝑅2

      (5.8)

Сонда осы схеманың пайда болу коэффициенті (5.9)

𝐾𝐾𝐾𝐾УС = 𝑈𝑈𝑈𝑈ВЫХ
𝑈𝑈𝑈𝑈ВХ

= 𝑅𝑅𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝑅𝑅1

(5.9)

Осы формуладағы минус белгісі тізбектің шығысындағы сигнал кіріс 
сигналына қатысты инверттелгенін көрсетеді.

Интегратор.
Интегратор Шығыс кернеуінің өзгеруі кіріс сигналына пропорционалды 

болатын тізбекті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оп-дағы қарапайым 
интегратордың схемасы төменде көрсетілген (сурет.5.31)
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Сур.5.31. Жұмыс күшейткішіндегі Интегратор.

Бұл схема кіріс сигналына интеграциялау әрекетін жүзеге асырады. RC 
және RL тізбектерін біріктіру арқылы әртүрлі сигналдарды біріктіру 
схемаларын қарастырдым. Интегратор кіріс сигналының ұқсас өзгеруін 
жүзеге асырады, бірақ ол интегралдық тізбектерге қарағанда бірқатар 
артықшылықтарға ие. Біріншіден, RC және RL тізбектері кіріс сигналын 
айтарлықтай әлсіретеді, екіншіден, олар жоғары шығу кедергісіне ие.

Дифференциатор интегратордың жұмысына қарама-қарсы, яғни Шығыс 
сигнал кіріс сигналының өзгеру жылдамдығына пропорционалды. 
Қарапайым дифференциатордың схемасы төменде көрсетілген (сурет.5.32)

Сур.5.32. Операциялық күшейткіштегі Дифференциатор.

Дифференциатор кіріс сигналынан дифференциация әрекетін жүзеге 
асырады және дифференциалдық RC және RL тізбектерінің әрекетіне ұқсас, 
сонымен қатар RC және RL тізбектерімен салыстырғанда жақсы 
параметрлерге ие: кіріс сигналын әлсіретпейді және шығу кедергісін едәуір 
төмендетеді. Негізгі есептеу коэффициенттері және әртүрлі импульстарға 
реакциясы дифференциалдық тізбектерге ұқсас [51].

5.1.9 Электр схемаларындағы автоматика жүйесінің негізгі 
тораптарының шартты графикалық белгілері

Автоматты басқару жүйелерін әзірлеу кезінде басқару объектісіне және 
белгілі бір схемаларға сәйкес өзара байланысты әртүрлі автоматика 
құралдары мен құралдары қолданылады. Автоматтандыру жобаларында 
қолданылатын аспаптар мен автоматика құралдарына (Электрлік, 
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пневматикалық, гидравликалық) және сызықтық байланысқа байланысты 
түрлері мен түрлері бойынша ерекшеленетін схемалар жасалады.

Түрлері бойынша схемалар Электрлік, пневматикалық, гидравликалық 
және аралас болып бөлінуі мүмкін.

Технологиялық процестерді автоматтандыру тәжірибесінде ең көп 
тарағаны Электр аспаптары мен автоматика болды, бұл қолда бар жабдықтар 
мен құрылғылардың алуан түрлілігімен және объектілерде қажетті қуат пен 
кернеудің электрмен жабдықтау көздерінің болуымен түсіндіріледі. Осыған 
байланысты электр тізбектері кең таралған. Арнайы жағдайларда, мысалы, 
жарылғыш өндіріс жағдайында пневматикалық құрылғылар мен 
автоматтандыру құралдары көп жағдайда қолданылады. Бұл әртүрлі 
пневматикалық тізбектердің көп санын орындау қажеттілігін тудырды. 
Гидравликалық жабдықтың үлкендігіне және гидравликалық командалық 
импульстарды ұзақ қашықтыққа беру қиындықтарына байланысты 
гидравликалық тізбектер аз таралды. Кейбір жағдайларда жобаларда аралас, 
электропневматикалық, электропневмогидравликалық, 
пневмогидравликалық және электрогидравликалық схемалар бар. 

Түрлері бойынша автоматтандыру схемалары бөлінеді:
басқару жүйесінің ірілендірілген құрылымын және объектіні бақылау 

және басқару пункттері мен жекелеген лауазымды адамдар арасындағы өзара 
байланысты көрсететін құрылымдық;

автоматты бақылау, сигнал беру, технологиялық процесті басқару және 
реттеудің жекелеген тораптарының функционалдық, көрсететін, 
функционалдық-блоктық құрылымы және басқару объектісін 
автоматтандыру аспаптары мен құралдарымен жарақтандыруды 
айқындайтын;

жеке автоматтандыру түйініне кіретін элементтердің, модульдердің, 
қосалқы жабдықтардың және олардың арасындағы байланыстардың толық 
құрамын анықтайтын және оның жұмыс принципі туралы егжей-тегжейлі 
түсінік беретін принципті. Схемалық диаграммалар негізінде электр және 
құбыр сымдарының сыртқы қосылыстарының схемалары, қалқандар мен 
автоматика қашықтан басқару құралдарының жалпы түрлері мен монтаж 
схемалары жасалады;

жиынтық құрылғылар (қалқандар, пульттер, стативтер және т.б.) шегінде 
электр және құбыр сымдарының қосылуын көрсететін монтаждық, сондай-ақ 
оларды қосу және енгізу орындары (коммутациялық жинақтар 
қысқыштар, штепсельдік ажыратқыштар, құбыр сымдары үшін іріктеу 
қосылыстары және т. б.); -

өлшеу құрылғылары мен бастапқы ақпарат алу құралдары арасындағы 
сыртқы электр және құбыр байланыстарын көрсететін қосылыстар, бір 
жағынан, екінші жағынан, қалқандар мен автоматика пульттері. Қосылу 
схемасында көмекші элементтер (фитингтер, өту және жалғау қораптары 
және т.б.) және қажет болған жағдайда электр жабдықтарының шкафтары 
көрсетіледі.

Автоматтандыру схемалары, әдетте, масштабты сақтамай орындалады. 
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Монтаждау схемаларында жекелеген автоматтандыру құралдары мен монтаж 
бұйымдарының нақты кеңістіктік орналасуы сақталады.

Схемалардың түрлері өнімнің құрамына кіретін элементтер мен 
байланыстардың түрлеріне байланысты анықталады және орыс алфавитінің 
әріптерімен белгіленеді. Схемалардың он түрі бар: электр — Э, 
гидравликалық — Г, пневматикалық — П, газ — X, кинематикалық — К, 
вакуумдық — В, оптикалық — Л, энергетикалық — Р, бөлу — Е, аралас — с.

Бұйымды құрамдас бөліктерге бөлу схемалары (Е әріптік белгіленуі) 
бұйымның құрамын анықтау үшін әзірленеді. Егер өнімнің құрамына әртүрлі 
элементтер кірсе, біріктірілген схемалар орындалады.

Схемалар мақсатына қарай түрлерге бөлінеді және араб цифрларымен 
белгіленеді. Схемалардың сегіз түрі анықталды: құрылымдық - 1, 
функционалдық - 2, принципті (толық) - 3, қосылыстар (монтаж) - 4, 
қосылыстар - 5, Жалпы - 6, орналасу - 7, біріктірілген - 0.

Біріктірілген схемада бір типтегі схемалардың әртүрлі түрлері 
біріктіріледі, мысалы, электр қосылыстары мен қосылыстар тізбегі (суретті 
қараңыз. 5.4).

Схеманың атауы мен коды оның түрі мен түрімен анықталады. 
Схеманың коды схеманың түрін анықтайтын әріптік бөліктен және схеманың 
түрін анықтайтын сандық бөліктен тұруы керек. Мысалы, электр тізбегінің 
схемасы-E3, гидравликалық қосылыстар тізбегі-G4 және т. б.

Аралас схеманың атауы оның құрамына кіретін схемалардың түрлерімен 
және сәйкес түрімен анықталады,мысалы, электро-гидравликалық схема-С3.

Біріктірілген схеманың атауы схеманың түрімен және оның құрамына 
кіретін схемалардың түрлерімен анықталады, мысалы, электр қосылыстары 
мен қосылу схемасы - ЭО. Біріктірілген және біріктірілген схемаларды 
орындау кезінде схемалардың тиісті түрлері мен типтері үшін белгіленген 
ережелер сақталуға тиіс.

Электр тізбегі-бұл мәтінді қысқаша білдіруге мүмкіндік беретін 
электрлік құрылғының немесе құрылғылар кешенінің мазмұны мен жұмысын 
белгілі бір белгілермен сипаттайтын мәтін.

Кез-келген мәтінді оқу үшін алфавит пен оқу ережелерін білу керек. 
Сонымен, схемаларды оқу үшін Сіз символдарды - шартты белгілерді және 
олардың комбинацияларын декодтау ережелерін білуіңіз керек.

Кез-келген электр тізбегінің негізі шартты графикалық белгілер болып 
табылады (сурет.5.36, 5.37, 5.38) әртүрлі элементтер мен құрылғылар, 
сондай-ақ олардың арасындағы байланыстар. Заманауи схемалардың тілі 
символдарда бейнеленген элементтің схемасында орындалатын негізгі 
функцияларды баса көрсетеді. Электр тізбектерінің элементтері мен олардың 
жеке бөліктерінің барлық дұрыс шартты графикалық белгілері 
стандарттардағы кестелер түрінде келтірілген.

Шартты графикалық белгілер қарапайым геометриялық фигуралардан: 
квадраттардан, тіктөртбұрыштардан, шеңберлерден, сондай-ақ қатты және 
сызылған сызықтар мен нүктелерден қалыптасады. Стандартта 
қарастырылған арнайы жүйеге сәйкес олардың комбинациясы қажет нәрсенің 
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бәрін оңай бейнелеуге мүмкіндік береді: Әртүрлі электр аппараттары, 
құрылғылар, электр машиналары, механикалық және электрлік байланыс 
желілері, Орамалық қосылыстардың түрлері, токтың түрі, табиғаты мен 
реттеу әдістері және т. б.

Сонымен қатар, электрлік схемалардағы шартты графикалық белгілерде 
схеманың белгілі бір элементінің жұмыс ерекшеліктерін түсіндіретін арнайы 
белгілер қосымша қолданылады.

Мысалы, контактілердің үш түрі бар-жабу, ашу және ауыстыру. Шартты 
белгілер тек байланыстың негізгі функциясын - тізбектің жабылуы мен 
ашылуын көрсетеді. Нақты контактінің қосымша функционалдығын көрсету 
үшін стандарт контактінің жылжымалы бөлігінің кескініне қолданылатын 
арнайы белгілерді қолдануды қарастырады. Қосымша белгілер схемада 
басқару түймелерінің контактілерін, уақыт релесін, жол қосқыштарын және 
т. б. табуға мүмкіндік береді.

Электр тізбектеріндегі жеке элементтердің бір емес, схемаларда бірнеше 
белгілеу нұсқалары бар. Мысалы, коммутациялық контактілерді белгілеудің 
бірнеше балама нұсқалары, сондай-ақ трансформатор орамаларының бірнеше 
стандартты белгілері бар. Белгілердің әрқайсысын белгілі бір жағдайларда 
қолдануға болады.

Егер стандартта қажетті белгі болмаса,онда ол элементтің жұмыс істеу 
принципіне, стандартпен анықталған құрылыс принциптеріне сәйкес 
құрылғылардың, құрылғылардың, машиналардың аналогтық түрлеріне 
қабылданған белгілерге негізделген.

Схемалық схемалардың кейбір элементтерінің шартты графикалық 
белгілері мен өлшемдері: [52]

Сур.5.33. Шартты белгілер автоматика элементтері
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Сур. 5.34. Автоматика элементтерінің шартты белгілері
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Сур.5.35. Электроника элементтерінің шартты белгілері

5.1.10 Микроэлектронды есептеу машинасының құрылымы мен 
құрастырылу принципі

Кез-келген компьютердің құрамына арифметикалық-логикалық құрылғы 
(ALU) кіреді. Ол белгілі бір бит тереңдігінің кіріс сөздеріне 
(операндаларына) арифметикалық және логикалық амалдардың белгілі бір 
жиынтығын орындайды, нәтижені сол бит тереңдігінің Шығыс сөзі түрінде 
береді. ALU-да орындалатын операция түрі құрылғыға сыртқы операция 
кодымен беріледі. Арифметикалық операциялар кезінде АЛУ кіші 
разрядтардан көшіруді ескереді және нәтиженің жоғары разрядтарына 
көшіруді генерациялайды. Логикалық операциялар параллель және тәуелсіз 
операндтардың тиісті биттерінде орындалады.

ALU бит торының толып кетуінің белгісі болып табылатын жоғары 
деңгейге ауысудан басқа, құрылғыда нәтиженің басқа белгілері пайда болуы 
мүмкін, мысалы, нәтиженің нөлге теңдігі, оның позитивтілігі, паритеті және 
т. б.

Комбинациялық АЛУ принципін функционалды схеманың көмегімен 
түсіндіруге ыңғайлы (сурет.5.36). Мұнда төрт операцияның орындалуын 
қамтамасыз ететін екі таңбалы АЛУ көрсетілген: таңқаларлық логикалық 
"және", "немесе", "алып тастау немесе" және арифметикалық қосу. Схема 
қажетті операцияларды орындайтын комбинациялық құрылғылар жиынтығы 
және шығыс мультиплексорлары негізінде жасалады. Мультиплексорлар 
операция кодымен белгіленген операцияны жүзеге асыратын комбинациялық 
құрылғылардың шығыс сигналдарын АЛУ шығысына жібереді.

АЛУ схемасында нәтиженің келесі белгілерін қалыптастыру 
қарастырылған:

F2-разрядты торды толтыру (жоғары разрядтарға ауыстыру);
P - оң нәтиже ("плюс»);
Z - нөлдік нәтиже ("нөл").
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Z және P белгілері әрдайым қалыптасады, ал F2 белгісі арифметикалық 
қосу әрекетін орындау кезінде ғана пайда болады.

Нақты ALU, әдетте, орындалатын операциялардың едәуір көп санына ие 
және олардың құрылымы шындық кестелеріне сәйкес синтезделеді.

Компьютер құрылымындағы орталық орынды жад алады.
Дәл осы жерде есептеулер үшін бастапқы деректер, осы деректерді 

өңдеу бағдарламалары, сонымен қатар аралық және соңғы есептеу 
нәтижелері сақталады.

Компьютердің жады әдетте үш бөлікке бөлінеді: жедел жад, ROM және 
жедел жад (ROM).

ОЗУ және ПЗУ бар атаулы ұйымдастыру. Ақпаратты жазу және оқу 
үшін олардың жад ұяшықтарына қол жеткізу топтық басқару тізбегіне әсер 
ететін көп биттік мекен-жай арқылы жүзеге асырылады.

Шақыру-бұл жеке басқаруы бар жылдам жұмыс істейтін регистрлер 
жиынтығы. Бұл регистрлер кіріс және шығыс кодтарын бекіту арқылы ALU 
жұмысын қамтамасыз етеді.

Бұдан басқа, ҚДҚ деректерді өңдеу процесінде оларды уақытша сақтау 
үшін пайдаланылады.

Есептеуіш машинаның екілік кодтар бойынша арифметикалық және 
логикалық амалдарды орындауы ALU-да жүзеге асырылады.

Компьютердің барлық элементтерін жалпы басқару және олардың 
жұмысын өзара синхрондау адам пайдаланушысының командаларын 
орындайтын басқару құрылғысын қамтамасыз етеді. Бұл сыртқы басқару 
командалары болуы мүмкін, мысалы, қашықтан басқару құралынан немесе 
жадқа алдын-ала енгізілген бағдарлама командалары.

Бағдарлама командалары-бұл мәліметтерді математикалық өңдеудің, 
деректерді жіберудің, бағдарламаның орындалуын басқарудың белгілі бір 
операцияларын орындау туралы бұйрықтарды шифрлайтын екілік кодтар.

Басқару құрылғысы тиісті жад ұяшығынан пәрменді автоматты түрде 
таңдап, оны орындап, келесісін таңдауы керек және т. б.

Әдетте командаларды орындаудың табиғи тәртібі деп аталады, 
командалар бірінен кейін бірі дәйекті түрде көбейетін мекен-жайлары бар 
жад ұяшықтарына енгізілген кезде қолданылады.
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Сур.5.36. Компьютердің функционалды схемасы

Бағдарламаның бірінші ұяшығының мекен-жайы сыртқы басқарудың 
"қалпына келтіру" пәрменімен орнатылады.

Пәрмендерді орындаудың табиғи тәртібі командалық кодтарда ешқандай 
нұсқауларды қажет етпейді, яғни ол әдепкі бойынша қолданылады.

Табиғи тәртіпті сөзсіз немесе шартты түрде бұзуға мүмкіндік беретін 
арнайы басқару командалары бар (ALU операциясы нәтижесінің белгісіне 
байланысты).

Мұндай командалар басқару құрылғысына келесі команданың мекен-
жайын көрсетеді.

Арасындағы ақпарат алмасу ЭЕМ-нің сыртқы ортамен 
ұйымдастырылады арқылы енгізу-шығару құрылғылары. Кіріс-шығыс 
бағдарламалық басқару және үзілістер бойынша енгізу-шығару мүмкіндігін 
көрсету керек.

Бірінші жағдайда ақпарат алмасу бағдарламаның бастамасы бойынша 
және басқаруымен жүзеге асырылады.

Екіншіден, кіріс-шығыс құрылғысы сыртқы сигналдардың әсерінен 
техникалық қызмет көрсетуді сұрайды. Басқару құрылғысы, реттей отырып, 
осы сұрау салуды тоқтатып, орындалуы негізгі бағдарламаның ЭЕМ іске 
қосады алдын-ала дайындалған бағдарламасын, қызмет көрсету, енгізу-
шығару құрылғылары (бағдарламасын өңдеу үзу). Өңдеу бағдарламасының 
басқаруымен енгізу-шығару аяқталғаннан кейін компьютерлер үзіліс 
нүктесінен негізгі бағдарламаны орындауға қайта оралады.
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Басқару құрылғысы, ALU және ROSU регистрлері әдетте орталық 
процессор деп аталатын бірыңғай құрылымдық блокқа біріктіріледі.

Микро-ЭЕМ құрудың ерекшеліктері.

Сур.5.37. Орталық процессорды қолданатын компьютердің 
функционалды схемасы

Орталық процессор ұғымын қолдана отырып, компьютердің жалпы 
функционалды схемасын тағы бір рет суреттейміз (сурет.5.37).Бұл схема 
компьютерлік құрылғылар арасындағы ішкі ақпараттық байланыс жүйесін 
нақты көрсетеді.

Микропроцессорлар пайда болғанға дейін құрылған компьютерлерде, 
әдетте, орталық процессор, ALU, I/O құрылғылары, RAM және ROM бір 
мезгілде және параллель жұмыс ұйымдастырылды. Мұндай ұйым 
компьютердің жоғары өнімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бірақ 
процессордың басқа құрылғылармен жеке өткізгіштермен де, көп разрядты 
байланыс шиналарымен де көптеген қосылыстарының болуын талап етеді.

Сыртқы байланыстардың көптігі дәстүрлі процессорлық 
құрылымдардың бір немесе бірнеше интегралды схемалар түрінде 
орындалуына кедергі келтірді, өйткені микросхеманың өндірісі мен қолдану 
жағдайларына сәйкес тым көп тұжырымдар бола алмады.

Сондықтан, орталық процессорды миниатюралау кезінде компьютерлік 
құрылғылардың қатаң, статикалық, бір рет жасалған Байланыс жүйесінен бас 
тартуға тура келді және мұндай байланысты барлық құрылғыларға ортақ 
Шина (Магистраль) көмегімен икемді, динамикалық түрде ұйымдастыруға 
тура келді.

Негізгі ұйымы бар компьютерлердің функционалды схемасы суретте 
көрсетілген.5.38.



207

Сур.5.38 магистральдық ұйымы бар ЭЕМ функционалдық схемасы

Магистральдық ұйым жалпы функционалды схемада қарастырылған 
компьютерлік құрылғылар арасындағы барлық байланыстарды қамтамасыз 
етеді, бірақ параллель емес, бірақ уақыт өте келе бөлінеді.

Уақыттың әр сәтінде тек екі компьютер құрылғысы жалпы автобуспен 
өзара әрекеттеседі. Үшінші құрылғы ашық коллекторлық розеткалар немесе 
үш күйдегі шиналардан ажыратылған.

Компьютерлердің негізгі ұйымы аясында бір немесе бірнеше 
микросхемаларда рұқсат етілгеннен аз Шығыс саны бар микроэлектрондық 
орталық процессорларды жасауға болады.

Мұндай чиптер микропроцессорлар деп аталды. Микропроцессорларға 
салынған негізгі ішкі ұйымы және орталық процессоры бар компьютерлер 
микро компьютерлер деп атала бастады.

Микро-компьютердің негізгі ұйымы әртүрлі машина құрылғыларымен 
ақпаратты параллель өңдеуді болдырмайды.

Сондықтан микро компьютерлердің өнімділігі салыстырмалы түрде 
төмен. Жабдықтың кішкентай мөлшері үшін оның жылдамдығы осында 
төленеді.

Айта кету керек, алғашқы микропроцессор пайда болғаннан бері өткен 
уақыт (1971), микросхемаларды өндіру және орнату технологиясы 
айтарлықтай өзгерістерге ұшырады.

Тиісінше, микросхеманың терминалдарының рұқсат етілген саны артты
(1971 жылы 40 – тан қазіргі уақытта бірнеше жүзге дейін).

Алайда, бұл жағдай микро-компьютерлердің негізгі ұйымынан бас 
тартуды ынталандырмады, өйткені мұндай ұйым модернизацияға, микро-
компьютерлік құрылғылардың құрамын өзгертуге және микро-компьютерді 
белгілі бір пайдаланушының қажеттіліктеріне бейімдеуге өте ыңғайлы 
болды.

Магистральдық ұйым микро-компьютерлерді құрудың ашықтығы мен 
икемділігін қамтамасыз етеді дейді. Бұл өте пайдалы қасиеттер, сондықтан 
негізгі ұйымнан бас тарту арқылы өнімділікті арттырудың техникалық 
мүмкіндіктерінің пайда болуына қарамастан, микро-компьютерлердің 
өнімділігі элементтердің жылдамдығын арттыру және микропроцессордағы 
ақпаратты өңдеу процесін жақсарту арқылы ғана артады (конвейер, кэштеу, 
копроцессорларды қолдану).
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Қарапайым микро-ЭЕМ архитектурасы.
Қарапайым микро-компьютерлерге орталық процессор, жедел жады 

және ROM, енгізу және шығару порттары, сондай — ақ жад құрылғысы мен 
енгізу-шығару портын таңдайтын декодерлер кіреді.

Құру, микро–ЭЕМ немесе жиі айтады, оны "сәулет" дейді 
функционалдық схемасы (сур.5.39).

Сур.5.39. Қарапайым микро-ЭЕМ архитектурасы

Сонымен, жалпы магистраль үш мамандандырылған шиналардың 
жиынтығымен ұсынылған: деректер шиналары, мекен-жай шиналары және 
басқару шиналары.

Деректер шинасы (ШД) – екі бағытты болып табылады және өңделетін 
деректердің кодтарын, сондай-ақ ЭЕМ құрылғылары арасында 
командалардың машиналық кодтарын жіберуге арналған. Бір бағытты адрес 
шинасы (ША) микропроцессормен өзара әрекеттесетін жад ұяшығының 
немесе енгізу – шығару портының мекен-жайы (нөмірі) емес. Басқару 
шинасы микро–компьютерлік блоктардың бір-бірімен және сыртқы ортамен 
дұрыс әрекеттесуін қамтамасыз ететін басқару сигналдары болып табылады. 
- Сур.1.16 бұл автобус келесі сигналдармен ұсынылған:

MEMR - "жадтан оқу"; сигнал жадтан микропроцессор регистрлерінің 
біріне байтты қабылдауды растайды;

MEMW - "жадқа жазу"; сигнал микропроцессордың жадқа жазылатын 
байтты деректер шинасына қойғанын еске түсіреді;

I/OR - "кіріс портынан оқу"; сигнал енгізу портынан белгілі бір
микропроцессор регистріне байт деректерін қабылдауды растайды;
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I / OW – "шығу портына жазу"; сигнал шығу порттарына 
микропроцессордың қандай да бір порттар арқылы шығарылатын байт 
деректер шинасына қойғаны туралы хабарлайды.

Қарастырылған басқару шинасының сигналдар жиынтығы типтік болып 
табылады. Белгілі бір микро-компьютерде ол кеңейтілуі де, тарылуы да 
мүмкін.

RESET сигналы — "қалпына келтіру" - бұл сыртқы басқару сигналы, ол 
микро компьютерлерді бастапқы бастапқы күйіне келтіреді.

Микро — ЭЕМ орталық процессоры (CPU) микропроцессор (MP) 
негізінде жасалған. Микропроцессордан басқа, Бұл модульде жақтау деп 
аталатын схемалар бар. Рамка құрамына микропроцессордың жұмысын да, 
оның микро–компьютер магистралімен байланысын да қамтамасыз ететін 
әртүрлі көмекші құрылғылар кіреді.

Орталық процессор, RAM, ROM және кіріс порттары үш күйден немесе 
ашық коллектордан тұрады. Сондықтан, аталған блоктар деректер 
шинасынан ажыратылуы мүмкін (шығу кезінде) немесе, керісінше, осы 
шинаны ұстап алады. Орталық процессор zu таңдау декодері және портты 
таңдау декодері арқылы мекен-жай шинасы арқылы деректер шинасын 
мультиплекстеуді басқарады. Дешифратор таңдау ЗУ шығарады 
сигнал таңдау тиісті жады блогы () талдай отырып, аға бит мекен-жайы жад 
ұяшық, қойылған мп шинасына арналған мекен-жайлары. Мекен-жайдың 
кіші биттері әдетте барлық жад блоктарының адрестік кірістеріне параллель 
беріледі. Қарастырылған әдіс жад ұяшықтарының әрқайсысына жүйедегі 
өзінің жалғыз мекен-жайын, бірегей мекен-жайын, сондай-ақ жад 
блоктарының әрқайсысының мекен-жай кеңістігінің үздіксіздігін беруге 
кепілдік береді. Портты таңдау декодері микропроцессордың 
мекен-жай шинасына шығарған порт мекенжайын талдау арқылы тиісті 
портты таңдау сигналын жасайды (). Айта кету 
керек, таңдау сигналдары микро-компьютерлерде деректер шинасын 
мультиплекстеу үшін ғана емес (яғни, белгілі бір блоктан оқуға рұқсат беру 
үшін), сонымен қатар демультиплекстеу үшін, яғни тиісті блокқа жазуды 
шешу үшін қолданылады [53].

5.1.11 Бағдарламаланатын контроллердің мақсаты

Контроллер (от англ. Басқару) - басқару. Автоматтандырылған 
жүйелердегі контроллер-бұл Сенсорлардан алынған және соңғы 
құрылғыларға шығарылатын ақпаратты қолдана отырып, алгоритмге сәйкес 
физикалық процестерді басқару функцияларын орындайтын техникалық 
құрал. Автоматты түрде жұмыс істей алатын кез - келген құрылғыда басқару 
контроллері-құрылғының логикасын анықтайтын модуль бар. 

Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер (PLC) (сурет.5.40) -
технологиялық процестерді автоматтандыру үшін пайдаланылатын 
техникалық құралдар. Бұл нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін 
электронды мамандандырылған құрылғы. PLC жұмысының негізгі режимі 
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оны ұзақ уақыт автономды пайдалану болып табылады, көбінесе қолайсыз 
экологиялық жағдайларда, елеулі техникалық қызмет көрсетусіз және 
адамның араласуынсыз. PLC, әдетте, объектінің күйін анықтау және бақылау 
әрекеттерін беру үшін кірістер мен шығуларды қолдана отырып, тізбекті 
процестерді басқару үшін қолданылады.

Сур.5.40. Бағдарламаланатын логикалық контроллер

Бағдарламаланатын логикалық контроллер-бұл ақпаратты жинауға, 
түрлендіруге, өңдеуге, сақтауға және басқару командаларын жасауға 
арналған, кірістер мен шығулардың, оларға қосылған датчиктердің, 
кілттердің, басқару элементтерінің соңғы саны бар және нақты уақыт 
режимінде жұмыс істеуге арналған микропроцессорлық құрылғы(сурет.5.41).

Сур.5.41. Реленің жұмыс принципі.

Қазіргі уақытта қолданылатын релелік-контактілі басқару жүйелері 
төмен сенімділікпен, ашық контактілердің болуымен және т. б. сипатталады. 
Жергілікті басқару жүйелерін автоматтандыру үшін бағдарламаланатын 
логикалық контроллерлерді (PLC) қолдану ең тиімді болып табылады.
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Сур.5.42. CoDeSys бағдарламасының көрінісі

PLC IEC-61131-3 стандартына сәйкес бағдарламаланады. PLC 
мамандандырылған кешендердің көмегімен бағдарламаланады, ең танымал 
бірі-CoDeSys(сурет.5.42). Ол келесі тілдерді қамтиды (сурет.5.43): 
графикалық (Ladder Diagram, Function Block Diagram, Sequential function 
Chart, Continuous function Chart), мәтіндік (Instruction List, Structured Text).

Сур.5.43.  PLC үшін бағдарламалау тілдері

Әлемдегі алғашқы бағдарламаланатын логикалық контроллер ХХ 
ғасырдың ортасында пайда болды. Modicon 084 реле мен контактілер 
жиынтығы бар шкаф болды, оның жады тек 4 Килобайт болды. PLC терминін 
Аллен-Брадли 1971 жылы енгізген. Ричард Морлимен бірге ол "PLC әкесі".

Бағдарламаланатын логикалық контроллер жұмысының құрылымы
(сурет.5.44):
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Сур.5.44. PLC жұмысының құрылымы

PLC жұмыс алгоритмі (сурет.5.45):

Сур.5.45 PLC жұмыс алгоритмі

PLC жұмысының негізгі режимі оны ұзақ уақыт автономды пайдалану 
болып табылады, көбінесе қолайсыз экологиялық жағдайларда, елеулі 
техникалық қызмет көрсетусіз және іс жүзінде адамның араласуынсыз.

PLC-де оларды машина жасауда қолданылатын басқа электронды 
құрылғылардан ерекшелейтін бірқатар ерекшеліктер бар:
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• микроконтроллерден (бір чипті компьютерден) айырмашылығы-
электрондық құрылғыларды басқаруға арналған микросхемалар-PLC қолдану 
саласы, әдетте, өндірістік кәсіпорын контекстіндегі автоматтандырылған 
өндірістік процестер болып табылады;

• компьютерлерден айырмашылығы, PLC сенсор сигналдарын дамыған 
енгізу және сигналдарды шешім қабылдауға және операторды басқаруға 
бағытталған жетектерге шығару арқылы машина қондырғыларымен жұмыс 
істеуге бағытталған;

• ендірілген жүйелерден айырмашылығы, PLC оның көмегімен 
басқарылатын жабдықтан бөлек тәуелсіз өнім ретінде жасалады.

• логикалық операциялардың кеңейтілген санының болуы және 
Таймерлер мен есептегіштерді орнату мүмкіндігі.

• PLC бағдарламалаудың барлық тілдері қазіргі компьютерлердің 
жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінен айырмашылығы, машиналық 
сөздердегі биттерді басқаруға оңай қол жетімді.

Автоматтандырудың шешілетін міндеттерінің күрделілігіне байланысты 
әр түрлі деңгейдегі PLC бар.

PLC негізгі операциялары нақты қондырғылардың логикалық 
тізбектерін — механикалық, электрлік, гидравликалық, пневматикалық және 
электронды басқаруға сәйкес келеді.

Басқару процесінде контроллерлер Сенсорлардан немесе жоғары 
деңгейлі құрылғылардан алынған сигналдарды өңдеу нәтижелері негізінде 
жетектерді (электр қозғалтқыштары, клапандар, электромагниттер және 
вентильдер) басқару үшін шығыс сигналдарын жасайды (қосу — өшіру).

Қазіргі бағдарламаланатын контроллерлер басқа да операцияларды 
орындайды, мысалы, есептегіш пен аралық таймердің функцияларын 
біріктіреді, сигналдардың кідірісін өңдейді [54].

5.1.12 Логикалық элемент негізінде құрастырылатын схемалар

Сандық сигналдарды өңдейтін барлық электронды компоненттер бірдей 
"кірпіштің"кішкене жиынтығынан тұрады. Интеграция деңгейі төмен 
микросхемаларда мұндай элементтердің бірліктері және ондаған болуы 
мүмкін, ал қазіргі процессорларда олар өте көп болуы мүмкін. Олар 
логикалық элементтер деп аталады. Логикалық элемент-бұл кірістермен кез-
келген логикалық операцияны орындауға арналған электр тізбегі. Логикалық 
элемент-кіріс және шығыс сигналдары арасындағы белгілі бір логикалық 
қатынасты жүзеге асыратын элемент. Кіріс мұнда әр түрлі деңгейдегі 
кернеулер түрінде ұсынылады, ал шығудағы логикалық операцияның 
нәтижесі белгілі бір деңгейдегі кернеу түрінде де алынады. Логикалық 
элементтер әдетте компьютерлердің логикалық тізбектерін, дискретті 
автоматты басқару және басқару тізбектерін құру үшін қолданылады.

Мультивибраторлардағы қарапайым схемалар.
Мультивибратор-бұл өте жан-жақты құрылғы, сондықтан оны қолдану 

өте алуан түрлі. Мақаланың төртінші бөлігінде үш логикалық элементтегі 
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мультивибратор схемасы көрсетілген. Бұл бөлікті іздемеу үшін схема суретте 
тағы бір рет көрсетілген.5.46.

Диаграммада көрсетілген мәндердегі тербелістердің жиілігі шамамен 1 
Гц болады. Дополнив осындай мультивибратор светодиодным индикаторы 
алуға болады қарапайым генератор жарық импульс. Егер транзистор 
жеткілікті күшті болса, мысалы, KT972, кішкентай шырша үшін кішкене 
гирлянд жасауға болады. Жарықдиодты шамның орнына dam-4m телефон 
капсуласын қосып, мультивибраторды ауыстыру кезінде шертулерді естуге 
болады. Мұндай құрылғыны музыкалық аспаптарда ойнауды үйрену кезінде 
метроном ретінде қолдануға болады.

Сур.5.46. Үш элементтегі Мультивибратор.

Мультивибратордың негізінде дыбыстық жиілік генераторын жасау өте 
оңай. Ол үшін конденсатордың сыйымдылығы 1мкф болуы керек, ал R1 
резисторы ретінде 1,5...2,2 КОм кедергісі бар айнымалы қолданылады. 
Мұндай генератордың бүкіл дыбыстық диапазоны, әрине, қабаттаспайды, 
бірақ кейбір шектерде тербеліс жиілігін өзгертуге болады. Егер сізге кең 
жиілік диапазоны бар генератор қажет болса, мұны конденсатордың 
сыйымдылығын коммутатор арқылы өзгерту арқылы жасауға болады.

Үзіліссіз дыбыстық сигнал генераторы.
Мультивибраторды қолданудың мысалы ретінде үзіліссіз дыбыстық 

сигнал шығаратын тізбекті еске түсіруге болады. Оны жасау үшін сізге екі 
мультивибратор қажет. Бұл схемада екі логикалық элементтегі 
мультивибраторлар бар, бұл осындай генераторды тек бір чипте жинауға 
мүмкіндік береді. Оның схемасы суретте көрсетілген.5.47.

Сур.5.47. Үзіліссіз дыбыстық сигнал генераторы.
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Dd1.3 және DD1.4 элементтеріндегі Генератор dam-4M телефон 
капсуласын шығаратын дыбыстық жиіліктегі тербелістерді шығарады. Оның 
орнына ораманың кедергісі шамамен 600 Ом болатын кез-келген адамды 
қолдануға болады. Диаграммада көрсетілген C2 және R2 мәндерінде 
дыбыстық тербелістердің жиілігі шамамен 1000 Гц құрайды. Бірақ дыбыс 
DD1.1 және DD1.2 элементтеріндегі 6 мультивибратордың шығуында DD1.3, 
DD1.4 элементтеріндегі мультивибратордың жұмысына мүмкіндік беретін 
жоғары деңгей болған кезде ғана естіледі. Егер бірінші мультивибратордың 
шығуында екінші мультивибратордың деңгейі төмен болса, телефон 
капсуласында дыбыс жоқ.

Дыбыстық генератордың жұмысын тексеру үшін dd1.3 элементінің 10-
шы шығысын 6 DD1.2 шығысынан ажыратуға болады. Бұл жағдайда үздіксіз 
дыбыстық сигнал естілуі керек (егер логикалық элементтің кірісі еш жерде 
қосылмаған болса, онда оның мұндай күйі жоғары деңгей ретінде 
қарастырылатындығын ұмытпаңыз).

Егер 10-шы Шығыс жалпы сыммен, мысалы, сым секіргішпен қосылса, 
телефондағы дыбыс тоқтайды. (Мұны оныншы Шығыс қосылымдарын 
бұзбай да жасауға болады). Бұл тәжірибе дыбыстық сигнал DD1.2 
элементінің 6 шығуында жоғары болған кезде ғана естілетінін көрсетеді. 
Осылайша, бірінші мультивибратор екіншісінің жұмысына назар аударады. 
Мұндай схеманы, мысалы, дабыл құрылғыларында қолдануға болады.

Жалпы алғанда, ортақ сымға қосылған сым секіргіш төмен деңгейлі 
сигнал ретінде сандық тізбектерді зерттеуде және жөндеуде кеңінен 
қолданылады. Бұл жанрдың классикасы деп айта аламыз. Осы әдіспен "күйіп 
қалудан "қорқу бекер. Сонымен қатар, сіз" жерге "тек кірістерді ғана емес, 
сонымен қатар кез-келген сериядағы сандық микросхемалардың нәтижелерін 
де" отырғыза " аласыз. Бұл ашық Шығыс транзисторына немесе логикалық 
нөлге, төмен деңгейге тең.

Жоғарыда айтылғандардан айырмашылығы, чиптің шығуын +5в 
тізбегіне қосу мүлдем қолайсыз: егер Шығыс Транзисторы осы уақытта ашық 
болса (қуат көзінің барлық кернеуі ашық Шығыс транзисторының коллектор 
– эмиттер бөліміне қолданылады), онда Чип істен шығады. Барлық сандық 
тізбектер орнында тұрмайтындығын және бір нәрсені үнемі 
"жасайтындығын" ескере отырып, олар импульстік режимде жұмыс істейді, 
шығу транзисторының ашық күйін ұзақ күтуге тура келмейді.

Бір вибраторды қолдану.
Бір вибраторды қарапайым қолдану ретінде жарық сигнализаторын 

атауға болады. Оның негізінде сіз теннис доптарын ату үшін нысана жасай 
аласыз. Жарық сигнализаторының схемасы суретте көрсетілген.5.48.
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Сур.5.48. Жарық сигнализаторы.

Нысананың өзі жеткілікті үлкен болуы мүмкін (картон немесе фанера), 
ал оның "алма" диаметрі шамамен 80 мм металл табақ. Электр тізбегінде бұл 
SF1 контактісі. Нысананың ортасына тиген кезде контактілер өте қысқа 
уақытқа жабылады, сондықтан шамның жыпылықтауын байқамауға болады. 
Мұндай жағдайдың алдын алу үшін және бұл жағдайда бір вибратор қызмет 
етеді: қысқа қоздырғыш импульсінен шам кем дегенде бір секундқа сөнеді. 
Бұл жағдайда триггер импульсі ұзарады.

Егер адал шам түскенде емес гасла, керісінше вспыхивала, бұл схема 
индикаторды қолдануға транзистор типін КТ814 поменяв кей тұжырымдар 
мен коллектор эмиттера. Бұл қосылыстың көмегімен резисторды 
транзистордың негізгі тізбегіне қоюға болмайды.

Бір импульсті генератор ретінде бір вибратор көбінесе жеке 
микросхемалардың да, бүкіл каскадтардың да жұмысын тексеру үшін сандық 
жабдықты жөндеу кезінде қолданылады. Бұл туралы кейінірек айтылады. 
Сондай-ақ, бірде-бір бағыттағыш бір вибраторсыз жасай алмайды, немесе ол 
аналогтық жиілік өлшегіш деп аталады [55].

5.1.13 Теңдік бойынша құрастырылатын логикалық схемалар

Кез-келген сандық микросхемалар қарапайым логикалық элементтер 
негізінде жасалады:

1. "Жоқ" — инверттеу функциясын орындайды;
2. "Және" - логикалық көбейту функциясын орындайды.
3. "Немесе" - логикалық жинақтау функциясын орындайды;
Сандық логикалық элементтердің құрылымы мен жұмысын толығырақ 

қарастырыңыз.
Инвертор.
Қарапайым логикалық элемент-бұл кіріс сигналын тікелей қарама-қарсы 

мәнге өзгертетін инвертор. Оның логикалық функциясы келесі түрде 
жазылады:

F(x)=X    (5.10)

мұндағы сызық кіріс мәнінен жоғары және оның керісінше өзгеруін 
білдіреді. Сол әрекетті 2-кестеде келтірілген шындық кестесінің көмегімен 
жазуға болады. Инвертордың кірісі бір ғана болғандықтан, оның шындық 
кестесі тек екі жолдан тұрады.
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2‑кесте. Инвертор логикалық элементінің шындық кестесі

n ut

Логикалық инвертор ретінде жалпы эмитенті бар схемаға сәйкес 
қосылған транзисторы бар қарапайым күшейткішті қолдануға болады 
(немесе өріс транзисторының көзі). Биполярлы n-p-n транзисторында 
орындалған инвертордың логикалық элементінің схемалық диаграммасы 
суретте көрсетілген.5.49.

Сур.5.49. Қарапайым логикалық инвертор схемасы

Логикалық инвертор чиптері әртүрлі сигнал тарату уақытына ие болуы 
мүмкін және әртүрлі жүктеме түрлерінде жұмыс істей алады. Олар бір немесе 
бірнеше транзисторларда жасалуы мүмкін. TTL, ESL және KMOP 
технологиялары бойынша жасалған ең көп таралған логикалық элементтер. 
Бірақ логикалық элементтің схемасына және оның параметрлеріне 
қарамастан, бәрі бірдей функцияны орындайды.

Инверторлар сандық чиптердің барлық серияларында бар. Ішкі 
микросхемаларда инверторлар LN әріптерімен белгіленеді. Мысалы, 1533ln1 
чипінде 6 инвертор бар. Шетелдік чиптер чиптің түрін көрсету үшін сандық 
белгі қолданылады. Инверторлары бар чиптің мысалы ретінде 74als04 деп 
атауға болады. Микросхеманың атауында ол TTL микросхемаларымен (74) 
үйлесімді, жақсартылған төмен тұтынылатын schottki технологиясы (ALS) 
бойынша жасалған, инверторлары бар (04).

Логикалық элемент " және"
Келесі қарапайым логикалық элемент - "және" логикалық көбейту 

амалын жүзеге асыратын схема (5.11):

F (x1, x2) = x1^x2 (5.11)

мұндағы таңба ^ және логикалық көбейту функциясын білдіреді. Кейде 
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сол функция басқа түрде жазылады (5.12):

F (x1, x2) = x1^x2 = x1·x2 = x1&x2.     (5.12)

Дәл сол әрекетті 3-кестеде келтірілген шындық кестесінің көмегімен 
жазуға болады. Жоғарыда келтірілген формулада екі дәлел қолданылады. 
Сондықтан бұл функцияны орындайтын логикалық элементтің екі кірісі бар. 
Ол "2" деп белгіленеді. "2" логикалық элементі үшін ақиқат кестесі төрт 
жолдан тұрады (22 = 4).

Кесте 3. "2" логикалық элементінің шындық кестесі"

n1 n2 ut

Жоғарыда келтірілген шындық кестесінен көрініп тұрғандай, осы 
логикалық элементтің шығысындағы белсенді сигнал тек x кірісінде де, Y 
кірісінде де болған кезде пайда болады. Яғни, бұл логикалық элемент 
"және"операциясын жүзеге асырады.

Барлығы қалай жұмыс істейді, логикалық элемент "2И" көмегімен 
схемасын сүйенген идеализированных кілттерінде басқарылуымен, бұл-
суретте көрсетілген.5.50. Жоғарыда келтірілген схемада ток екі кілт 
жабылған кезде ғана пайда болады, яғни оның шығуындағы бірлік деңгейі 
кірістегі екі бірлікте ғана пайда болады.

Сур.5.50. "2i" логикалық элементінің схемалық диаграммасы"

Сол сияқты үш айнымалыны логикалық көбейту функциясы сипатталған 
(5.13):

F(x1, x2,x3)=x1^x2^x3 (5.13)

Оның шындық кестесінде сегіз жол болады (23 = 4). "3И" логикалық 
көбейтудің үш еселік схемасының ақиқат кестесі 3-кестеде, ал шартты-
графикалық кескін 4-суретте келтірілген. 2-суретте көрсетілген схема 
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принципіне сәйкес құрылған "3И" логикалық элементінің схемасында үшінші 
кілтті қосу керек.

Логикалық элемент " немесе"
Келесі қарапайым логикалық элемент - "немесе" логикалық қосу 

әрекетін жүзеге асыратын схема (5.14):

F(x1,x2) = x1Vx2      (5.14)

мұндағы V символы логикалық қосу функциясын білдіреді. Кейде сол 
функция басқа түрде жазылады (5.14):

F(x1,x2) = x1Vx2 = x1+x2 = x1|x2. (5.15)

Дәл сол әрекетті 4-кестеде келтірілген шындық кестесінің көмегімен 
жазуға болады. Жоғарыда келтірілген формулада екі дәлел қолданылады. 
Сондықтан бұл функцияны орындайтын логикалық элементтің екі кірісі бар. 
Мұндай элемент "2 немесе" деп белгіленеді. "2немесе" элементі үшін ақиқат 
кестесі төрт жолдан тұрады (22 = 4).

Кесте 4. Логикалық элементтің ақиқат кестесі "2немесе"

n1 n2 ut

Логикалық көбейту схемасы үшін қарастырылған жағдайдағыдай, біз "2 
немесе" схемасын іске асыру үшін кілттерді қолданамыз. Бұл жолы кілттерді 
параллель қосыңыз. 4 ақиқат кестесін іске асыратын Схема 5-суретте
көрсетілген. Көрсетілгендей, келтірілген схемасын(сур.5.51), логикалық 
бірлік деңгейі кілттердің кез келгені жабылғаннан кейін оның шығуында 
пайда болады, яғни схема 5-кестеде келтірілген ақиқат кестесін іске асырады 
[56].

Сур.5.51. Логикалық элементтің схемалық диаграммасы " 2НЕМЕСЕ"
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5.1.14 Параметрлік және генераторлық датчиктер

Автомобильдерді техникалық диагностикалаудың электрондық 
құралдарының маңызды функционалдық элементі электрлік және электрлік 
емес физикалық шамалардың датчиктері (Бастапқы түрлендіргіштер) болып 
табылады. Сенсор түрін дұрыс таңдау алынған диагностикалық ақпараттың 
сапасына, диагноздың сенімділігіне және диагностикалық процестің 
экономикалық көрсеткіштеріне тікелей әсер етеді.

Сенсор-құрылғы (сурет.5.52) өлшенетін (бақыланатын) параметрді 
қабылдайтын және оны Байланыс желілері бойынша беруге, одан әрі 
түрлендіруге, өңдеуге немесе сақтауға ыңғайлы, бірақ бақылаушының 
тікелей қабылдауына келмейтін сигналға түрлендіретін.

Жалпы алғанда, өлшенетін шаманың түріне сәйкес сенсордың шығыс 
сигналы Электрлік, пневматикалық, гидравликалық, механикалық және т. б. 
болуы мүмкін. Автомобильдерді техникалық диагностикалау құралдарында 
электрлік шығу сигналы бар датчиктер кеңінен қолданылады. Мұндай 
сенсорлардың артықшылығы-жылдамдық, өлшеу процесін автоматтандыру 
мүмкіндігі, көп функционалдылық және икемділік.

Жұмыс принципіне байланысты электрлік шығу сигналы бар 
сенсорларды екі негізгі категорияға бөлуге болады: генераторлық (белсенді) 
және параметрлік (пассивті).

Генераторлық датчиктерде электр энергиясын генерациялау жүзеге 
асырылады, яғни өлшенген параметрді электр сигналына түрлендіру. 
Генераторлық датчиктерге пьезоэлектрлік, индукциялық, фотоэлектрлік, 
гальваникалық, электрокинетикалық, жиілік датчиктері, сондай-ақ электрлік 
потенциалдар датчиктері мен импульстік шығысы бар датчиктер жатады.

Параметрлік датчиктерде өлшенген мән электр тізбегінің параметріне 
айналады: қарсылық, индуктивтілік, сыйымдылық және т.б. мұндай 
датчиктер сыртқы электр көзінен қоректенеді. Параметрлік датчиктерге 
сыйымдылық, электромагниттік және магнитоэлектрлік, электр байланысы, 
Потенциометриялық, сұйық, механотронды, тензорезистор, 
магнитомодуляциялық датчиктер, сондай-ақ байланыс кедергісі, жылу 
кедергісі, пьезо кедергісі, Фото кедергісі және т. б.

Көбінесе өлшеу тізбектері деп аталатын сенсорларды қосу тізбектері 
сенсордың Шығыс шамасын түрлендіруге арналған, ал көп жағдайда бұл 
олардың ішкі кедергісінің кейінгі пайдалану үшін ыңғайлы мәнге өзгеруі. 
Бұл, әдетте, электр тогы немесе кернеудің өзгеруі, оны электр өлшегішпен 
тікелей анықтауға болады немесе алдын-ала күшейте отырып, тиісті 
атқарушы немесе тіркеуші құрылғыға беріледі.
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Сур.5.52. Датчиктер

Осы мақсаттар үшін келесі схемалар кеңінен қолданылады:
• дәйекті
• Көпір
• дифференциалды;
• өтемдік.
Сериялық қосу тізбегі тұрақты немесе айнымалы ток көзінен, Rx 

сенсорының өзінен, өлшеу құралынан немесе тікелей атқарушы элементтен 
және әдетте осы тізбектегі токты шектейтін қосымша RD кедергісінен 
тұрады (сурет.5.53). Мұндай қосу схемасы көбінесе тек Байланыс 
датчиктерімен кеңінен қолданылады, олар үшін Rx=0 немесе Rx=?.

Сур.5.53. Датчиктерді қосу тізбегі

Себебі өлшеу құралының тізбегіндегі басқа сенсорлармен жұмыс істеу 
кезінде электр тогы әрдайым i = U/(Rx + RD) өрнегімен анықталады, ал 
сенсордың ішкі кедергісінің шамалы өзгеруі осы токтың өте аз өзгеруіне 
әкеледі. Нәтижесінде өлшеу құралының шкаласының минималды бөлімі 
қолданылады, ал өлшеу дәлдігі іс жүзінде нөлге дейін азаяды. Сондықтан 
көптеген басқа датчиктер үшін арнайы өлшеу схемалары қолданылады, бұл
сезімталдықты және өлшеу дәлдігін едәуір арттырады.

Ең жиі қолданылатын көпір схемасы, онда бір және кейде бірнеше 
сенсорлар қосымша резисторлармен бірге екі диагоналі бар төртбұрышқа 
(Уинстон көпірі деп аталатын) қосылады (сурет.5.54). Олардың бірі a-b қуат 
диагоналы деп аталады, тұрақты немесе айнымалы ток көзін қосуға арналған, 
ал екіншісі c-d өлшеу диагоналіне өлшеу құралы қосылады.
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Сур.5.54. Датчиктерді қосудың көпір схемасы

Төртбұрыштың қарама-қарсы жақтарының қарсыласу шамаларының 
көбейтінділері тең болған кезде (көпір тізбегінің иықтары) Rx x R3 = R1x R2, 
c және d нүктелерінің потенциалдары тең болады және өлшеу диагоналіндегі 
ток болмайды. Көпір схемасының бұл күйі әдетте көпірдің тепе-теңдігі деп 
аталады, яғни.көпір схемасы теңдестірілген.

Егер сыртқы әсерден Rx сенсорының кедергісі өзгерсе, онда тепе-теңдік 
бұзылады және осы кедергінің өзгеруіне пропорционалды ток өлшеу құралы 
арқылы өтеді. Сонымен қатар, бұл токтың бағыты сенсордың кедергісі қалай 
өзгергенін көрсетеді (өсті немесе азайды). Мұнда өлшеу құралының 
сезімталдығын тиісті таңдау арқылы оның бүкіл жұмыс шкаласын қолдануға 
болады.

Қарастырылған көпір схемасы тепе-тең емес деп аталады, өйткені өлшеу 
процесі көпірдің тепе-теңдігімен, яғни тепе-теңдіктің бұзылуымен жүзеге 
асырылады. Тепе-тең емес көпір тізбегі көбінесе сыртқы күштерге ұшыраған 
кезде сенсордың кедергісі уақыт бірлігіне өте тез өзгеруі мүмкін жағдайларда 
қолданылады, бірақ содан кейін өлшеу құралының орнына осы өзгерістерді 
бекітетін Тіркеуші құрылғыны қолданған дұрыс.

Тепе-теңдік көпір схемасы неғұрлым сезімтал деп саналады, онда екі 
іргелес иыққа арнайы өлшеу реостаты қосымша қосылады (сурет.5.55), 
шкаламен жабдықталған және өлшеу техникасында реохорд деп аталады.

Сур.5.55. Тепе-теңдік көпір схемасы
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Мұндай схемамен жұмыс кезінде сенсордың кедергісінің әр өзгерісі 
кезінде көпір тізбегі қосылған реохордтың көмегімен, яғни өлшеу 
диагоналінде ток болмағанға дейін қайтадан теңестірілуі керек. Бұл жағдайда 
өлшенетін параметрдің мәні (датчиктің кедергі шамасының өзгеруі) осы 
реохорд жабдықталған және датчикпен өлшенетін шама бірліктерінде 
бағдарламаланған арнайы шкала бойынша анықталады.

Тепе-теңдік көпірінің жоғары дәлдігі өлшеу құралында токтың 
болмауын оның мәнін тікелей өлшеуден гөрі бекіту оңай екендігімен 
түсіндіріледі, ал мұндай жағдайларда көпірді теңестіру, әдетте, көпір 
тізбегінің тепе-теңдік сигналымен басқарылатын арнайы электр 
қозғалтқышының көмегімен жүзеге асырылады.

Датчиктерді қосудың көпір тізбектері әмбебап болып саналады, өйткені 
оларды тұрақты және ауыспалы токпен қамтамасыз етуге болады, ең 
бастысы, бірнеше сенсорлар бір уақытта осы тізбектерге қосылуы мүмкін, 
бұл сезімталдықты ғана емес, сонымен қатар өлшеу дәлдігін де арттырады.

Датчиктерді қосудың дифференциалды схемасы айнымалы ток 
желісінен қоректенетін арнайы трансформатордың көмегімен жасалады, 
оның қайталама орамасы екі бірдей бөлікке бөлінеді. Осылайша, осы схемада 
(сурет.5.56) электр тізбегінің екі іргелес тізбегі пайда болады, олардың 
әрқайсысы бойынша I1 және I2 тізбектік ток өтеді. Өлшеу құралындағы ток 
мөлшері осы токтардың айырмашылығымен анықталады, ал Rx сенсоры мен 
қосымша RD резисторының кедергісі тең болған кезде өлшеу құралындағы 
ток болмайды.

Сур.5.56. Датчиктерді қосудың дифференциалды схемасы

Өлшеу құралы арқылы сенсордың кедергісі өзгерген кезде, осы өзгеріске 
пропорционалды ток ағып кетеді, ал осы токтың фазасы сол кедергінің 
өзгеру сипатына (жоғарылау немесе төмендеу) байланысты болады. 
Дифференциалды схеманы қуаттандыру үшін тек айнымалы ток 
қолданылады, сондықтан сенсор ретінде реактивті сенсорларды (индуктивті 
немесе сыйымдылықты) қолданған дұрыс.

Дифференциалды индуктивті немесе сыйымды датчиктермен жұмыс 
істеу кезінде мұндай қосу схемасын қолдану әсіресе ыңғайлы. Мұндай 
сенсорларды қолданған кезде қозғалыс мөлшері ғана емес, мысалы, 
ферромагниттік өзек (сурет.5.57), сонымен бірге бұл қозғалыстың бағыты 
(оның белгісі), нәтижесінде өлшеу құралы арқылы өтетін айнымалы ток 
фазасы өзгереді. Сонымен қатар, өлшеу сезімталдығы да артады.
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Сур.5.57. Индуктивті дифференциалды сенсорды қосу схемасы

Айта кету керек, кейбір жағдайларда өлшеу дәлдігін арттыру үшін ұқсас 
өлшеу схемаларының басқа түрлері қолданылады, мысалы, тепе-теңдік 
дифференциалды тізбектер. Мұндай схемаларға реохорд немесе арнайы 
шкаласы бар арнайы өлшеу автотрансформаторы кіреді, ал ұқсас 
тізбектермен өлшеу процесі тепе-теңдік көпір схемасымен өлшеуге ұқсас.

Датчиктерді қосудың өтемақы схемасы жоғарыда қарастырылғандардың 
ішіндегі ең дәл болып саналады. Оның жұмысы өлшеу реостатындағы 
(реохордтағы) кернеудің оған тең төмендеуімен сенсордың Шығыс кернеуін 
немесе E. D. S. компенсациясына негізделген. Компенсациялық схеманы 
қуаттандыру үшін тек тұрақты ток көзі қолданылады және ол негізінен 
тұрақты ток генераторларымен қолданылады.

Термопара сенсоры ретінде пайдалану мысалында осы схеманың 
жұмысын қарастырыңыз (сурет.5.58).

Сур.5.58. Термоэлектрлік сенсорды қосудың өтемақы схемасы

Қолданылатын u кернеуінің әсерінен ток өлшеу реостаты арқылы өтеді, 
бұл U1 кернеуінің реостат аймағында оның сол терминалынан қозғалтқышқа 
дейін төмендеуіне әкеледі. Бұл кернеу тең болған жағдайда және Э.д. с. 
термопаралар өлшеу құралы арқылы ток болмайды.

Егер E. D. S. датчиктің мәні өзгерсе, реохорд қозғалтқышының 
көмегімен қайтадан осы токтың болмауына қол жеткізу керек. Мұнда, тепе –
теңдік көпір тізбегіндегі сияқты, өлшенген параметрдің мәні, біздің жағдайда 
температура (E. D. S. термопаралар) реохорд шкаласы бойынша анықталады, 
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ал оның қозғалтқышының қозғалысы көбінесе арнайы электр 
қозғалтқышының көмегімен жүзеге асырылады.

Компенсациялық тізбектің жоғары дәлдігі өлшеу кезінде сенсор 
шығаратын электр энергиясы тұтынылмайтындығына байланысты, өйткені 
оны қосу тізбегіндегі ток нөлге тең. Бұл схеманы параметрлік сенсорлармен 
де қолдануға болады, бірақ содан кейін параметрлік сенсордың қуат 
тізбегінде қолданылатын қосымша тұрақты ток көзі қажет [57].

5.1.15 Күшейткіш құрылғыларды құрастыру

Күшейткіш-бұл кіріс сигналының қуатын арттыруға арналған құрылғы. 
Кіріс көзінің қуатымен салыстырғанда жүктеме кедергісінде шығарылатын 
қуаттың артуына қуат көзі деп аталатын тұрақты кернеу көзінің энергиясы 
арқылы қол жеткізіледі (энергияның сақталу заңы сақталған кезде). Төмен 
қуатты кіріс сигналы тек қуат көзінің энергиясын жүктемеге беруді 
басқарады. Кіріс сигналының әсерінен күшейткіш элементтің шығысында 
неғұрлым күшті тербелістер пайда болады, олар жүктемеге өтеді.

Қазіргі заманғы құрылғыларда қолданылатын күшейткіштер 
параметрлерімен, мақсатымен, күшейтілген сигналдардың сипатымен және т. 
б. ерекшеленеді.

Күшейтілген сигналдың табиғаты бойынша күшейткіштерді екі топқа 
бөлуге болады: гармоникалық сигнал күшейткіштері және импульстік сигнал 
күшейткіштері:

Гармоникалық сигнал күшейткіштері (гармоникалық күшейткіштер) 
уақыт бойынша үздіксіз сигналдарды күшейтуге арналған. Күшейткіштегі 
кез-келген сигнал параметрі өзгерген кезде өтпелі процесс пайда болады: 
күшейткіштің шығысындағы тербеліс белгілі бір уақыттан кейін тұрақты 
мәнге жетеді. Гармоникалық күшейткіштердегі күшейтілген сигналдың 
параметрлері өтпелі кезеңдерге қарағанда әлдеқайда баяу өзгереді;

Импульстік күшейткіштер (импульстік күшейткіштер) деңгейі тез 
өзгеретін сигналдарға арналған, сондықтан өтпелі сигнал күшейтілген сигнал 
үшін шешуші болып табылады.

Жолақтың ені мен күшейтілген жиіліктердің абсолютті мәндері 
үшін күшейткіштердің келесі топтарын бөлуге болады:

• айнымалы және тұрақты күшейткіштер
сигналдың тұрақты компоненттері, яғни төменгі жиілік fн = 0;

• айнымалы ток күшейткіштері тек айнымалы
сигналдың құрамдас бөлігі.

Өз кезегінде айнымалы ток күшейткіштері Fn және FB жиіліктерінің 
мәндеріне байланысты келесі топтарға бөлінеді:

• дыбыс жиілігін күшейткіштер (УЗЧ) немесе төмен жиілікті күшейткіштер
Жиілік спектрі 20 Гц-тен 20 кГц - ке дейін болатын (УНЧ);

• Өткізу жолағы бар жоғары жиілікті (УЖЖ) күшейткіштер
ондаған килогерц жүздеген мегагерцке дейін;

• сигналдарды күшейтетін селективті (немесе селективті) күшейткіштер
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өте тар жиілік диапазонында. Олар жоғарғы жиіліктің төменгі жиілікке 
қатынасының аз мөлшерімен сипатталады (әдетте FV / FN ≈ 1). Бұл 
күшейткіштерді төмен және жоғары жиіліктерде де қолдануға болады. 
Көбінесе олар резонанстық немесе жолақты деп аталады;

• 50 Гц-тен 6-ға дейінгі жиілік жолағында жұмыс істейтін радиожиілік 
күшейткіштері
МГц. FV > 100 кГц күшейткіштері кең жолақты деп аталады.

Күшейткіш элемент түріне сәйкес олар: транзистор, түтік, параметрлік, 
кванттық және магниттік күшейткіштер.

Дизайн бойынша күшейткіштерді екі үлкен топқа бөлуге болады: 
дискретті технологияны қолдана отырып жасалған күшейткіштер және 
интегралды схеманы қолдана отырып жасалған күшейткіштер.

Жоғарыда аталған жіктеу белгілері толық емес. Күшейткіштерді 
күшейтілген сигналдың электрлік параметріне бөлуге болады. Осы негізде 
күшейткіштер кернеу, ток немесе қуат күшейткіштеріне бөлінеді (бұл бөлу 
шартты, өйткені кез-келген жағдайда қуат күшейтіледі). Күшейткіш 
сатылардың санына сәйкес күшейткіштерді бір каскадты және көп каскадты 
және т. б. бөлуге болады.

Электрондық құрылғылардың маңызды мақсаты-электр сигналдарын 
күшейту. Бұл мәселені шешуге арналған құрылғылар күшейткіштер деп 
аталады.

Күшейткіштің құрылымдық тізбегі суретте көрсетілген.5.59.

Сур.5.59. Күшейткіштің құрылымдық тізбегі

Құрылғыда сигналды көзден (Шығыс) беру үшін кіріс құрылғысы (VHU) 
бар. С)бірінші каскадтың кіреберісіне. Ол сигнал көзін күшейткіштің кірісіне 
тікелей қосу мүмкін емес немесе мүмкін емес болған кезде қолданылады. 
Әдетте кіріс құрылғысы тұрақты ток компонентінің көзден күшейткішке 
немесе керісінше өтуіне жол бермейтін трансформатор немесе RC тізбегі 
түрінде орындалады.

Алдын ала күшейткіш (Предв. У) бір немесе бірнеше күшейту 
каскадтарынан тұрады. Ол кіріс сигналын күшейткіштің жұмысы үшін 
жеткілікті мәнге дейін күшейтуге қызмет етеді. Көбінесе транзисторлардағы 
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кернеу күшейткіштері алдын-ала күшейткіштер ретінде қолданылады. Қуат 
күшейткіші (um) жүктемеге сигналдың қажетті қуатын беру үшін 
қолданылады. Берілген қуатқа байланысты оның құрамында бір немесе 
бірнеше күшейту кезеңдері бар. Шығыс құрылғысы (Шығыс. У) 
күшейткіштің Шығыс тізбегінен күшейтілген сигналды жүктемеге (Н) беру 
үшін қолданылады. Ол жүктемені күшейткішке тікелей қосу мүмкін емес 
немесе мүмкін емес жағдайларда қолданылады. Содан кейін Шығыс 
құрылғысының рөлін күшейткіштің шығысынан жүктемеге тұрақты ток 
компонентін өткізбейтін бөлгіш конденсатор немесе трансформатор орындай 
алады. Трансформаторды пайдалану кезінде тиімділіктің максималды 
мәндеріне және кіші сызықты емес бұрмалануларға қол жеткізу үшін 
күшейткіш пен жүктеменің шығу кедергісін үйлестіруге қол жеткізіледі. 
Интегралды схемаларға негізделген күшейткіштерде трансформаторларды 
олардың үлкен өлшемдері мен өндірістің технологиялық қиындықтарына 
байланысты қолданудан аулақ болады.

Қуат көзі күшейткіштің белсенді элементтерін қамтамасыз етеді.
Күшейткіштерді жіктеудің негізгі белгілері-жұмыс жиіліктерінің 

диапазоны және оның күшейту қабілеттерін сипаттайтын параметрлер: ток, 
кернеу, қуат. Күшейткіштің маңызды техникалық көрсеткіштері: кіріс, кіріс 
және шығыс кедергісі, күшейтілген жиіліктер диапазоны, динамикалық 
диапазон, сызықты емес, жиілік және фазалық бұрмаланулар. Қуат 
күшейткіштері Шығыс қуатымен және тиімділігімен сипатталады [58].

5.1.16 Триггерлер, дешифраторлар, есептегіштер, генераторлар
мен импульсті қалыптастырғыштар негізіндегі схемалар

Сандық құрылғылар логикалық элементтерге негізделген, сондықтан 
олар логика алгебрасының заңдарына бағынады. Сандық технологияның 
негізгі құрылғылары логикалық құрылғылармен қатар триггерлер болып 
табылады.

Триггер (ағылш. trigger-триггер) - екі тұрақты күйі бар және сыртқы 
импульстің әсерінен бір күйден екінші күйге секіруге қабілетті электрондық 
құрылғы.

Триггерлер немесе дәлірек айтқанда триггер жүйелері екі тұрақты 
күйдің бірінде ұзақ уақыт тұра алатын және оларды сыртқы сигналдардың 
әсерінен ауыстыра алатын электронды құрылғылардың үлкен класы деп 
аталады. Әр триггер күйі Шығыс кернеуінің мәні бойынша оңай танылады.

Триггердің әр күйі Шығыс кернеуінің белгілі бір (жоғары немесе төмен) 
деңгейіне сәйкес келеді:

1) триггер бір күйге орнатылған - "1" деңгейі»;
2) триггер нөлге түсіріледі - шығу кезінде "0" деңгейі.
Тұрақты күй қалағаныңызша ұзақ уақытқа созылады және оны сыртқы 

импульс немесе қуат кернеуінің өшуі арқылы өзгертуге болады. Т. о. триггер-
бұл ең кіші бірлікті сақтауға қабілетті жад элементі ақпарат (бір бит) "0" 
немесе "1".
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Триггерлерді дискретті элементтерге, логикалық элементтерге, IMS-ге 
салуға болады немесе IMS құрамына кіреді.

Триггерлердің негізгі түрлеріне мыналар жатады: RS-, D-, T - және JK-
триггерлер. Сонымен қатар, триггерлер асинхронды және синхронды болып 
бөлінеді. Асинхронды триггерлерде бір күйден екінші күйге ауысу 
сигналдың ақпараттық кіріске түсуімен тікелей жүзеге асырылады. Цикл 
триггерлерінде ақпараттық кірістерден басқа сағат импульстарының кірісі 
бар. Оларды ауыстырып қосу рұқсат беретін, тактирлейтін импульс болған 
кезде ғана жүргізіледі.

RS-триггердің кемінде екі кірісі бар: S (set – орнату) - триггерді "1" 
деңгей күйіне орнату және R (reset) - триггерді "0"деңгей күйіне қалпына 
келтіру. (сур.5.60).

Кіріс болған кезде триггер синхронды болады-триггерді ауыстыру 
(шығу күйінің өзгеруі) тек С кірісіне сағат (синхрондау) импульсі келген 
кезде пайда болуы мүмкін.

Сур.5.60. RS-триггердің шартты-графикалық белгіленуі және 
қорытындылардың мақсаты а) асинхронды, б) синхронды

Тікелей шығудан басқа, триггер кері шығуы мүмкін, оның сигналы 
керісінше болады.

5-кестеде триггер жұмыс барысында қабылдай алатын күйлер 
көрсетілген. Кестеде S және R кіріс сигналдарының мәндері белгілі бір 
уақытта tn және триггер күйі (тікелей шығу кезінде) келесі импульстар 
келгеннен кейін tn+1 уақытының келесі сәтінде көрсетілген. Жаңа триггер 
күйіне алдыңғы Qn күйі де әсер етеді.

Егер сіз " 1 " триггеріне жазуыңыз керек болса - s кірісіне импульс 
беріңіз, Егер "0" болса-R кірісіне импульс беріңіз.

S = 1, R =1 комбинациясы-бұл тыйым салынған комбинация, өйткені 
шығу кезінде қандай күй орнатылатындығын болжау мүмкін емес.
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5-кесте-синхронды RS-триггер күйінің кестесі
Алдыңғы TN күйі tn+1

Qn C) S R Qn+1

0 1 1 0 1
1 1 0 1 0
0 1 0 0 Qn=0
0 0 1 0 Qn=0
0 1 1 1 X

Триггердің жұмысын уақыт диаграммалары арқылы да қарастыруға 
болады (сурет.5.61).

Сур.5.61. Асинхронды RS триггерінің уақыт диаграммалары

D-триггер (ағылш. delay кідірісі) бір ақпараттық кіріс және сағат 
(синхрондау) кірісі бар (сурет.5.62).

D-триггер шығуда Q сигналын есте сақтайды және сақтайды, ол С сағат 
импульсі келген кезде d ақпараттық кірісінде болды. 
Осылайша, триггер с=1 кезінде жазылған ақпаратты сақтайды.

6-кесте-d-триггер күйінің кестесі
Алдыңғы TN күйі tn+1

Qn D C) Qn+1

0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 1 0
0 0 0 Qn=0

Сур.5.62. D-триггер: а) шартты-графикалық белгілеу, б) жұмыстың 
уақытша диаграммалары
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T-триггерлер (ағылш. tumble-құлату, құлату), сондай-ақ санау 
триггерлері деп аталады, Т-ның бір ақпараттық кірісі бар. Т-кірістегі (санау 
кірісі) әр импульс (импульстің төмендеуі) триггерді қарама-қарсы күйге 
ауыстырады.

- Сур.5.63 шартты-графикалық белгілеуді көрсету (А) Т-триггер және 
жұмыстың уақыт диаграммалары (б).

Сур.5.63. T-триггер а) шартты-графикалық белгілеу, б) жұмыстың 
уақытша диаграммалары в) күй кестесі

JK-триггер (ағылш. jump – секіру, keer-ұстау) екі J және K ақпараттық 
кірісі бар, ал С-тің тактілі кірісі бар, J және K тұжырымдарының мақсаты R 
және S тұжырымдарының мақсатына ұқсас, бірақ триггерде тыйым салынған 
комбинациялар жоқ. Егер J = K = 1 болса, ол оның күйін керісінше өзгертеді 
(сурет.5.64).

Тиісті кірістер қосылған кезде триггер RS-, D-, T-триггерлерінің 
функцияларын орындай алады, яғни.әмбебап триггер.

Сур.5.64. JK-триггер а) шартты-графикалық белгілеу, б) қысқартылған 
күй кестесі

Импульстік есептегіш-кіріске берілген импульстар санын есептеуге 
арналған электрондық құрылғы. Алынған импульстардың саны екілік сандар 
жүйесінде көрсетіледі.

Импульстік есептегіштер-бұл регистрлердің бір түрі (санау регистрлері) 
және сәйкесінше триггерлер мен логикалық элементтерге негізделген.

Есептегіштердің негізгі көрсеткіштері - k 2n санау коэффициенті-
санауышпен санауға болатын импульстар саны. Мысалы, төрт триггерден 
тұратын есептегіште ең жоғары санау коэффициенті 24=16 болуы мүмкін. 
Төрт триггер санауышы үшін ең аз Шығыс коды - 0000, максимум-1111, ал 
КС = 10 шотының коэффициенті кезінде Шығыс шоты 1001 = 9 кодында 
тоқтатылады.
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- Сур.5.65, ал төрт таңбалы санауыштың тізбегі тізбектей қосылған т-
триггерлерде ұсынылған. Санау импульстері бірінші триггердің санау 
кірісіне беріледі. Кейінгі триггерлердің есептік кірістері алдыңғы 
триггерлердің шығуларымен байланысты.

Схеманың жұмысы суретте көрсетілген уақыт диаграммаларымен 
суреттелген.5.65, б. оның төмендеуі бойынша бірінші есеп импульсі түскен 
кезде бірінші триггер Q1 = 1 күйіне өтеді, яғни санауышта 0001 сандық коды 
жазылады. Екінші санау импульсі аяқталғаннан кейін бірінші триггер "0" 
күйіне ауысады, ал екіншісі "1"күйіне ауысады. Санауышта 0010 коды бар 2 
саны жазылады.

Сур.5.65. Екілік төрт таңбалы санауыш: а) схема, б) шартты-графикалық 
белгілеу, в) жұмыстың уақытша диаграммалары

Диаграммадан (сурет.5.68, б) мысалы, 5-ші импульстің төмендеуімен 
санауышта 0101 коды жазылған, 9-шы – 1001 және т.б. 15-ші импульстің 
соңында есептегіштің барлық разрядтары "1" күйіне орнатылады, ал 16-шы 
импульстің төмендеуімен барлық триггерлер нөлденеді, яғни. есептегіш 
бастапқы күйге өтеді. Есептегішті мәжбүрлеп қалпына келтіру үшін 
"қалпына келтіру"кірісі бар.

Екілік санауыштың есептеу коэффициенті ӨСК = 2n қатынасынан 
табылған, мұндағы n-санауыштың биттерінің (триггерлерінің) саны.

Импульстар санын санау-ақпаратты сандық өңдеу құрылғыларындағы ең 
көп таралған операция.

Екілік есептегіш жұмыс істеп тұрған кезде әр келесі триггердің 
шығысындағы импульстердің жиілігі оның кіріс импульстарының жиілігімен 
салыстырғанда екі есе азаяды (сурет.5.68, б). Сондықтан есептегіштер 
жиілікті бөлгіш ретінде де қолданылады.

Шифратор (кодер деп те аталады) сигналды сандық кодқа, көбінесе 
ондық сандарды екілік сандық жүйеге түрлендіреді.

Шифрде ондық сандармен дәйекті түрде нөмірленген m кірістері бар (0, 
1,2,..., m-1), және N шығу. Кіріс және шығыс саны 2n = m тәуелділігімен 
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анықталады (сурет.5.66, а). "CD" таңбасы ағылшын тіліндегі Coder сөзіне 
кіретін әріптерден тұрады.

Кірістердің біріне сигнал беру кірістерде N-биттік екілік санның кіріс 
нөміріне сәйкес келуіне әкеледі. Мысалы, 4-ші кірістегі импульсті беру 
кезінде шығуларда 100 сандық коды пайда болады (сурет.5.66, а).

Екілік сандарды кіші ондық санға кері түрлендіру үшін декодерлер 
қолданылады (декодерлер деп те аталады). Дешифратордың кірісі 
(сурет.5.69., б) екілік сандарды беруге арналған, шығулар ондық сандармен 
қатар нөмірленеді. Екілік санды енгізу кезінде белгілі бір шығуда сигнал 
пайда болады, оның нөмірі кіріс санына сәйкес келеді. Мысалы, 110 кодын 
беру кезінде сигнал 6-шы шығу кезінде пайда болады.

Сур.5.66. а) шифратордың УГО, б) декодердің УГО

Генераторлар және импульсті қалыптастырғыштар
Негізінде логикалық элементтер, цифрлық құрылғылар болуы мүмкін, 

құрастырылған әр түрлі импульстер генераторлары. Мұнда бірнеше нақты 
мысалдар келтірілген.

Сурет схемасы бойынша Генератор.5.67. (2 элементтері қолданылады-
ашық коллектор емес) жиіліктердің кең диапазонында импульстар шығарады 
- герц бірліктерінен бірнеше килогерцке дейін. F (кГц) жиілігінің С1 (пФ) 
конденсатор сыйымдылығына тәуелділігі f"3*105/C1 жуық формуласымен 
көрсетіледі. Импульстік кернеудің ұңғымасы 2-ге тең. Қуат көзінің кернеуі 
0,5 В төмендеген кезде пайда болатын импульстардың жиілігі 20% - ға 
азаяды.

Сур.5.67. Импульс генераторы
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Суретте схема бойынша генераторда.5.68 импульстардың ұзақтығын R2 
айнымалы резисторымен реттеуге болады (ұңғыма 1,5 - тен 3-ке дейін 
өзгереді), ал жиілігі R1 резисторымен реттеледі. Мысалы, C1==0,1 мкф 
генераторында R2 резисторын тек R1 резисторымен алып тастағанда, пайда 
болған импульстардың жиілігін 8-ден 125 кГц-ке дейін өзгертуге болады. 
Басқа жиілік диапазонын алу үшін C1 конденсаторының сыйымдылығын 
өзгерту керек.

Сур.5.68. Импульс генераторы

Өндірілген импульстардың жиілігінің кең өзгеруі (шамамен 50 мың рет) 
5.69-суреттегі схема бойынша жиналған құрылғыны қамтамасыз етеді. 
Импульстің минималды жиілігі шамамен 25 Гц құрайды. Импульстардың 
ұзақтығы R1 резисторымен реттеледі. 

Келесі жиілікті формула бойынша анықтауға болады: f=1/(2r1c1)F - Гц 
жиілігі, R1 - ОМ кедергісі, C1 - Фарад сыйымдылығы [59].

Сур.5.69. Импульс генераторы

5.2 Электржетектерді пайдалану сенімділігін арттыру әдістері

5.2.1 Электр жетектерін басқару схемалары

Электр жетектерін басқару іске қосуды жүзеге асырудан, айналу 
жиілігін реттеуден, тежеуден немесе реверсиялаудан, сондай-ақ 
технологиялық талаптарға сәйкес жетектің жұмыс режимін сақтаудан 
тұрады.

Басқару болуы мүмкін:
• Қолмен
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• Полуавтоматическим
• Автоматты
Басқару операциясы - эго сипаты бойынша анықталған әрекет:
• қозғалтқышты қосу және өшіру;
• "жұлдыздан ""үшбұрышқа" ауысу»;
• жылдамдықты реттеу;
• құлыптау;
• қозғалтқышты белгілі бір күйде жол немесе соңғы ажыратқыштар 

арқылы тоқтату;
• электржетектің және оның жекелеген буындарының жай-күйі мен 

жағдайы туралы сигнал беру және т. б.
Электр тізбектерінің жіктелуі.
Электр схемалары негізгі мақсатына қарай бөлінеді:
• құрылымдық;
• функционалдық;
• - Принципті
• қосылыстар;
• қосу.
Құрылымдық схема-бұйымның негізгі функционалдық бөліктерін 

(тораптарын, элементтерін), олардың мақсаты мен өзара байланысын 
анықтайтын схема. Мұндай схемалар өніммен немесе қондырғымен жалпы 
танысу үшін қолданылады.

Функционалды схемалар әдетте тіктөртбұрыштар түрінде бейнеленген, 
ал құрылғының атауы, түрі немесе белгіленуі тіктөртбұрыштың ішіне 
енгізілген (сурет.5.70). Процестің бағыты көрсеткілермен көрсетіледі.

Сур.5.70. Электр қозғалтқышын басқарудың функционалдық схемасы:
УУ - басқару құрылғысы, мысалы, кнопка станциясы; У-күшейткіш, 

мысалы, магниттік Стартер; ОУ - басқару объектісі (қозғалтқыш)
Функционалды схемалар құрылымдық схемалардан ерекшеленеді, 

өйткені оларда жебелермен көрсетілген байланыстардың орнына сымдар, 
кабельдер түрінде элементтер арасындағы нақты қосылыстарды көрсетуге 
рұқсат етіледі.

Қағидаттық схема (толық) құрылғының немесе қондырғының жұмыс 
қағидаттары туралы егжей-тегжейлі түсінік береді және басқа 
конструкторлық құжаттарды әзірлеу үшін негіз болады.

Құрылғыға кіретін әрбір элемент әріптік-цифрлық белгіге ие болуы тиіс.
Әріптік белгі-бастапқы немесе сипаттамалық әріптерден тұратын 

элементтің қысқартылған атауы. Ең жиі қолданылатын әріптік белгілер:
• контакторлардың, магниттік іске қосқыштар мен электромагниттік 

релелердің контактілері мен катушкалары-К, Р, Л;
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• ажыратқыштар, жол ажыратқыштары, кнопкалы ажыратқыштар-5, В, 
Кн;

• сақтандырғыштар, жылу релелері және ажыратқыштар-F, РТ;
• электр қозғалтқыштары-М.
Сандық белгі бірліктен бастап диаграммада бірдей әріптік белгілері бар 

элементтерге беріледі.
Қуат тізбектері немесе негізгі ток тізбектері қалың сызықтармен 

сызылады, ал катушкалардан, релелерден, контактілерден, қорғаныс және 
сигнал беру тізбектерінен тұратын қосалқы тізбектер (басқару тізбектері) 
жұқа сызықтармен бейнеленген (сурет.5.71).

Сур.5.71. Қозғалтқышты магниттік Стартер арқылы қосудың электрлік 
схемасы

Жалғау (монтаждау) схемалары бұйымның құрамдас бөліктерінің 
қосылыстарын көрсетеді және осы жалғаулар жүзеге асырылатын сымдарды, 
жгуттарды, кабельдерді, сондай-ақ оларды қосу және енгізу орындарын 
анықтайды. Олар сымдарды орнату кезінде қолданылады.

Қосылу схемаларында бір аппараттың жекелеген элементтерінің 
орналасуы олардың бір-біріне тікелей жақын орналасуына сәйкес беріледі.

Электрлік схеманың негізінде басқару қосылыстарының схемалары 
жасалады.

Бірі-сурет.5.72 қосылыстар тізбегі схемаға және тізбек бөлімдерінің 
таңбалануына сәйкес жасалуы керек екенін көруге болады. Негізгі тізбектер 
а, В, с әріптерімен таңбаланады, басқару тізбектері — араб сандарымен. Бір 
бағытта жүретін сымдар бір сызықпен көрсетіледі.
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Сур.5.72. Магниттік стартер және түйме станциясы арқылы 
қозғалтқышты қосу схемасы

Электр тізбектеріндегі электр аппараттарының жабу және ашу 
контактілері байланыс жүйесіне механикалық әсер болмаған кезде, мысалы, 
түйме қосқышына қысым болмаған кезде, осы құрылғылардың 
катушкаларынан кернеуді алу кезінде алатын позицияда бейнеленген.

Қосылу схемасы-сыртқы орнату қосылымдарын көрсететін схема. Өнім 
әдетте тіктөртбұрыш түрінде, ал оның кіріс және шығыс элементтері 
(қосқыштар, қысқыштар және т.б.) шартты графикалық белгілер түрінде 
бейнеленген [60].

5.2.2 Автоматтандырылған электр жетегінің құрылымдық 
сұлбалары

Автоматтандырылған электр жетегі-бұл жұмыс машинасының атқарушы 
органдарын қозғалысқа келтіруге және осы қозғалысты басқаруға арналған 
электр қозғалтқышы, түрлендіргіш, беріліс және басқару құрылғыларынан 
тұратын электромеханикалық жүйе. Электр жетегінде электр энергиясын 
тікелей механикалық түрлендіретін негізгі элемент-бұл өндірістік 
механизмнің талаптарына сәйкес келетін электр жетегінің статикалық және 
динамикалық сипаттамаларын қалыптастыру үшін тиісті түрлендіргіш және 
басқару құрылғыларының көмегімен басқарылатын электр 
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қозғалтқышы. Автоматтандырылған электр жетегінің көмегімен 
машиналардың оңтайлы жұмыс режимі қамтамасыз етіледі, онда жоғары 
дәлдікпен ең жоғары өнімділікке қол жеткізіледі. Автоматтандырылған 
электр жетегінің құрылымдық схемасы суретте көрсетілген.5.73.

Құрылымдық схемада үш негізгі элементті бөлуге болады: MCH, Ed 
және su:

Сур.5.73-автоматтандырылған электр жетегінің құрылымдық схемасы

1. МЧ жетегінің механикалық бөлігіне РМ жұмыс механизмі, 
электржетектің электрқозғалтқыш құрылғысынан Жұмыс машинасының 
атқарушы органына механикалық энергияны беруге және қозғалыс түрі мен
жылдамдығын және Күшін (айналу моментін) өзгертуге арналған ПУ беру 
құрылғысы кіреді);

2. Ed электр қозғалтқышы-электр энергиясын механикалық немесе 
механикалық электр энергиясына түрлендіру. ЭД схемасында (немесе 
қозғалтқыш) екі элемент ұсынылған: электр қуатын механикалық қуатқа 
түрлендіретін ЭМӨ электрмеханикалық энергия түрлендіргіші (id, ud 
электрлік сигналдары берілген) және бұрыштық жылдамдық кезінде 
қозғалтқыштың m моменті әсер ететін РД қозғалтқыш роторының массасы ω;

3. P (түрлендіргіштің) қуат түрлендіргіш бөлігінен, u басқару 
құрылғысынан, zu құрылғысын орнатудан және кері байланыс датчиктерінен 
тұратын su басқару жүйесі – dose және DOSM1, DOSM2. P түрлендіргіші 
қозғалтқышты қуаттандыруға және оған басқару әсерін жасауға арналған. P 
түрлендіргіші ток немесе кернеу немесе жиілік түрін түрлендіреді. 
Түрлендіргішті басқаратын құрылғы басқару құрылғысынан командалық 
сигналдарды алады, ал электр жетегінің және технологиялық процестің 
ағымдағы жағдайы туралы ақпарат кері байланыс датчиктерінен алынады.
Осы датчиктердің көмегімен ток, кернеу, қозғалтқыштың қуаты немесе оның 
басқа электр параметрлері, жылдамдық, момент немесе күш немесе 
атқарушы органның жағдайы (қозғалысы) осы параметрлерге 
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пропорционалды электрлік сигналдарға айналады, олар басқару 
құрылғысына беріледі.у, электр жетегінің және технологиялық процестің 
ағымдағы жағдайы берілген күймен салыстырылады және сәйкессіздік 
болған кезде басқару сигналы шығарылады, ол түрлендіргіш арқылы әсер 
етеді.

5.2.3 Кері байланыстың негізгі түрлері

Біркелкі ahh бар идеалды операциялық күшейткіштерден (ou) 
айырмашылығы, яғни кіріс сигналының жиілігіне байланысты олардың 
пайдасы өзгермейді, нақты ou-да күшейту коэффициенті болады, ол 
күшейтілген сигнал жиілігінің жоғарылауымен азаяды. Сонымен қатар, ОУ-
да сигнал жиілігінің жоғарылауымен кіріс және шығыс сигналы арасында 
фазалық ығысу жүреді, нәтижесінде күшейтілген сигналдың кейбір 
жиіліктерінде тізбек өздігінен қозғалады, яғни күшейткіш генераторға 
айналады. Мұның бәрі электрондық схемалардың сапалық көрсеткіштерінің 
төмендеуіне әкеледі.

ОС бар электрондық схемалардың сапалық параметрлеріне әсер етудің 
ең көп таралған және тиімді әдістерінің бірі-кері байланысты (ОЖ) қолдану. 
Айта кету керек, ОС тек оп-мен ғана емес, сонымен қатар көптеген басқа 
электронды схемалармен де кеңінен қолданылады, сондықтан оп-мен ОЖ-ны 
қолдану туралы айтылғанның бәрі ОС-мен бірге барлық басқа схемаларға 
қатысты.

Кері байланыс күшейткіштің шығыс тізбегінің оның кіріс тізбегімен 
байланысы ретінде анықталады, яғни күшейткіштің шығысынан күшейтілген 
сигнал оның кірісіне осы мақсат үшін арнайы енгізілген тізбектер арқылы 
(сыртқы ОЖ) немесе басқа функцияларды орындау үшін күшейткіште бар 
тізбектер арқылы беріледі (ішкі ОЖ). Төмендегі суретте кері байланысы бар 
күшейткіштің құрылымдық тізбегі көрсетілген

Сур.5.74. Кері байланысы бар күшейткіштің құрылымдық тізбегі.

- Сур.5.74 жоғарыда көрсетілген күшейткіштің құрылымдық тізбегі к 
пайда коэффициентімен, ол ОС сыртқы тізбегімен β беріліс коэффициентімен 
қамтылған. Диаграммадағы көрсеткілер сигналдың бағытын көрсетеді. 
Осылайша, күшейткіштің шығысынан күшейтілген сигналдың бір бөлігі ОС 
тізбегі арқылы күшейткіштің кірісіне түседі, онда ол сыртқы сигналмен 
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қосылады. Нәтижесінде, күшейткіштің кірісінде сыртқы сигналдан үлкен 
немесе аз болуы мүмкін жалпы кіріс сигналы пайда болады.

Кері байланыс түрлері.
Егер сыртқы сигнал мен кері байланыс тізбегінің амплитудасының 

қосындысы сыртқы сигналдың амплитудасынан үлкен болса, онда бұл ОС 
тізбегі оң кері байланыс (ПОС) деп аталады, ал егер сыртқы сигнал мен кері 
байланыс тізбегінің амплитудасының қосындысы сыртқы сигналдың 
амплитудасынан аз болса, онда мұндай ОС теріс кері байланыс (OOS) деп 
аталады.

ОЖ енгізу арқылы күшейткіштің қасиеті мен ОЖ тізбегінің қасиеті 
арқылы анықталатын күшейткіштің жұмыс процесі мен қасиеттерін 
айтарлықтай өзгертуге болады. ОЖ тізбегінің қасиеттеріне оның сыртқы түрі 
айтарлықтай әсер етеді, яғни жалпы жағдайда ОЖ кернеуінің полярлығы мен 
фазасына, сондай-ақ оны күшейткіштің кіріс және шығыс тізбектеріне қосу 
әдісіне байланысты оның әрекет ету принципі.

Кері байланыстың төрт түрі бар:
• параллель кернеу кері байланыс;
• параллель токтың кері байланысы;
• кернеудің дәйекті кері байланысы;
• токтың дәйекті кері байланысы.

Сонымен қатар, аралас кері байланыс бар, бірақ өндіріс пен 
конфигурацияның күрделілігіне байланысты кері байланыстың бұл түрі көп 
таралмады.

Кері байланыстың әр түрі қалай қалыптасатынын қарастырыңыз.
Параллель кернеудің кері байланысы.
Параллель кернеудің кері байланысы (5.75 – сурет) ОЖ тізбегінің кірісі 

RH жүктеме кедергісіне параллель, ал ОС тізбегінің шығысы күшейткіштің 
кірісіне параллель қосылады.

Сур.5.75. Кернеудің параллель кері байланысының құрылымдық 
диаграммасы.

Осылайша, OS UC тізбегінің кіріс кернеуі un жүктемесіндегі Шығыс 
кернеуіне тең, ал UOS OS тізбегінің шығыс кернеуі icig кіріс сигналының 
токтарының қосындысына және күшейткіш тізбектің жалпы кіріс 
кедергісіндегі IOC ОЖ тізбегіне пропорционал.



240

Яғни, бұл ОС күшейткіштің кірісі мен шығысын ОС тізбегі арқылы 
параллель қосу арқылы қалыптасады. ОЖ-нің бұл түрі жүктеме кедергісі мен 
сигнал көзінің төмендеуімен ОЖ әрекеті төмендейтіндігімен сипатталады, ал 
кіріс немесе шығыс қысқа тұйықталған кезде ОЖ-нің осы түрінің әрекеті 
тоқтайды.

Параллель токтың кері байланысы.
Параллель токтың кері байланысы(сурет.5.76) ОЖ тізбегінің кірісін RT 

резисторына параллель қосу арқылы қалыптасады, ал ОЖ тізбегінің шығысы 
күшейткіштің кірісіне параллель қосылады.

Сур.5.76. Токтың параллель кері байланысының құрылымдық 
диаграммасы.

ОЖ-нің бұл түрі келесі параметрлермен сипатталады: UOC ОЖ кіріс 
кернеуі RT және RH резисторлары арқылы өтетін күшейткіштің Шығыс 
тогына пропорционал, ал UOS ОЖ тізбегінің шығыс кернеуі күшейткіш 
тізбектің жалпы кіріс кедергісіндегі ICIG және IOC ОЖ тізбектерінің 
токтарының қосындысына пропорционал.

ОЖ-нің бұл түрінің әрекеті сигнал көзінің кедергісін, күшейткіштің кіріс 
кедергісін азайту кезінде, сондай-ақ RT резисторының кедергісін азайту 
немесе жүктеме кедергісін арттыру кезінде азаяды. Яғни, тізбектің кірісіндегі 
қысқа тұйықталу және жүктеме болмаған кезде бұл ОЖ жұмыс істемейді.

Кернеудің дәйекті кері байланысы.
Кернеудің дәйекті кері байланысы(сурет.5.77) ОЖ тізбегінің кірісі RH 

жүктеме кедергісіне параллель, ал ОС тізбегінің шығысы күшейткіштің 
кірісіне сәйкес келеді.

Сур.5.77. Кернеу бойынша ОЖ тізбегі бар күшейткіштің құрылымдық 
тізбегі.
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Кернеудің дәйекті кері байланысында uсв кіріс кернеуі Uн 
жүктемесіндегі Шығыс кернеуіне тең. Сонымен қатар, UОС ОС тізбегінің 
Шығыс кернеуінің және usig сигнал көзінің кернеуінің қосындысы uvx 
күшейткішінің кіріс кернеуіне тең.

Осылайша, сериялық кернеу ОЖ сигнал көзінің кедергісін жоғарылату 
және жүктеме кедергісі мен күшейткіштің шығу кедергісін азайту кезінде 
оның әсерін азайтады. Шығу кезінде қысқа тұйықталу болған жағдайда, 
сондай-ақ кірістегі бос режимде ОЖ-нің бұл түрі жұмысын тоқтатады.

Токтың дәйекті кері байланысы..
Токтың дәйекті кері байланысы(сурет.5.78) ОЖ тізбегінің кірісін RT 

резисторына параллель қосу арқылы қалыптасады, ал ОЖ тізбегінің шығысы 
сигнал көзі мен күшейткіш кірісіне қосылады.

Сур.5.78. Токтың кері байланысы бар күшейткіштің құрылымдық 
тізбегі.

Тізбектегі кері байланыс келесі сипаттамаларға ие. UCB ОЖ тізбегінің 
кіріс кернеуі RH, RT және rвых резисторлары арқылы өтетін ICB 
күшейткішінің Шығыс тогына пропорционал, ал uос ОЖ тізбегінің шығыс 
кернеуі uсиг сигнал көзінің кернеуімен бірге uвх күшейткішінің кіріс 
кернеуін құрайды.

Жоғарыда айтылғандардан RH, RT және RВЫХ кедергілерінің 
төмендеуімен, сондай-ақ күшейткіш пен сигнал көзінің кіріс кедергісінің 
жоғарылауымен тізбектелген ОЖ-нің ток әрекеті төмендейді. Ал жүктеме 
болмаған кезде және тізбектің кіруінде бос болған кезде ОЖ-нің бұл түрі 
нөлге дейін азаяды [62].

5.2.4 Басқару схемаларының аналогты және дискретті элементтері

Аналогтық элементтер.
Электроника мен Микроэлектрониканың дамуы интеграцияланған 

элементтер мен құрылғыларды құру жолымен жүреді, нәтижесінде 
интегралды схемалар (IP) және оларға негізделген басқару құрылғылары 
пайда болды. Интегралды схемалар деп аталады, олардың элементтері: 
транзисторлар, диодтар, резисторлар және т.б. электрлік, құрылымдық және 
технологиялық тұрғыдан тығыз байланысты. Қазіргі IP-дегі элементтер саны 
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бір Жартылай өткізгіш кристалда бірнеше мың немесе одан да көпке жетуі 
мүмкін, ал IP-нің өзінде бір немесе одан да көп осындай кристалдар болуы 
мүмкін.

Интегралды схемалар бірнеше белгілер бойынша жіктеледі: электр 
сигналдарының түрі (аналогты және сандық), функционалды мақсаты, 
интеграция дәрежесі, жылдамдығы, қуатты тұтыну және т. б. Жартылай 
өткізгіш құрылғылардың жеке тобын оптоэлектрондық құрылғылар құрайды.

Оптоэлектрондық құрылғылар-бұл инфрақызыл-ультракүлгін спектрлі 
диапазондағы электромагниттік сәулеленуге сезімтал немесе сол диапазонда 
электромагниттік энергия шығаратын құрылғылар. Оптоэлектрондық 
құрылғылар ақпаратты беру, өңдеу және көрсету үшін, сондай-ақ электр 
тізбектері арасындағы гальваникалық оқшаулау қажет болған кезде әртүрлі 
құрылғыларда, мысалы, басқару тізбегі мен электр энергиясын 
түрлендіргіштің қуат бөлігі арасында кеңінен қолданылады. 
Оптоэлектрондық құрылғылардың келесі түрлері қолданылады.

1. Жарық шығаратын диод (СИД) — электр энергиясын жарық 
сәулесінің энергиясына айналдыруға арналған жартылай өткізгіш диод. Олар 
негізінен электр құрылғыларының жұмысқа дайындығын көрсету, ондағы 
кернеудің, төтенше жағдайлардың және әртүрлі объектілердің басқа 
жағдайларының болуы туралы сигнал беру үшін қолданылады.

2. Инфрақызыл сәуле диоды (IR диоды)-бұл тікелей ток ағып жатқан 
кезде инфрақызыл диапазонда электромагниттік энергия шығаратын 
жартылай өткізгіш диод. Бұл сәуле адамның көзімен қабылданбайды және 
оны спектрдің тиісті жолағына сезімтал фотодетектор ғана тіркей алады.

IR диодтарының жұмыс принципі, орындалуы және негізгі қолданылуы 
LED-ге ұқсас. Бұдан басқа, олар оптикалық байланысты немесе 
гальваникалық айыруды талап ететін құрылғылар мен желілерде, сондай-ақ 
технологиялық процестерді бақылау мен автоматтандырудың әртүрлі 
датчиктерінде қолданылады.

3. Фоторезистор-жартылай өткізгіш құрылғы, оның кедергісі оның 
жарықтандырылуына байланысты өзгереді.

4. Фотодиод-өткізгіштігі оған оптикалық диапазонда сәуле түскен кезде 
пайда болатын диод.

5. Фототиристор-оған жарық ағынының әсер етуі нәтижесінде бір 
тұрақты күйден екіншісіне ауысатын құрылғы.

6. Фототрансистор-әрекеті ішкі эффект құбылысын қолдануға 
негізделген жартылай өткізгіш құрылғы.

7. Оптопара-бұл оптикалық байланыс бар және электр оқшаулауымен 
қамтамасыз етілген (гальваникалық оқшаулау) радиациялық және 
фотодетекторлы элементтерден тұратын оптоэлектронды жартылай өткізгіш 
құрылғы. Оптопарадағы Эмитент жарықдиодты, IR диоды немесе ультра-
миниатюралық қыздыру шамы бола алады. Фотодетектор элементінің түріне 
байланысты резистор, диод, транзистор және тиристор оптопаралары 
бөлінеді.

Аналогтық элементтер мен құрылғылар үздіксіз (аналогтық) электр 
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сигналдарымен жұмыс істейді. Аналогты басқару құрылғыларының негізгі 
элементі-ОУ жұмыс күшейткіші (сурет.5.79), оның негізінде электр 
сигналдарының әртүрлі реттегіштері мен функционалды түрлендіргіштері 
жасалады.

Сур.5.79. Операциялық күшейткіш тізбегі

Дискретті элементтер.
Басқару және автоматтандыру жүйелерінің даму үрдісі оларда дискретті 

элементтер мен құрылғыларды кеңінен қолдану болып табылады. Сандық 
деп аталатын мұндай схемалар жоғары дәлдікпен, өнімділікпен және 
сенімділікпен, төмен қуат тұтынумен және шуылға жақсы төзімділікпен 
сипатталады. Сандық басқару схемалары компьютерлермен табиғи түрде 
біріктіріліп, олармен технологиялық процесті, кәсіпорынды немесе саланы 
басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құрайды.

Триггер-бұл екі тұрақты күйі бар және сыртқы басқару сигналының 
әсерінен бір күйден екінші күйге ауыса алатын сандық басқару 
құрылғыларының ең көп таралған элементтерінің бірі. Триггерді 1 биттік 
ақпаратты сақтай алатын жад ұяшығы ретінде қарастыруға болады, яғни ол 0 
немесе 1 логикалық сигналдың алдын-ала орнатылған деңгейін есте сақтап, 
жаңа жазба пайда болғанға дейін сақтай алады. Триггерлерді қолдана 
отырып, әртүрлі логикалық және есептеу түйіндері, сонымен қатар 
генераторлық құрылғылар мен жад құрылғылары салынады. 

Есептеу құрылғылары. Бұл құрылғылар әртүрлі арифметикалық 
амалдарды орындауға арналған. Есептеу операциялары екілік (0 және 1 
сандары), сегіздік (0 — ден 7-ге дейінгі сандар) немесе он алтылық (0-ден 9-
ға дейінгі сандар және алты латын әріптері-А (он), в (он бір), С (он екі), D (он 
үш), Е (он төрт), /'(он бес)) Сандық жүйелер негізінде сандық түйіндерде 
орындалады. Он алтылық және сегіздік жүйелер ақпаратты екілік түрінде 
қысқаша және ыңғайлы жазуға мүмкіндік береді.

Есептеу құрылғыларына есептегіштер, қосқыштар және компараторлар 
(салыстыру құрылғылары) жатады.

Есептегіш. Бұл кіріс сигналдарының санын есептеуге арналған сандық 
түйін. Олар жиынтық, шегерім және реверсивті болып бөлінеді. Реверсивті 
есептегіштер сандардың қосындысын да, шегерілуін де қамтамасыз етеді, ал 
шегерімдер тек шегеруді қамтамасыз етеді.
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Сумматор. Бұл сандық түйін екі санды қосу әрекетін орындайды. 
Әдетте, қосынды-екілік қосу кестесіне сәйкес жұмыс істейтін бір таңбалы 
жиынтық тізбектердің жиынтығы. Қосқыштар сонымен қатар алып тастау 
операциясын жасауға мүмкіндік береді, ол үшін ол алынып тасталғанның 
таңқаларлық қосындысымен азайтылған қосу операциясымен ауыстырылады.

Компаратор. Бұл сандық түйін екі А және Вп сандарын салыстыру 
функциясын орындайды. Салыстыру нәтижесінде мынадай 
арақатынастардың бірінің ақиқаты анықталады: А "= Вп Ап > В"; А" < Д " 
олардың әрқайсысы тиісті шығу жолында бір сигналмен белгіленеді.

Логикалық сандық түйіндер дискретті электр сигналдарында әртүрлі 
логикалық операцияларды орындайды. Оларға импульстік дистрибьюторлар, 
шифраторлар, декодерлер және мультиплексорлар жатады.

Декодер (декодер) p кірістерінде сигналды түрлендіруді жүзеге асырады, 
онда оның бір шығуында 1 сигналы шығарылады, ал қалған сигналдарда 0 
сигнал сақталады. Шифратор кірістердің біріндегі бір сигналды бірнеше 
шығудағы екілік санға түрлендіреді.

Аналогты және сандық сигналдарды өзара түрлендіру үшін сандық 
аналогты (DAC) және аналогты-сандық (ADC) түрлендіргіштер 
қолданылады. Олар екілік немесе екілік — ондық кодты тұрақты ток 
кернеуіне түрлендіретін код-кернеу (PKN) түрлендіргіші, сондай — ақ жиілік 
— кернеу (PCHN) және кернеу-жиілік (PNCH) түрлендіргіштері түрінде 
орындалуы мүмкін, олар импульстердің жүру жиілігін тұрақты ток кернеуіне 
және кері түрлендіруге айналдырады [63].

5.2.5 Басқару схемаларының үлгілік тораптары, жартылай өткізгіш 
күш түрлендіргіштері бар электр жетектерінің тұйық схемалары

Түрлендіргіш-бұл бір параметрлердің немесе сапа көрсеткіштерінің 
электр энергиясын басқа параметрлердің немесе сапа көрсеткіштерінің 
мәндерімен электр энергиясына түрлендіретін электрлік құрылғы. Электр 
энергиясының параметрлері ток пен кернеудің түрі, олардың жиілігі, фазалар 
саны, кернеу фазасы болуы мүмкін.

Басқару дәрежесі бойынша электр энергиясын түрлендіргіштер 
басқарылмайтын және басқарылатын болып бөлінеді. Басқарылатын 
түрлендіргіштерде Шығыс айнымалылары: кернеу, ток, жиілік-реттелуі 
мүмкін.

Элемент базасы бойынша электр энергиясын түрлендіргіштер электрлік 
(айналмалы)және жартылай өткізгіш (статикалық) болып бөлінеді. Электрлік 
түрлендіргіштер Электр машиналарын қолдану негізінде жүзеге асырылады 
және қазіргі уақытта электр жетектерінде сирек қолданылады. Жартылай 
өткізгіш түрлендіргіштер диод, тиристор және транзистор болуы мүмкін.

Электр энергиясын түрлендіру сипаты бойынша қуат түрлендіргіштері 
түзеткіштерге, инверторларға, жиілік түрлендіргіштеріне, айнымалы және 
тұрақты ток кернеуінің реттегіштеріне, айнымалы ток кернеуінің фазалық 
түрлендіргіштеріне бөлінеді.
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Қазіргі заманғы автоматтандырылған электр жетектерінде негізінен 
жартылай өткізгіш тиристор және тұрақты және айнымалы ток 
транзисторлары қолданылады.

Жартылай өткізгіш түрлендіргіштердің артықшылығы-электр 
энергиясын түрлендіру процесін басқарудың кең функционалдығы, жоғары 
өнімділік пен тиімділік, ұзақ қызмет мерзімі, пайдалану кезінде ыңғайлылық 
пен қарапайым техникалық қызмет көрсету, қорғаныс, сигнал беру, 
диагностика және электр жетегінің өзін де, Технологиялық жабдықты да 
тексерудің кең мүмкіндіктері.

Сонымен қатар, жартылай өткізгіш түрлендіргіштер белгілі бір 
кемшіліктермен сипатталады. Оларға мыналар жатады: жартылай өткізгіш 
құрылғылардың ток жүктемелеріне, кернеуге және олардың өзгеру 
жылдамдығына жоғары сезімталдығы, төмен шу иммунитеті, ток пен 
кернеудің синусоидалы формасының бұрмалануы.

Түзеткіш-айнымалы ток кернеуін тұрақты (түзетілген) ток кернеуіне 
түрлендіргіш.

Басқарылмайтын түзеткіштер жүктемедегі кернеуді реттеуді қамтамасыз 
етпейді және жартылай өткізгіш, басқарылмайтын бір жақты өткізгіш 
аспаптарда-диодтарда орындалады.

Басқарылатын түзеткіштер басқарылатын тиристор диодтарында 
орындалады және тиристорларды тиісті басқару арқылы олардың шығу 
кернеуін реттеуге мүмкіндік береді.

Түзеткіштер қайтымсыз және қайтымды болуы мүмкін. Реверсивті 
түзеткіштер түзетілген кернеудің полярлығын олардың жүктемесінде 
өзгертуге мүмкіндік береді, ал қайтымсыз емес. Айнымалы токтың кіріс 
кернеуінің фазаларының санына сәйкес түзеткіштер бір фазалы және үш 
фазалы болып бөлінеді, ал қуат бөлігінің схемасы бойынша — көпір және 
нөлдік терминалға бөлінеді.

Инвертор(сурет.5.80) айнымалы ток кернеуіне тұрақты ток 
түрлендіргіші деп аталады. Бұл түрлендіргіштер электр жетегі айнымалы ток 
желісінен қуат алған кезде жиілік түрлендіргіштерінің бөлігі ретінде немесе 
электр жетегі тұрақты кернеу көзінен қуат алған кезде тәуелсіз түрлендіргіш 
ретінде қолданылады.

Сур.5.80. Инвертор
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Электр жетектерінің тізбектерінде тиристорларда немесе 
транзисторларда сатылатын автономды кернеу мен ток инверторлары ең көп 
қолданылады.

Автономды кернеу инверторлары (ain) Шығыс кернеуінің жүктеме 
тогына тәуелділігін білдіретін қатаң сыртқы сипаттамаға ие, нәтижесінде 
жүктеме тогы өзгерген кезде олардың шығу кернеуі іс жүзінде өзгермейді. 
Осылайша, жүктемеге қатысты кернеу инверторы ЭМӨ көзі ретінде әрекет 
етеді.

Автономды ток инверторлары (ait) "жұмсақ" сыртқы сипаттамаларға ие 
және ток көзінің қасиеттеріне ие. Осылайша, жүктемеге қатысты ток 
инверторы ток көзі ретінде әрекет етеді.

Жиілік түрлендіргіші(PH) деп аталады (сурет.5.81) стандартты 
жиіліктегі айнымалы ток кернеуін және реттелетін жиіліктегі айнымалы ток 
кернеуіне кернеуді түрлендіргіш. Жартылай өткізгіш жиілік түрлендіргіштері 
екі топқа бөлінеді: тікелей байланысқан жиілік түрлендіргіштері және 
тұрақты ток аралық жиілік түрлендіргіштері.

Тікелей байланысы бар жиілік түрлендіргіштері жүктемедегі кернеу 
жиілігін қуат көзінің кернеу жиілігімен салыстырғанда оның төмендеуіне 
қарай өзгертуге мүмкіндік береді. Тұрақты ток аралық жиілік 
түрлендіргіштері мұндай шектеулерге ие емес және электр жетегінде кеңінен 
қолданылады.

Сур.5.81. Электр жетегін басқаруға арналған өнеркәсіптік жиілік 
түрлендіргіші

Автоматты басқарудың тұйық жүйелері (АБЖ) қолданылатын ашық 
аппаратурадан және автоматтандырудың толықтығынан ерекшеленеді. Ашық 
АБЖ-да беруші құрылғы (қосатын, реттейтін аппаратура) электр 
қондырғысының (жетекті электр қозғалтқышының, жұмыс машинасының) 
нақты жұмыс режимі туралы ақпарат алмайды.

Жабық АБЖ-да Ақпарат басқару элементтеріне беріледі, бұл тиісті 
командалық сигналдарды берумен бірге жүреді. Мұндай ақпаратты беретін 
тізбек басқару тізбегін жауып, жабық өздігінен жүретін зеңбіректерді немесе 
кері байланысы бар өздігінен жүретін зеңбіректерді құрайды.

Жабық және ашық АБЖ арасындағы айырмашылықты генератор —
қозғалтқыш (Г—Д) жүйесіндегі электр қозғалтқышының жылдамдығын 
реттеу мысалында түсіндіруге болады. Ашық АБЖ - да (сурет.5.82, А) 
Электр қозғалтқышының берілген жылдамдығы п.потенциометрімен қолмен 
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орнатылады, жылдамдықты бақылау TG тахогенераторынан қуат алатын 
тахометрмен визуалды түрде жүзеге асырылады. Берілген оператордан 
жылдамдықтың кез-келген ауытқуы потенциометр қозғалтқышына әсер ету 
арқылы жойылады.

Жабық АБЖ - да (сурет.5.82. Б) ТГ тахогенератор зәкірі тұйықталған 
Жүйені немесе кері байланысы бар жүйені (бұл жағдайда жылдамдық 
бойынша кері байланысы бар) құра отырып, ЖВГ генераторының қоздыру 
орамасының тізбегіне қосылған.

Сур.5.82. Г - М жүйесіндегі электр қозғалтқышын реттеу схемасы: а-
ашық АБЖ, б-жабық АБЖ

Жабық тізбектегі тахогенератор (Ітг) тудыратын Ток потенциометр 
тогына (IP) бағытталған және тізбекте осы токтардың геометриялық 
айырмашылығына тең пайда болатын ток әрекет етеді. Потенциометр 
қозғалтқышымен оператор электр қозғалтқышының тиісті жылдамдығы 
қамтамасыз етілетін ЖВГ қоздыру орамасындағы алынған токтың мәнін 
белгілейді. Бұл оператордың рөлі аяқталады. Болашақта жүйе автоматты 
түрде белгілі бір дәлдікпен электр жетегінің жұмыс режимін қолдайды.

Жүктемені түсіру нәтижесінде электр қозғалтқышының жылдамдығы 
берілгенге қарағанда төмендеді делік. Жылдамдықтың төмендеуі 
тахогенератор жылдамдығының және оның қысқыштарындағы кернеудің 
тиісті төмендеуімен бірге жүреді. Бұл өз кезегінде кері байланыс тізбегіндегі 
Ith тогының төмендеуіне және потенциометр қозғалтқышының белгілі бір 
жағдайына әкеледі — генератордың қоздыру орамасындағы алынған токтың 
жоғарылауы. Тиісінше, генератордағы кернеу мен электр қозғалтқышының 
жылдамдығы артады.

Жылдамдық пен кернеудің жоғарылау процесі кері байланыс 
тізбегіндегі ток белгіленген мәнге жеткенше жалғасады, ал электр 
қозғалтқышының жылдамдығы берілген мәнге жетеді [64].

5.2.6 Бақылағыш электр жетегінің құрылу принципі

Бақылау жетектерінің негізгі мақсаты: жүйеге енгізілген басқару 
сигналын алдын-ала белгісіз заңға сәйкес өзгерту. Бақылау жетектері 
Өнеркәсіпте қолданылатын жетектердің үлкен тобын құрайды. Ең көп 
таралған жағдай-кейбір кіріс білігінің жетектің Шығыс білігімен қозғалысын 
пысықтау. Бұл ретте шығу білігімен қозғалысты қайталау талап етілетін 
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қатемен жүзеге асырылуы тиіс. Бақылау дискілерінде реттелетін шама әдетте 
айналу бұрышы Θ, ал реттеудің өзі — позицияны реттеу.

Суретте көрсетілген бақылау жетегінің функционалды 
диаграммасы.5.83, шығу білігінің айналу бұрышы Θ2 бойынша қатты теріс 
кері байланысы бар жабық құрылымға ие.

Сур.5.83. Бақылау жетегінің функционалды схемасы

Бақылау жетегінің жұмыс принципі келесідей. Кіріс білігінің Θ1 
бұрышы мен шығыс білігінің Θ2 арасында біршама сәйкессіздік пайда болды 
делік, яғни Θ1 Θ2-ге тең емес. D1 және D2 сенсорлары бұрылыс 
бұрыштарына пропорционалды кернеулерді құрайды және Uy = U1-U2 
басқару кернеуін P түрлендіргіштің кірісіне береді, мұндағы U1 = k1Θ1, U2 = 
k2Θ2. Сондықтан D1 және D2 сенсорлары әдетте сәйкессіздік өлшегіштері 
деп аталады. P түрлендіргіші Uy-ді пропорционалды қозғалтқышты басқару 
сигналына айналдырады, ол арматураға берілетін кернеу болуы мүмкін.

UY кернеуі d қозғалтқышы қуат алған кезде білігін Θ2-Θ1 
бұрыштарының айырмашылығы төмендеген бағытқа бұра бастайды. Басқаша 
айтқанда, трек жетегі әрқашан кіріс және шығыс біліктері арасындағы 
сәйкессіздіктерді автоматты түрде жоюға тырысады.

Потенциометриялық өлшеуіш, трансформатор режимінде жұмыс 
істейтін сельсин, айналмалы трансформатор және т. б., түрлендіргіш 
құрылғы ретінде Г - Д, ЭМУ—Д, МУ-Д, УВ-Д және т. б. жүйенің 
қозғалтқышы қолданылады.

Суретте көрсетілген қарапайым бақылау жүйесінің құрылымдық 
диаграммасы.5.84, трансформатор режимінде жұмыс істейтін және D1 және 
D2 сенсорларының функцияларын орындайтын selsin SD сенсорынан, Selsin 
sp қабылдағышынан тұрады, яғни кіріс бұрышының сәйкес келмеуі Θ1 және 
шығу Θ2.

Селсиндер-бұл өздігінен синхрондау қабілеті бар айнымалы ток электр 
микромашиндері. Олар қашықтан бұрыштық тарату жүйелерінде сенсорлар 
мен қабылдағыштар ретінде қолданылады. Мұндай жүйеде бұрыштық 
шаманың берілуі синхронды, фазалық және бірқалыпты жүреді. Бұл ретте 
бұрышты (датчикті) белгілейтін құрылғы мен берілетін шаманы 
қабылдайтын құрылғы (қабылдағыш) арасында тек байланыс желісі түріндегі 
электр байланысы болады.



249

Сур.5.84. Сельс қосылған бақылау жетегінің схемасы

Жүйеге түрлендіргіш қосылады, ол SP бір фазалы орамасының 
ауыспалы кернеуін түзетеді және оны күшейтеді. Түрлендіргіш сезімтал 
болуы керек, яғни СП орамасының сигналының фазасына байланысты 
қозғалтқыштың арматурасына оң немесе теріс белгінің тұрақты кернеуін 
беру керек.

Атқарушы қозғалтқыш SP роторымен р. төмендету редукторы арқылы 
байланысады. кіріс бұрылу бұрышы Θ1 жүйеге SD білігіне бекітілген білігі 
бар zu қондырғысымен енгізіледі. Кейде бұл байланыс редуктор арқылы 
жүзеге асырылады.

Егер zu SD білігін бастапқы күйінен Θ1 бұрышының позициясына 
жылжытса, айнымалы кернеу SP бір фазалы орамасының шығуында пайда 
болады, оның амплитудасы UY = U1 = k1(Θ1-Θ2) жетектің кіріс және шығыс 
бұрыштарының айырмашылығына пропорционал болады.

UY кернеу жиілігі бір фазалы СД орамасының қуат жиілігімен 
анықталады (50, 400 Гц және т.б.). Р түрлендіргіші Uy кернеуін түзетеді және 
күшейтеді.

Схемалық түрде оны фазаға сезімтал түзеткішпен және әр түрлі 
элементтік базада жасалған тұрақты ток күшейткішімен ұсынуға болады. 
Мысалы, транзисторлық күшейткіш түзеткіш ретінде, ал эму күшейткіш 
ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Осы кернеудің полярлығына байланысты u түрінде қуат алған электр 
қозғалтқышы білігі мен білігін бұра бастайды СП редуктор арқылы 
бұрыштардың айырмашылығы Θ1 және Θ2 төмендейді. Θ1-Θ2 = 0 екендігі 
белгілі болғаннан кейін, SP бір фазалы орамасы UY кернеуін беруді 
тоқтатады, яғни Uy = 0. Содан кейін қозғалтқыштың арматурасына берілген 
кернеу алынып тасталады және ол білігін бұруды тоқтатады. Осылайша, 
жүйе сырттан келетін басқару сигналын өңдейді [65].

5.2.7 Негізгі параметрлер бойынша аппараттарды таңдау

Коммутациялық аппараттар мен электр қабылдағыштарға қорғау 
аппараттарын таңдау соңғысының номиналды деректері мен оларды 
қоректендіретін желінің параметрлеріне, қабылдағыштар мен желілерді 
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қалыптан тыс режимдерден қорғауға қатысты талаптарға, пайдалану 
талаптарына, атап айтқанда қосу жиілігі мен аппараттарды орнату 
орнындағы орта жағдайларына сүйене отырып жүргізіледі.

Ток түріне, полюстер санына, кернеуге және қуатқа сәйкес 
құрылғыларды таңдау.

Барлық Электр аппараттарының құрылымын өндіруші зауыттар әрбір
аппарат үшін анықталған кернеу, ток және қуат мәндеріне, сондай-ақ белгілі 
бір жұмыс режиміне есептейді және таңбалайды. Осылайша, барлық осы 
сипаттамаларға сәйкес жабдықты таңдау, шын мәнінде, осы каталогтардың 
негізінде құрылғылардың тиісті түрлері мен мәндерін табуға дейін азаяды.

Электр қорғау шарттары бойынша аппараттарды таңдау.
Қорғаныс аппараттарын таңдау кезінде келесі қалыптан тыс 

режимдердің болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн:
• фазааралық қысқа тұйықталу;
• фазаның корпусқа тұйықталуы;
• технологиялық жабдықтың шамадан тыс жүктелуінен туындаған токтың 

ұлғаюы
жабдықтар, кейде толық емес қысқа тұйықталу;

• кернеудің жоғалуы немесе шамадан тыс төмендеуі.
Қысқа тұйықталу токтарынан қорғау барлық электр қабылдағыштар 

үшін орындалуы тиіс. Ол ең аз өшіру уақытымен әрекет етуі керек және іске 
қосу токтарынан ажыратылуы керек.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау мынадай жағдайларды қоспағанда, 
ұзақ жұмыс режимі бар барлық электр қабылдағыштар үшін қажет:

• технологиялық себептер бойынша электр қабылдағыштардың шамадан тыс 
жүктелуі
мүмкін емес немесе мүмкін емес (центрифугалық сорғылар, желдеткіштер 
және т. б.);

• қуаты 1 кВт-тан кем электр қозғалтқыштары үшін.
Шамадан тыс жүктемеден қорғау қысқа мерзімді немесе қайта қысқа 

мерзімді режимдерде жұмыс істейтін электр қозғалтқыштары үшін міндетті 
емес. Жарылыс қаупі бар үй-жайларда электр қабылдағыштарды шамадан 
тыс жүктемеден қорғау барлық жағдайларда міндетті. Ең төменгі кернеуді 
қорғау келесі жағдайларда орнатылуы тиіс:

• кезінде желіге қосуға жол бермейтін электр қозғалтқыштары үшін
толық кернеу,

• өздігінен іске қосуға жол берілмейтін электр қозғалтқыштары үшін
немесе техникалық қызмет көрсету персоналына қауіп төндіреді.,

• басқа электр қозғалтқыштары үшін, оларды өшіру кезінде
қуатты тоқтату желіге қосылған электр қабылдағыштардың жалпы іске қосу 
қуатын рұқсат етілген мәнге дейін төмендету үшін қажет және 
механизмдердің жұмыс жағдайлары тұрғысынан мүмкін.

Жоғарыда айтылғандардан басқа, параллель және аралас қозуы бар 
тұрақты, ток электр қозғалтқыштары мұндай өсу адамдардың өміріне қауіп 
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төндіретін немесе айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін жағдайларда 
айналымдар санының шамадан тыс артуынан қорғалуы керек.

Айналу санын шамадан тыс көбейтуден қорғау әртүрлі арнайы 
релелермен (центрифугалық, индукциялық және т.б.) жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Қуат желілерінде шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғау 
ерекше маңызды болғандықтан, біз осы мәселенің негізгі жағына толығырақ 
тоқталамыз.

Қысқа тұйықталу тогы бірден немесе бірден ажыратылуы керек. Желінің 
әртүрлі бөліктеріндегі оның мәні өте әр түрлі болуы мүмкін, бірақ әрдайым 
дерлік қорғаныс құрылғылары кез-келген токты сенімді және тез өшіруі 
керек, сонымен бірге қалыпты іске қосу кезінде жұмыс істемейді деп 
болжауға болады.

Шамадан тыс ток-бұл электр қозғалтқышының номиналды тогынан 
асатын кез-келген ток, бірақ шамадан тыс жүктеме туындаған кезде электр 
қозғалтқышының ажыратылуын талап етуге негіз жоқ [66].

5.2.8 Іске қосқыш тұрақты және айнымалы қозғалтқыштардың
принципиалды схемасы

Қазіргі уақытта ең көп таралған үш фазалы асинхронды торлы роторлы 
қозғалтқыштар. Желінің толық кернеуіне қосылған кезде мұндай 
қозғалтқыштарды іске қосу және тоқтату магниттік іске қосқыштардың 
көмегімен қашықтықтан жүзеге асырылады.

Ең жиі қолданылатын схема-бір Стартер және "бастау" және
"тоқтату"басқару түймелері. Қозғалтқыш білігінің екі бағытта айналуын 
қамтамасыз ету үшін екі стартермен (немесе қайтымды стартермен) және үш 
батырмамен схема қолданылады. Бұл схема қозғалтқыш білігінің айналу 
бағытын алдын-ала тоқтамай-ақ өзгертуге мүмкіндік береді.

Қозғалтқышты іске қосу схемалары.
М электр қозғалтқышы айнымалы кернеудің үш фазалы желісімен 

қоректенеді. Үш фазалы QF ажыратқышы қысқа тұйықталу кезінде тізбекті 
өшіруге арналған. Бір фазалы SF ажыратқышы басқару тізбегін қорғайды 
(сурет.5.85).

Магниттік стартердің негізгі элементі-контактор (жоғары токтарды 
ауыстыруға арналған қуатты реле) КМ. Оның қуат контактілері электр 
қозғалтқышына сәйкес келетін үш фазаны ауыстырады. Sb1 түймесі 
("бастау") қозғалтқышты іске қосуға арналған, ал SB2 түймесі ("тоқтату") -
тоқтауға арналған. KK1 және KK2 жылу биметалл релелері электр 
қозғалтқышы тұтынатын ток асып кеткен кезде схеманы өшіреді.
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Сур.5.85. Магниттік стартердің көмегімен үш фазалы асинхронды 
қозғалтқышты іске қосу схемасы

SB1 түймесін басқан кезде КМ контакторы KM контактілерімен де 
жұмыс істейді.1, КМ.2, КМ.3 Электр қозғалтқышын желіге қосады, ал КМ.4 
түйіспесі түймені құлыптайды (өзін-өзі құлыптау).

Электр қозғалтқышын тоқтату үшін SB2 түймесін басу жеткілікті, ал 
КМ контакторы Электр қозғалтқышын босатады және ажыратады.

Магниттік стартердің маңызды қасиеті-желідегі кернеу кездейсоқ 
жоғалған кезде қозғалтқыш өшеді, бірақ желідегі кернеуді қалпына келтіру 
қозғалтқыштың өздігінен іске қосылуына әкелмейді, өйткені кернеу 
өшірілген кезде контактор КМ шығарады және қайта қосу үшін SB1 түймесін 
басу керек.

Егер қондырғы дұрыс жұмыс істемесе, мысалы, қозғалтқыш роторы 
кептеліп, тоқтаған кезде, қозғалтқыш тұтынатын ток бірнеше есе артады, бұл 
жылу релесінің іске қосылуына, kk1, KK2 контактілерінің ашылуына және 
қондырғының ажыратылуына әкеледі. КК түйіспелерін тұйық күйге қайтару 
ақаулықты жойғаннан кейін қолмен жүргізіледі.

Қайтымды магниттік Стартер электр қозғалтқышын іске қосып, 
тоқтатып қана қоймай, ротордың айналу бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. 
Ол үшін стартер схемасы (сурет.5.86) контакторлар мен бастау түймелерінің 
екі жиынтығын қамтиды.

Сур.5.86. Кері магниттік стартердің көмегімен қозғалтқышты іске қосу 
схемасы
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КМ1 контакторы мен SB1 түймесі қозғалтқышты "Алға" режимінде 
қосуға арналған, ал км2 контакторы мен SB2 түймесі "артқа"режимін 
қамтиды. Үш фазалы қозғалтқыштың роторының айналу бағытын өзгерту 
үшін, контакторлардың негізгі контактілерімен қамтамасыз етілетін 
кернеудің үш фазасының кез-келгенін ауыстыру жеткілікті.

Sb3 түймесі қозғалтқышты тоқтатуға арналған, КМ 1.5 және КМ2.5 
контактілері блоктауды жүзеге асырады, ал кк1 және КК2 жылу релелері ток 
асып кеткен кезде қорғайды.

Қозғалтқышты желінің толық кернеуіне қосу үлкен іске қосу 
токтарымен бірге жүреді, бұл шектеулі қуат желісі үшін қолайсыз болуы 
мүмкін.

Іске қосу тогын шектейтін электр қозғалтқышының іске қосу схемасы 
(сурет.5.87) құрамында электр қозғалтқышының орамдарымен қатар 
қосылған R1, R2, R3 резисторлары бар. Бұл резисторлар sb1 түймесін 
басқаннан кейін контактор КМ іске қосылған кезде токты шектейді. КМ-мен 
бір уақытта КМ.5 түйіспесі жабылған кезде КТ уақыт релесі іске қосылады.

Уақыт релесі жүзеге асыратын ұстау электр қозғалтқышын жылдамдату 
үшін жеткілікті болуы тиіс. Күту уақыты аяқталғаннан кейін КТ контактісі 
жабылады, к релесі іске қосылады және K. 1, K. 2, K. 3 контактілері бастапқы 
Резисторларды айналып өтеді. Іске қосу процесі аяқталды, қозғалтқышқа 
толық кернеу беріледі [67].

Сур.5.87. Іске қосу тогы шектелген қозғалтқышты іске қосу схемасы

5.2.9 Монтаждау схемаларын құрастыру

Қазіргі заманғы электр жабдықтары өз жұмысында әртүрлі 
алгоритмдерге сәйкес келетін көптеген технологиялық процестерді 
қолданады. Оны пайдаланумен, қызмет көрсетумен, монтаждаумен, 
жөндеумен және жөндеумен айналысатын қызметкерде олардың барлық 
ерекшеліктері туралы сенімді ақпарат болуы қажет.

Әр элементті белгілі бір, стандартты түрде көрсете отырып, графикалық 
түрде болып жатқан оқиғаларды ұсыну бұл процесті едәуір жеңілдетеді және 
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әзірлеушілердің идеяларын басқа мамандарға түсінікті түрде беруге 
мүмкіндік береді.

Мақсаты
Электр тізбектері барлық мамандықтағы электриктер үшін жасалады, 

дизайнның әртүрлі ерекшеліктері бар. Оларды жіктеу әдістерінің арасында 
бөлу қолданылады:

• - Принципті
• - Монтажды
Схемалардың екі түрі де өзара байланысты. Олар бір-бірінен ақпаратты 

толықтырады, барлық пайдаланушылар түсінетін бірыңғай стандарттарға 
сәйкес орындалады, мақсатына қарай айырмашылықтары бар:

• электрлік тізбектер жұмыс принциптерін және құрамдас элементтердің 
өзара әрекеттесуін олардың жұмыс реті бойынша көрсету үшін жасалады. 
Олар қолданылатын жүйенің технологиясына енгізілген логиканы көрсетеді;

• монтаждау схемалары электр қондырғысын құрастыру, монтаждау 
орындалатын электр жабдығы бөліктерінің сызбалары немесе эскиздері 
ретінде дайындалады. Олар компоненттердің орналасуын, орналасуын 
ескереді және олардың арасындағы барлық электр байланыстарын көрсетеді.

Монтаждау схемалары принциптік негізде құрылады және электр 
қондырғыларын монтаждау өндірісі бойынша барлық қажетті ақпаратты, 
соның ішінде электр қосылыстарын орындауды қамтиды. Оларды 
пайдаланбай, барлық мамандар үшін сапалы, сенімді және түсінікті заманауи 
жабдықтардың электрлік қосылыстарын жасау мүмкін емес.

Электр тізбектерін құру.
Бастапқыда әзірлеуші схемалық диаграмма жасайды, онда ол 

қолданатын барлық элементтер мен оларды сымдармен қалай қосу керектігін 
көрсетеді.

Қарапайым қосылыстың мысалы (сурет.5.88) к контакторының 
көмегімен электр тізбегіне тұрақты ток қозғалтқышы және екі Кн1 және Кн2 
түймелері осы әдісті көрсетеді.

Сур.5.88. Электр қозғалтқышын қосудың негізгі электр схемасы
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Контактордың 1-2 және 3-4 қуатты ашық контактілері М электр 
қозғалтқышының жұмысын басқаруға мүмкіндік береді, ал 5-6 Кн1 "Бастау" 
түймесін 1-3 түйіспесімен басқаннан және босатқаннан кейін кернеу астында 
A-B орамасының өзін-өзі ұстау тізбегін құру үшін қолданылады.

Кн2 "тоқтату" батырмасы контактімен к контакторының орамасынан 
қуат алады.

Электр қозғалтқышына "1" және " — " — " 2 "сымымен белгіленген сым 
арқылы" + "кернеуінің оң потенциалы беріледі. Қалған сымдар "5" және 
"6"сандарымен белгіленген. Оларды белгілеу тәсілі әр түрлі болуы мүмкін, 
мысалы, әріптер мен символдарды қосу арқылы.

Осылайша, схемалық диаграммада орамалардың, коммутациялық 
құрылғылардың және байланыстырушы сымдардың барлық контактілері 
көрсетілген. Сондай-ақ жұмыс үшін қажетті басқа да мәліметтер белгіленуі 
мүмкін.

Схемалық электр схемасы жасалғаннан кейін оған монтаж жасалады
(сурет.5.89). Онда жұмысқа қатысатын элементтер бейнеленген. Сонымен 
қатар, коммутациялық құрылғылардың, түймелердің (Кн1 және Кн2 мысалы), 
контакторлар мен релелердің барлық контактілері де, қабылдауды жеңілдету 
үшін қарастырылған жағдайда ғана (к контакторының мысалы) көрсетілуі 
мүмкін.

Сур.5.89. Электр қозғалтқышын қосудың монтаждық электр схемасы

Барлық монтаждау бірліктері әрбір позицияға жеке нөмір беріле отырып 
нөмірленеді. Мысалы, біздің диаграммада көрсетілген:

• 01-қуат тізбектерін қосу терминалы;
• 02-электр қозғалтқышының контактілері;
• 03-контактор;
• 04 - "бастау" батырмасы»;
• 05 - "тоқтату"түймесі.
Батырмалардың, реленің, іске қосқыштардың және схеманың барлық 

электр элементтерінің түйіспелері әрбір аспаптың корпусында нөмірленеді 
немесе техникалық құжаттамада белгілі бір жағдаймен көрсетіледі.
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Сымдардың кескіндері тікелей бағыттағы сызықтармен орындалады 
және схемалық схемадағыдай етіп таңбаланады. Қарастырылған нұсқада 
оларға 1, 2, 5, 6 нөмірлері берілген.

Аспаптар мен аппараттарды белгілеу.
Басқару панельдерінің, шкафтарының алдыңғы жағында жедел 

персоналға әрбір электр құрылғысының мақсатын, ал коммутациялық 
аппараттарда — әрбір режимге сәйкес келетін ауыстырып қосу органының 
жағдайын түсіндіретін жазбалар жасалады.

Кілттер мен түймелер жасалған әрекет бойынша жазылады, мысалы," 
бастау"," тоқтату", "тест". Сигналдық шамдарда әсер етуші сигналдың 
сипаты көрсетіледі, мысалы, "Блинкер көтерілмеген".

Панельдің артқы жағында әр элементке қарсы жапсырма (әдетте 
дөңгелек пішінді) орналастырылады, ол жоғарғы жағындағы схемаға сәйкес 
монтаждық позицияны және төменгі жағындағы орнату схемасына сәйкес 
қысқаша белгіні көрсетеді, мысалы, 019/HL3 — сигнал беру шамы үшін.

Сымдарды белгілеу.
Жабдықты орнату кезінде сымның әр ұшына Кембридж қойылады 

(сурет.5.90) жарықта жануға төзімді және қабылданған таңбалауды білдіретін 
өшірілмейтін сиямен қол қойылған. Олар көрсетілген терминалдарға 
қосылған. Белгілеуде тек "0", "9"сандары табылған кезде. "6", содан кейін 
олар артқы жағындағы жазуды қарастырған кезде ақпараттың дұрыс 
оқымауын болдырмайтын нүкте қояды.

Сур.5.90. Кембриктердегі жазулардың мысалы

Қарапайым жабдық үшін бұл әдіс жеткілікті.
Күрделі және тармақталған жүйелерде соңында кері мекен-жай 

қосылады. Ол екі бөліктен тұрады::
1. алдымен, артқы жағында қосылған элементтің позициялық белгісі 

нөмірленеді;
2. келесі-терминал нөмірі.
Мысалы, Кн2 түймесінің 2 терминалында 5-04-3 қол қойылған Кембрий 

киген сым қосылуы керек. Бұл жазба шифрланған:
• 5-сымды монтаждау және схемалық схема бойынша таңбалау;
• 04 - "бастау" батырмасының монтаждау бірлігінің нөмірі»;
• 3-Кн1 терминалының№.
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Кезектілік тізбегі, сондай-ақ жақшаларды немесе басқа бөлгіштерді 
қолдану әртүрлі болуы мүмкін, бірақ оны электр қондырғысының барлық 
бөліктерінде біркелкі жасау маңызды. Таңбалау жұмыс сызбаларына және 
монтаждау схемасына қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.

Бұл мамандарға бекітілген схеманы қағаз парағындағыдай ыңғайлы 
түрде оқуға мүмкіндік береді, оны ақаулықтарды жою немесе 
профилактикалық қызмет көрсету кезінде тез жасау керек.

Ақпарат үшін: бұрын сымдардың ұштарын таңбалау орындалды:
• майлы бояулармен белгілеуді қолдана отырып, фарфордан жасалған 

ұштықтарды кию;
• соғылған ақпараты бар алюминий жетондарды ілу арқылы;
• тушь немесе қарындаш жазуы бар картон биркаларды бекіту арқылы;
• басқа қол жетімді тәсілдермен.
Кабельдерді белгілеу.
Әрбір электр қондырғысының міндетті элементі күрделі учаскелерде 

әрбір жеке жалғау үшін немесе бірнеше жай ғана жалғау үшін жасалатын 
кабельдік журнал болып табылады. Онда әр кабель қосылымы туралы толық 
ақпарат бар.

Кәбілдің желіге тиесілігінен басқа кәбіл журналында және жабдықта 
оның атрибуты мақсаты бойынша көрсетіледі, мысалы:

• токтың немесе кернеудің өлшеу тізбектеріне;
• автоматтандыру немесе Басқару;
• Қорғау
• дабыл;
• блоктау;
• басқа екінші құрылғыларға.
Электр тізбектерін орнату кезінде әртүрлі ұзындықтағы кабельдік 

желілерді пайдалануға болады. Панельге немесе шкафқа кіре берісте 
олардың саны өте үлкен болуы мүмкін. Олардың барлығы екі ұшында, 
сондай-ақ ғимараттың қабырғалары мен басқа да құрылыс конструкциялары 
арқылы өту кезінде белгіленеді.

Кабельге оның тиістілігін, мақсатын, маркасын, өзектердің құрамын 
көрсететін ақпараты бар бирка ілінеді. Оны кесу кезінде әрбір сым 
таңбаланады. Электр тізбегіне қосылған ұштарға кабельге тиістілігі, 
клеммникте коммутацияланатын клемманың нөмірі және тізбектің белгіленуі 
туралы ақпарат жазылады.

Электр жабдығын монтаждау қағидатты және бірыңғай қағидалар 
бойынша құрылған монтаждау схемалары бойынша орындалады. Жөндеу 
және пайдалану жұмыстары тез әрі сапалы жүргізілуі үшін ол көрнекілік, 
қолжетімділік, ақпараттылық талаптарына жауап беруі тиіс [68].
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5.2.10 Электржетекті автоматты басқару жүйесінің сенімділігін 
есептеу

Сенімділік теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамалары.
Технологиялық процестердің күшеюі, өндірістік жабдықтардың 

өнімділігі мен дәлдігін арттыру тұтастай өндірісті автоматтандырудың 
жалпы схемасының күрделенуімен және атап айтқанда электр жетегімен 
тығыз байланысты. Мұндай жағдайларда автоматтандырылған электр 
жабдықтарының сенімді жұмысын қамтамасыз етудің маңызды мәселесі 
бірінші орынға шығады, оның істен шығуы ақаулы өнімді шығаруға, еңбек 
өнімділігінің төмендеуіне, шикізат пен энергияның жоғалуына, тоқтап қалуға 
және кейде жұмыс машиналары мен механизмдерінің апаттарына, яғни үлкен 
экономикалық шығындарға әкелуі мүмкін. Электр жетектерінің сенімділігін 
арттыру міндеті күрделі және күрделі мәселе болып табылады, оны оның 
элементтерін жобалау және өндіру кезеңінде де, оны орнату, Орнату және 
пайдалану кезінде де шешу керек.

Сенімділік-бұл электр жетегінің "берілген режимдерде және қолдану, 
техникалық қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау жағдайларында қажетті 
функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің 
мәндерін белгіленген шектерде сақтау" қасиеті [9]. Сенімділік-бұл жұмыс 
қабілеттілігі, сенімділік, беріктік, жарамдылық және қауіпсіздік ұғымдарын 
біріктіретін күрделі қасиет.

Өнімділік-бұл өз функцияларын орындай алатын электр жетегінің күйі. 
Электр жетегінің жұмысын бұзатын оқиға сәтсіздік деп аталады. Өздігінен 
бас тарту сәтсіздік деп аталады.

Сенімділік-электр жетегінің белгілі бір уақыт ішінде жұмыс 
қабілеттілігін үздіксіз сақтау қасиеті.

Беріктік-электр жетегінің техникалық немесе экономикалық себептерге, 
қауіпсіздік жағдайларына немесе күрделі жөндеу қажеттілігіне байланысты 
оны пайдалану мүмкін болмаған кезде оның жұмысын шекті күйге дейін 
сақтау қасиеті. Пайдаланудың басынан бастап шекті күйге дейінгі уақыт 
кезеңі қызмет ету мерзімі немесе жұмыс уақыты деп аталады.

Жөндеуге жарамдылық жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
арқылы электр жетегінің жұмыс күйін ұстап тұруға және қалпына келтіруге 
жарамдылығын анықтайды.

Сақтау-Электр жетегінің сақтау және тасымалдау кезінде және одан 
кейін оның жұмысын үнемі ұстап тұру қасиеті.

Сенімділіктің негізгі сандық көрсеткіштері-сәтсіздіктің ықтималдығы, 
сәтсіздіктің қарқындылығы және сәтсіздікке дейінгі орташа жұмыс.

Р(Т3д) тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы электржетектің істен 
шыққанға дейінгі жұмыс уақыты Оқз көрсетілген уақыт кезеңінен артық болу 
ықтималдығын білдіреді. Бұл көрсеткіш Tzl уақытына дейін үздіксіз жұмыс 
істеген электр жетектері санының бастапқы сәтте жұмыс істейтін электр 
жетектерінің жалпы санына қатынасы арқылы анықталады.
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Істен шығу қарқындылығы X (t) — уақыт бірлігіне электр жетектерінің 
істен шығу саны, t уақыт сәтіне жұмысқа қабілетті электр жетектерінің 
орташа санына жатқызылған.

R(Tzl) жұмыс істемеу ықтималдығы және сәтсіздік қарқындылығы 
келесі арақатынаспен байланысты(5.16):

𝑛𝑛𝑛𝑛�𝑇𝑇𝑇𝑇ЗД� = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 �−∫ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑡𝑡𝑡𝑡0 (𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡�      (5.16)

ОТҚ істен шыққанға дейінгі орташа істелген жұмыс Электр жетегінің 
алғашқы істен шыққанға дейінгі істелген жұмысының математикалық күтуін 
білдіреді (5.17):

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∫ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡∞
0      (5.17)

Электромеханикалық жүйе ретінде электр жетегінің сенімділігін талдау 
тұрғысынан элементтердің қосылуының екі түрі бөлінеді: логикалық 
сериялық немесе негізгі және логикалық параллель.

Логикалық дәйекті (негізгі) қосылыс-бұл элементтердің қосылуы, 
олардың кез-келгенінің істен шығуы жүйенің тұтастай істен шығуына 
әкеледі. Логикалық параллель қосылыс жүйенің істен шығуы барлық 
элементтер істен шыққан кезде ғана пайда болатындығымен сипатталады.

Электр жетегі — өзара байланысты электрлік және механикалық 
құрылғылардың жиынтығы (жүйесі) - қозғалтқыш, түрлендіргіш, редуктор, 
басқару схемасы, олардың әрқайсысының өзіндік сенімділік көрсеткіші бар. 
Электржетектің жүйе ретіндегі сенімділігі л. - ның істен шығу ағынымен 
сипатталады. Егер біз электр жетегінің құрамдас бөліктерінің N қосылысын 
логикалық түрде дәйекті түрде қабылдайтын болсақ, онда бұл сенімділік 
көрсеткіші жеке а компоненттерінің істен шығу қарқындылығының 
қосындысына тең болады,-:

Λ = ∑ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (5.18)

(5.18) формуласы бойынша істен шығу ағыны және өз кезегінде өзінің 
істен шығу қарқындылығымен сипатталатын әртүрлі тораптар мен 
элементтерден тұратын электр жетектерінің жеке құрылғылары есептеледі.

Сенімділік-электр жетегінің белгілі бір уақыт аралығында жұмыс 
қабілеттілігі мен техникалық сипаттамаларын сақтау қасиеті. Бұл ұғым 
қамтиды тоқтаусыздық, ұзақ мерзімділік, жөндеуге жарамдылық және 
сақталуы. Сенімділіктің негізгі тұжырымдамасы-сәтсіздік (кенеттен немесе 
біртіндеп пайда болатын өнімділікті жоғалту). Сәтсіздік ішінара немесе 
толық болуы мүмкін. Өз табиғаты бойынша электр жетегінің істен шығуын 
үш негізгі топқа бөлуге болады: бірінші топ — максималды айналу жиілігіне 
әкелетін сәтсіздіктер; екінші топ — тұрақтылықтың жоғалуына немесе жетек 
жұмысының дәлдігінің төмендеуіне әкелетін сәтсіздіктер; үшінші труппа —
жетектің тоқтап қалуына және қорғаныстың іске қосылуына әкелетін 
сәтсіздіктер.
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Сенімділіктің сандық көрсеткіштері: істен шығу пайда болғанға дейінгі 
орташа жұмыс уақыты (ОТҚ) (сағатпен); істен шығу (Тж); істен шығу 
қарқындылығы (1 сағаттағы істен шығу саны); жұмысқа қабілеттілікті 
қалпына келтірудің орташа уақыты; берілген уақыт ішінде тоқтаусыз жұмыс 
істеу ықтималдығы. Соңғы көрсеткіш есептелген және сәтсіздік пен 
уақыттың қарқындылығына байланысты. Идеал жағдайда ол бірлікке тең. 
Бұл көрсеткіштің қанағаттанарлық мәні 10000 сағат ішінде 0,9 құрайды.

Электр жетегінің беріктігі-бұл жөндеу қажет болғанға дейін жұмыс 
қабілеттілігін сақтау қасиеті.

Тұрақтылық-бұл жетектің ақаулардың алдын алуға, анықтауға және 
жоюға бейімделуі. Ол сәтсіздікті жоюға кететін уақытпен сипатталады.

Сенімділікті арттыру әдістеріне тоқталу керек. Біріншіден, бұл электр 
жетегінің тізбегіне резервті енгізу, яғни.электр тізбегінің элементтеріне 
электр жүктемесінің төмендеуі сенімділікті арттыруға ықпал етеді. Мысалы, 
160 В есептелген ақаулы конденсаторды сол сыйымдылықтағы 250 В кернеуі 
бар конденсаторға ауыстыру немесе қажет болған жағдайда таратылатын 
қуаты 20 Вт резисторды 30 Вт резистормен және т.б. ауыстыру [69].

5.2.11 Тоқтаусыз жұмыс істеудің коэффициенті

Сенімділік көрсеткіштері сенімділікті анықтайтын белгілі бір 
қасиеттердің осы объектіге қаншалықты тән екенін сандық түрде 
сипаттайды.

Сенімділік көрсеткіштері (мысалы, техникалық ресурс, қызмет ету 
мерзімі) өлшемділікке ие болуы мүмкін, бірқатар басқалары (мысалы, 
ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығы, дайындық коэффициенті) өлшемсіз 
болып табылады.

Сенімділіктің тек бір қасиетінің сандық сипаттамасы-бұл жалғыз 
көрсеткіш.

Бірнеше сенімділік қасиеттерінің сандық сипаттамасы күрделі көрсеткіш 
болып табылады.
Сенімділіктің жеке көрсеткіштері.

Сенімділік көрсеткіштері
• жұмыс уақыты ықтималдығы P (t);
• ОТҚ бас тартқанға дейінгі орташа істелген жұмыс;
• ТҚК-дан бас тартуға орташа істелген жұмыс;
• ТШ істен шыққанға дейінгі гамма-пайыздық атқарым;
• сәтсіздік қарқындылығы λ (t);
• ω(t) сәтсіздік ағынының параметрі);
• үздіксіз атқарымның орташа үлесі I (t);
• жұмыс уақытының тығыздығы f (t);
Беріктік көрсеткіштері
• орташа ресурс;
• гамма-пайыздық ресурс;
• тағайындалған ресурс;
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• орташа қызмет мерзімі;
• гамма-пайыздық қызмет мерзімі;
• белгіленген қызмет мерзімі.
Жөндеуге жарамдылық көрсеткіштері
• жұмыс жағдайын қалпына келтіру ықтималдығы;
• жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтірудің орташа уақыты;
• қалпына келтіру қарқындылығы.
Сақтау көрсеткіштері
• орташа сақтау мерзімі;
• гамма-сақтау мерзімі.
Сенімділіктің кешенді көрсеткіштері.
• дайындық коэффициенті (Кг) - объектіні мақсаты бойынша қолдану 

көзделмеген жоспарланатын кезеңдерден басқа, объектінің ерікті уақыт 
сәтінде жұмысқа қабілетті күйде болу ықтималдығы;

• жедел дайындық коэффициенті (ҚГҚ);
• техникалық пайдалану коэффициенті (Кти) - пайдаланудың белгілі бір 

кезеңінде объектінің жұмыс істеу жағдайында болуы, уақыт аралықтарының 
математикалық күтуінің объектінің жұмыс істеу жағдайында болу уақыты 
аралықтарының, техникалық қызмет көрсетуге (ТҚК) негізделген тоқтап 
қалулардың және пайдаланудың сол кезеңіндегі жөндеулердің 
математикалық күтулерінің сомасына қатынасы;

• жоспарланған қолдану коэффициенті (Кп) — объекті жоспарлы ТҚК-да 
немесе жөндеуде болмауы тиіс пайдалану кезеңінің үлесі;

• тиімділікті сақтау коэффициенті (Кэф) [70].

5.2.12 Электр жетектерінің сенімділігін арттыру әдістері

Сенімділік теориясында сенімділікті есептеудің бірнеше әдістері 
жасалды, олардың ішінде ең көп тарағаны:

* істен шығу қарқындылығының орташа топтық мәндері бойынша 
есептеу әдісі;

* пайдалану деректерін пайдалана отырып есептеу әдісі;
* сенімділікті есептеудің коэффициенттік әдісі.
Электр жетектерінің және басқа жүйелер мен құрылғылардың 

сенімділігін есептеу кезінде сенімділікті есептеудің коэффициенттік әдісі жиі 
қолданылады. Оның мәні сенімділікті есептеу кезінде элементтердің істен 
шығу қарқындылығының абсолютті мәндері пайдаланылмайды, бірақ kh 
сенімділік коэффициенттері а элементінің істен шығу қарқындылығының 
кейбір негізгі элементтің істен шығу қарқындылығына қатынасы болып 
табылады (5.19)

Λ = ∑ 𝜆𝜆𝜆𝜆б𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 (5.19)

Сенімділік коэффициенттері іс жүзінде пайдалану жағдайларына тәуелді 
емес және осы элемент үшін тұрақты болып табылады, ал пайдалану 
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шарттары мен жұмыс режимдері KT шамасына түзету коэффициенттерін 
қолдана отырып ескеріледі. Әдетте металл пленкалы резистор негізгі элемент 
ретінде таңдалады.

Электр жетектерінің сенімділік көрсеткіштерін есептеу үшін оған кіретін 
құрылғылардың (элементтердің) к сенімділік коэффициенттерін, осы типтегі 
NX құрылғылардың санын және базалық элементтің Аз істен шығу 
қарқындылығын білу қажет. Электр жетегінің істен шығу ағыны келесі 
өрнектің көмегімен анықталады (5.20):

Λ = 𝜆𝜆𝜆𝜆б ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘     (5.20)

Негізгі тұрақсыздандырушы факторлар элементтерінің сенімділігіне 
әсері: электр жүктемелері мен қоршаған орта температурасы — есепке түзету 
коэффициенттерін енгізу арқылы ескеріледі.

Басқа факторлардың әсерін есепке алу: шаң, ылғалдылық, діріл және т.б. 
— негізгі элементтің істен шығу қарқындылығын түзету арқылы түзету 
коэффициенттерін қолдана отырып жүзеге асырылуы мүмкін [24].

Электр жүктемелерін және қоршаған ортаның температурасын ескере 
отырып (релелік-контакторлық аппаратураны қоспағанда) электр жетегінің 
элементтері сенімділігінің нәтиже коэффициенті мынадай формула бойынша 
есептеледі

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑎𝑎2𝑎𝑎𝑎𝑎3𝑎𝑎𝑎𝑎4𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘      (5.21)

мұндағы ах-қоршаған орта температурасының және электр жүктемесінің 
номиналдыдан ауытқуын ескеретін коэффициент; А2 — қоршаған орта 
температурасының номиналдыдан ауытқуын ескеретін коэффициент; а3 —
номиналдыға қатысты электр жүктемесінің төмендеуін ескеретін 
коэффициент; я4 — элементтің жұмыс уақытының электржетектің жұмыс 
уақытына қатынасымен айқындалатын элементті пайдалану коэффициенті; К 
{- сенімділік коэффициентінің номиналдық мәні.

Релелік байланыс аппараттарының сенімділік коэффициенті мына 
формула бойынша анықталады(5.22)

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘
, =  𝑎𝑎𝑎𝑎5𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘0 + (∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎6𝑚𝑚𝑚𝑚

1 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) 𝑓𝑓𝑓𝑓Ф
𝑓𝑓𝑓𝑓НОМ

(5.22)

мұндағы а5 — "қосулы — өшірулі" бір цикл ішінде кернеудегі аппарат 
катушкасының болу уақытын және қоршаған ортаның температурасын 
ескеретін коэффициент; Kj0, KiKC — тиісінше аппаратураның қабылдайтын 
(катушка тізбегі) және атқарушы (түйісу жүйесі) бөліктерінің сенімділік 
коэффициенттері; а6 — түйіспенің электр жүктемесінің деңгейін ескеретін 
коэффициент; т-түйіспелер саны; /J, және fh0u аппараттың сағатына іске 
қосылуының нақты және номиналды жиілігі.
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Жеке элементтердің сенімділік коэффициенттерін анықтағаннан кейін 
электр жетегінің сенімділік көрсеткіштері тұтастай есептеледі. Оларды 
есептеу тәртібі келесідей:

* электр жетегінің қалыпты жұмысын сипаттайтын параметрлердің 
сандық мәндері және олардың мүмкін ауытқуларына төзімділік анықталады. 
Электр жетегінің осы рұқсат шегіндегі жұмысы оның жұмысқа қабілетті 
күйіне, ал олардан шығу — істен шығуға сәйкес келеді;

* берілген функцияларды орындау кезінде элементтердің қосылуын 
анықтайтын электр жетегінің элементтік схемасы жасалады. Оны құрастыру 
кезінде істен шығуы электр жетегінің сенімділігіне әсер етпейтін қосалқы 
элементтер (аспаптарды көрсететін сигнал шамдары, қоңыраулар және т. б.) 
төмендетілуі мүмкін;

* сенімділікті есептеу үшін бастапқы деректер анықталады: 
пайдаланылатын элементтердің түрі, саны және номиналды деректері; 
элементтердің жұмыс режимдері; элементтердің жұмыс орнындағы қоршаған 
ортаның температурасы; элементтер сенімділігінің номиналды 
коэффициенттері; уақыт бойынша элементтерді пайдалану коэффициенттері; 
сенімділік есептелетін Т3 уақыт кезеңі; жүйені пайдалану шарттары. Негізгі 
элемент таңдалады және X5 анықталады;

* (5.21) және (5.22) формулалар бойынша Ах— а4 түзету 
коэффициенттері бойынша анықтамалық деректерді пайдалана отырып, 
Электржетек элементтерінің, содан кейін оның тораптары мен 
құрылғыларының сенімділік коэффициенттері есептеледі. Осыдан кейін 
электр жетегінің сенімділігінің негізгі көрсеткіштері анықталады. 
Элементтерді, тораптарды және құрылғыларды логикалық түрде тізбектеп 
(негізгі) қосу кезінде тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы [71].

Практикалық тапсырма №1
Тақырыбы: "схемалардағы логикалық элементтердің белгілері»
Жұмыстың мақсаты: схемалардағы Логикалық элементтерді анықтау 

және түсіну үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру.
1. Тапсырма: элементті көрсетіңіз немесе жоқ (сурет.5.91).

Сур.5.91. Логика алгебрасының элементтері

2.Тапсырма: элементті көрсетіңіз және (сурет.5.92).

Сур.5.92. Логика алгебрасының элементтері
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Практикалық тапсырма №2
Тақырыбы: "электр жетегін басқару схемалары(сурет.5.9693
Жұмыстың мақсаты: түрлерін анықтау схемалар элементтері олардың 

жұмыс принципін түсіну.
Тапсырма
Диаграммадағы барлық элементтерді атаңыз және олардың жұмыс 

принципін түсіндіріңіз.

Сур.5.93. Басқару схемасы

Практикалық тапсырма №3
Тақырыбы: "электр жетектерінің сенімділігін арттыру»
Жұмыстың мақсаты: электр жетегінің сенімділігін есептеуді үйрену.
Жұмысқа арналған тапсырма: 
Электр жетегінің сенімділігін сәтсіздік қарқындылығының орташа 

топтық мәндерін есептеу арқылы есептеңіз және түсіндіріңіз.

Бөлімге бақылау сұрақтары:
1. Автоматика жүйесінің түрлері.
2. Схемалардағы логикалық элементтердің белгілері.
3. Датчиктердің түрлері және олардың техникалық сипаттамалары.
4. Негізгі логикалық элементтердің жұмыс принципі.
5. Параметрлік және генераторлық датчиктердің құрылғысы және 

жұмыс принципі.
6. Күшейткіш құрылғылардың жіктелуі.
7. Операциялық күшейткіштердің негізгі схемалары.
8. Микроэлектронды есептеу машинасының құрылымы мен құрылу 

принципі.
9. Бағдарламаланатын контроллерлердің мақсаттары.
10. Монтаждау схемаларын жасау.

Қысқаша қорытынды
Осы бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар: электрондық құрылғылар 
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мен блоктардың конструктивтік және электрлік ерекшеліктерін, олардың 
жұмыс істеу алгоритмін және басқа құрылғылармен өзара байланысын, 
электрондық жабдықты жөндеу әдістері мен қызмет көрсету тәртібін, 
электрондық құрылғылардың, Автоматиканың, есептеу техникасының 
жұмысқа қабілеттілігіне қойылатын техникалық талаптарды меңгереді.



266

БӨЛІМ 6. Қондырғы мен құрылғыларды пайдалану және
олардың техникалық ақаусыз жағдайын қамтамасыз ету

Мақсаты мен міндеттері:
Бұл бөлімде білім алушылар: тораптар мен механизмдердің, бақылау-

өлшеу аспаптарының жұмысын бақылауды қамтамасыз етуді; орындалған 
жұмыстардың сапасын визуалды және аспаптық бақылауды жүзеге асыруды 
зерттейтін болады.

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер:
1. Орындалған жұмыстардың сапасын визуалды және аспаптық бақылау 

дағдыларын меңгеру.
2. Электр желілері мен электр жабдықтарын орнату және реттеу 

ережелерін зерттеу.

Қажетті оқу құралдары:
1. Фаскиев р.с., Бондаренко Е. В., Кеян Е. г., Хасанов Р. Х / 

технологиялық жабдықтарды техникалық пайдалану және жөндеу / Орынбор: 
Орынбор мемлекеттік университеті, 2011. — 261 c.

6.1 Қондырғының ақаусыз техникалық жай-күйін және сенімді
жұмысын қамтамасыз ету

6.1.1 Орындалған жұмыстардың сапасын бақылау

Электр қондырғыларын кернеуге қосу және пайдалануға беру алдында 
орындалған ЭМР дұрыстығын тексеру және электр жабдықтарының қалыпты 
жұмысқа дайындығы мен сақталуын тексеру жүргізіледі.

Өндірістік бақылау.
Электр Монтаждау ұйымдарындағы ЭМР сапасына өндірістік бақылау 

жобалау-сметалық құжаттаманың, конструкциялардың, бұйымдардың, 
материалдар мен жабдықтардың кіріс бақылауын, жекелеген монтаждау 
процестерін немесе өндірістік операцияларды операциялық бақылауды және 
қабылдау бақылауын қамтуы тиіс.

Жобалау-сметалық құжаттаманы кіріс бақылау кезінде оның 
жинақтылығын және ондағы техникалық ақпараттың жұмыс жүргізу үшін 
жеткіліктілігін тексеру жүргізілуі тиіс.

Құрылысқа келіп түсетін электротехникалық материалдар, 
конструкциялар, бұйымдар мен жабдықтар олардың МЕМСТ-қа, ТШ-ға, 
жоба талаптарына, паспорттарға, оларды дайындау сапасын растайтын 
сертификаттарға сәйкестігіне, сондай-ақ түсіру және сақтау ережелерінің 
сақталуына кіріс бақылауынан өтуі тиіс. Кіріс бақылауды базалардағы 
өндірістік-техникалық жинақтау қызметі жүзеге асырады. Желілік персонал 
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материалдардың, конструкциялардың, бұйымдардың нормативтік құжаттар 
мен жобаның талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ паспорттардың, 
сертификаттардың және басқа да ілеспе құжаттардың болуы мен мазмұнын 
сырттай қарап тексеруге міндетті.

Операциялық бақылау құрылыс алаңында құрылыс процестерін немесе 
өндірістік операцияларды орындау барысында жүзеге асырылуға және 
ақаулар мен олардың туындау себептерін уақтылы анықтауды және оларды 
жою мен алдын алу жөнінде шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге тиіс.

Операциялық бақылаудың негізгі міндеттері:
• монтаждау процестерін орындау технологиясын сақтау;
• Орындалатын жұмыстардың жобаға және

нормативтік құжаттардың талаптарына;
• ақауларды, олардың пайда болу себептерін және

оларды жою бойынша шаралар қабылдау;
• барлық операцияларды жойғаннан кейін ғана келесі операцияларды орындау

алдыңғы процестерде жіберілген ақаулар;
• тікелей орындаушылардың жауапкершілігін арттыру

олар орындайтын жұмыстардың сапасы.
Операциялық бақылауды жұмыс өндірушілер мен шеберлер, сондай-ақ 

жұмыстың жекелеген түрін бақылаумен айналысатын мамандар жүзеге 
асырады. Бақылау тиісті жұмыс түрін орындауға арналған сапаны 
операциялық бақылау схемаларына сәйкес жүргізіледі. Аталған схемалар 
технологиялық карталардың құрамына кіреді және прорабтар, шеберлер, 
сондай-ақ бригадирлер, звенолық және жұмысшылар үшін орындалған 
жұмыстарды прорабтар мен шеберлерге көрсетуге міндетті жұмыстардың 
орындалу сапасын бақылаудың негізгі жұмыс құжаты болып табылады.

Сапаны операциялық бақылау схемаларында мыналар болуы тиіс:
• рұқсат етілген ауытқуларды көрсете отырып, конструкциялардың эскиздері

өлшемдері, материалдың немесе құрылымның негізгі техникалық 
сипаттамалары;

• прораб бақылайтын операциялардың немесе процестердің тізбесі
қажет болған жағдайда басқа да арнайы бақылау қызметтерінің қатысуымен;

• бақылау құрамы, мерзімі және тәсілдері туралы деректер;
• жасырын жұмыстардың тізімі.

Операциялық бақылауды ұйымдастыру және оның жүзеге асырылуын 
қадағалау құрылыс ұйымдары мен фирмаларының бастықтары мен бас 
инженерлеріне жүктеледі.

Қабылдау бақылауы.
Қабылдауды бақылау кезінде орындалған ЭМР сапасын, сондай-ақ 

жасырын жұмыстар мен жеке құрылымдық элементтерді тексеру қажет.
Жасырын жұмыстар актілер жасау арқылы куәландыруға жатады. 

Жасырын жұмыстарды куәландыру актілері аяқталған процеске жасалуға 
тиіс. Барлық жағдайларда алдыңғы жасырын жұмыстарды куәландыру 
актілері болмаған кезде келесі жұмыстарды орындауға тыйым салынады.
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Жасырын жұмыстарды куәландыру және қабылдау кезінде мердігер 
ұйым тапсырыс берушінің техникалық қадағалау инспекциясының өкіліне 
мынадай өндірістік-техникалық құжаттаманы көрсетуге тиіс:

• жұмыстардың жалпы журналы;
• жекелеген жұмыс түрлерін жүргізу журналдары;
• бұрын орындалған жұмыстарды қабылдау актілері;
• материалдар мен бұйымдарға паспорттар мен сертификаттар;
• Жұмыс сызбалары.

ЭМР сапасын өндірістік және инспекторлық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған ақауларды жою бойынша іс-шаралар әзірленуі тиіс.

Электр зертхананың бақылау функциялары
Монтаждау, баптау, пайдалануға беру процесінде, электр 

қондырғыларында пайдаланылатын электр қондырғылары мен қорғау 
құралдарын пайдалану және Жөндеу кезеңінде өлшеулер мен сынақтар 
орындалады. Электр жабдығының және оны монтаждаудың сапасын тексеру 
мақсатында өлшеулер мен сынақтарды мемлекеттік тексеруден өткен 
аспаптарды қолдана отырып, электр зертханаларының білікті персоналы 
жүргізуі тиіс.

Электр зертханаларын пайдалануды реттеу, электр сынақтары мен 
өлшеулерін жүргізетін персоналдың біліктілігіне қойылатын талаптарды 
арттыру, сондай-ақ электр жарақатының алдын алу мақсатында Ресейдің 
Мемлекеттік энергетикалық қадағалауы электр қондырғыларында 
қолданылатын электр жабдықтарын, электр қондырғыларын және қорғаныс 
құралдарын өндіру, монтаждау, реттеу, іске қосу, пайдалану және жөндеу 
процесінде сынақтар мен өлшеулерді жүргізетін электр зертханаларын 
пайдалануға рұқсат беру тәртібін белгіледі.

Шаруашылық қызмет саласына және ведомстволық тиістілігіне 
қарамастан меншіктің барлық нысанындағы кәсіпорындар, мекемелер мен 
ұйымдар, сондай-ақ өз құрамында электр зертханалары бар шетелдік 
фирмалар сынақтар мен өлшеулер саласындағы мемлекеттік стандарттардың, 
ең алдымен, еңбек қауіпсіздігі жүйесінің (ЕҚСЖ), метрологиялық 
қамтамасыз ету талаптарының, сондай-ақ электр қондырғыларын орнату 
қағидаларының, тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану 
қағидаларының және электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті 
қорғау жөніндегі салааралық Қағидалардың (қауіпсіздік қағидаларының) 
(ПОТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).

Электр зертханасын пайдалануға бергенге дейін кәсіпорын электр 
зертханасын пайдалану тәртібі мен саласын, электр жабдығын, Электр 
қондырғыларын және қорғау құралдарын сынауды (өлшеуді) жүргізу 
бағдарламасы мен әдістемесін айқындайтын ережені (стандартты) әзірлейді. 
Көрсетілген құжаттарды кәсіпорынның басшысы (техникалық директор) 
бекітеді.

Шетелдік фирмалардың электр зертханаларында фирма басшысы 
бекіткен сынақтар мен өлшеулер жүргізу бағдарламалары мен әдістемелері 
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(оның ішінде сынақтар мен өлшеулер хаттамалары) орыс тілінде ресімделуі 
тиіс.

Сынақтар (өлшемдер) жүргізу бағдарламалары, стандарттары мен 
әдістемелері энергетикалық қадағалау органдарымен келісіледі.

Электр зертханаларын тіркеу мемлекеттік энергетикалық қадағалау 
органдарында осы орган тағайындайтын комиссия актісінің негізінде 
жүргізіледі. Осы комиссияның шешімі негізінде электр зертханасын тіркеу 
туралы куәлік беріледі.

Электр техникалық зертханаларды тіркеу тәртібі 
Мемэнергияқадағалаудың аумақтық органдары әзірлейтін нұсқаулықтармен 
айқындалады.

Мемэнергияқадағалау комиссиясының электротехникалық зертханасын 
тіркеу үшін мынадай құжаттар ұсынылуы тиіс:

• құрылымдық схемасы бар электр зертханасы туралы ереже (стандарт)
зертхана мен персоналдың әкімшілік-техникалық бағыныстылығы;

• сынақтар мен өлшеулердің түрлері мен көлемдері (кемінде үш);
• сынақтар мен өлшеулерді жүргізу бағдарламалары мен әдістемелері;
• персоналдың біліктілігі және оны сынауға жіберу бойынша құжаттар

(өлшеу);
• электр зертхананың пайдалануға дайындығын тексеру актісі;
• электр тізбектерін сынау және

өлшеу станциялары, стенділер мен қондырғылар;
• сынақ жабдықтары мен құралдарына зауыттық паспорттар

өлшеу;
• өлшем құралдарын тексеру туралы құжаттар;
• техника бойынша қорғау құралдары мен плакаттардың бекітілген жиынтығы

қауіпсіздік [72].

6.1.2 Техникалық шарттар бойынша жұмыстарды бақылау

Өндірілетін өнімнің сапасына қойылатын талаптардың бұзылуы өндіріс 
пен тұтыну шығындарының артуына әкеледі. Сондықтан сапаға қойылатын 
талаптардың ықтимал бұзылуының уақтылы алдын-алу өнім сапасының 
белгілі бір деңгейін оны өндіруге ең аз шығынмен қамтамасыз етудің 
міндетті шарты болып табылады. Бұл міндет кәсіпорындарда Техникалық 
бақылаудың көмегімен шешіледі.

Техникалық бақылау-бұл өндірістің барлық кезеңдерінде өнімнің 
сапасына қойылатын техникалық талаптардың сақталуын, сондай-ақ қажетті 
сапаны қамтамасыз ететін өндірістік жағдайлар мен факторларды тексеру. 
Кәсіпорынға сырттан келіп түсетін материалдар мен жартылай фабрикаттар, 
кәсіпорын өнімі дайын күйінде де, оны өндірудің барлық сатыларында да, 
технологиялық процестер, еңбек құралдары, Технологиялық тәртіп және 
өндірістің жалпы мәдениеті техникалық бақылау объектілері болып 
табылады. 
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Техникалық бақылау конструкторлық-технологиялық құжаттаманың 
талаптарына сәйкес келетін өнімді шығаруды қамтамасыз етуге, уақыт пен 
қаражаттың ең аз шығындарымен өнімді дайындауға ықпал етуге, өнімнің 
сапасын арттыру және шығындарды азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу 
мақсатында пайдаланылуы мүмкін бастапқы деректер мен материалдарды 
ұсынуға арналған. Өндірістік процестің кезеңдеріне сәйкес бақылаудың 
келесі түрлері бөлінеді: - кіріс материалдарының, жартылай фабрикаттардың 
сапасыздығынан Туындаған ақаулар мен ақаулардың алдын алу және ақаулы 
дайындамалар мен бұйымдарды өндірістен уақтылы алып тастау мақсатында 
өңдеуді бастамас бұрын жүзеге асырылатын кіріс бақылауы; - операцияларды 
орындау сапасын тексеру, ақауларды уақтылы анықтау және алып тастау, 
ақауларды жою мақсатында өнімді өңдеу процесінде жүргізілетін 
операциялық бақылау. Өнімнің талап етілетін сапасына және технологиялық 
процестің сипатына байланысты әр операциядан кейін немесе операциялар 
тобынан кейін мүмкін болады. Бұл бақылауды операцияны Орындаушы 
(жұмысшы, бригадир, сынаушы) бақылаушы, ТББ (ЦКБ) шебері жүзеге 
асырады. 

Кейбір жағдайларда операциялық бақылауды Тапсырыс берушінің өкілі 
орындай алады; - САПАНЫҢ нормативтік-техникалық құжаттамада 
белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында бұйымдарды, 
бөлшектерді, құрастыру бірліктерін дайындау процесі аяқталғаннан кейін 
орындалатын қабылдау бақылауы. Сондай-ақ, қаптама, толықтығы және т. б. 
бақыланады. Бұл бақылауға келесі цехқа немесе тікелей қоймаға кірмес 
бұрын осы цехта өңдеумен аяқталған барлық өнімдер жатады. Қабылдау 
бақылауы сапасыз өнімнің тұтынушыға жіберілуіне жол бермейді. Оны 
бақылаушы, ТББ шебері, ал кейбір жағдайларда – Тапсырыс берушінің өкілі 
орындайды. Өнім түріне байланысты бұл бақылау кезінде тиісті сынақтар 
жүргізілуі мүмкін. Дайындалған өнімді бақылаумен қамту толықтығы 
бойынша: - жаппай бақылау – дайындалған партиядағы әрбір бұйымды 
тексеру. Әдетте мұндай бақылау бастапқы материалдар мен 
дайындамалардың гетерогенділігі және процестің тұрақсыздығы үшін қажет. 
Жаппай бақылау көбінесе өндірістегі біртектілігі жеткілікті қамтамасыз 
етілмеген Дайын бұйымдардың сапасы үшін шешуші маңызы бар 
операциялардан кейін, неғұрлым қымбат бұйымдарды тексеру кезінде жүзеге 
асырылады; - іріктеп бақылау, онда дайындалған бұйымдардың бір бөлігі 
ғана бақыланады. Ол бірдей өнімдердің көп мөлшерінде және тұрақты 
Технологиялық процесте қолданылады. Іріктеп бақылау тұрақты 
технологиялық процесс кезінде бақылаудың еңбек сыйымдылығын едәуір 
төмендетеді, ал тұрақсыз процесс кезінде іріктеп бақылау ақаулы өнім 
партиясын қажетті үздіксіз сұрыптау туралы қорытындыға әкеледі. Уақыт 
өте келе бақылау объектілерімен байланыс дәрежесі бойынша: - өнімнің 
техникалық талаптары мен ақауларының бұзылуын уақтылы анықтау, 
сондай-ақ осындай бұзушылықтардың алдын алу мақсатында өнімнің 
кездейсоқ белгісіз сәттерінде (кенеттен) өнімді дайындау, жөндеу, сақтау 
орнында тікелей орындалатын Ұшпа бақылау. Оны тек жүйесі аз бұйымдар 
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мен процестер үшін іріктеп жүзеге асырады; - технологиялық процестердің 
тұрақсыздығы және белгілі бір сандық сипаттамаларды тұрақты қамтамасыз 
ету қажеттілігі жағдайларында оларды тексеру үшін үздіксіз бақылау. 
Әдетте, автоматты және жартылай автоматты бақылау құралдарымен жүзеге 
асырылады; - тұрақты өндіріс және тұрақты технологиялық процестер 
кезінде бұйымдар мен технологиялық процестердің сапасын тексеру үшін 
қолданылатын мерзімді бақылау [73].

6.1.3 Орындалған жұмыстардың сапасын визуалды және аспаптық 
бақылау

Көзбен шолып бақылау жабдықтардың, материалдардың, 
сұйықтықтардың және т.б. қандай да бір элементтерінің одан әрі пайдалану 
үшін олардың жарамсыздығы белгілерін уақтылы анықтау және тиісінше 
олардың зақымдануы нәтижесінде авариялық жағдайдың туындау қаупінің 
алдын алу мақсатында олардың жай-күйін тексеру болып табылады.

Энергетикадағы визуалды бақылау-бұл әртүрлі электр қондырғылары 
мен электр желілерін пайдалану кезінде жүзеге асырылатын бақылаудың 
негізгі түрлерінің бірі.

1. Жабдықты оқшаулау.
Электр энергетикасындағы оқшаулау-бұл барлық дерлік электр 

жабдықтарының ажырамас құрылымдық элементі. Оқшаулағыш 
материалдардың тұтастығы бұзылған немесе олардың диэлектрлік қасиеттері 
нашарлаған жағдайда авариялық жағдайлар туындауы мүмкін, сондай-ақ 
электр қондырғыларына қызмет көрсететін немесе оларға тікелей жақын 
орналасқан адамдарға токтың әсер ету қаупі туындайды. Сондықтан электр 
энергетикасындағы визуалды бақылаудың негізгі кезеңдерінің бірі 
оқшаулағыш материалдарды тексеру болып табылады.

Бұл жағдайда біз электр тарату құрылғылары мен әуе желілерінің 
оқшаулағыштарын (өту, тірек, аспалы, тарту, желілік, такелаж) тексеру
туралы айтып отырмыз.

Оқшаулағыштарды визуалды бақылау ауданы оқшаулағыштардың 
белгілі бір түрі үшін рұқсат етілген мәндерден жоғары болатын чиптер мен 
жарықтарды уақтылы анықтауға дейін азаяды. Сондай-ақ оқшаулаудың 
ластануына назар аударыңыз, бұл бұғаттауға және авариялық жағдайдың 
туындауына, атап айтқанда жабдықтың зақымдануына және адамдардың 
электр тогымен зақымдануына әкелуі мүмкін.

Кабельдік желілерге келетін болсақ, көп жағдайда олар тексеру 
мүмкіндігі жоқ жерлерде төселеді, сондықтан кабельді оқшаулау сапасының 
нашарлауын жоғары кернеумен тиісті сынақтар кезінде ғана анықтауға 
болады.
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Сур.6.1. Электр берудің әуе желілері

2. Жабдықтың металл және темірбетон конструкциялары, тіректер
Шағын станциялардың ашық тарату құрылғыларының барлық дерлік

жабдықтары металл конструкцияларға немесе темірбетон тіректерін қолдана 
отырып орнатылады. Жабдықты тексеру кезінде мүмкін болатын 
зақымдарды уақытында анықтау үшін осы элементтердің жағдайына назар 
аудару керек.

Электр желілерінің металл және темірбетон тіректеріне де қатысты 
(сурет.6.1). Оларды тексеру жоспарлы режимде де, электр беру желісінде 
зақымдану пайда болған жағдайда да зақымдануды анықтау мақсатында 
жүргізіледі, оның себептерінің бірі тіректің құлауы немесе оның бүтіндігінің 
бұзылуы болуы мүмкін.

3. Шиналау, құрама шиналар, ЭБЖ сымдары және кабель желілері
Шиналау, шиналардың жүйелері мен секцияларының құрастырмалы 

шиналары электр энергиясын тарату құрылғыларында тарату үшін қызмет 
етеді, Бұдан әрі электр берудің әуе желісінің сымдары бойынша және кәбіл 
желілері бойынша электр энергиясын тұтынушыларға немесе электр 
энергиясын одан әрі түрлендіру және тарату жүзеге асырылатын басқа да 
тарату қосалқы станцияларына беру жүзеге асырылады. Жүктеме токтары 
олар арқылы өтеді, сондықтан бұл элементтердің қалыпты техникалық күйде 
болуы өте маңызды.

Жоғарыда аталған тірі элементтерді визуалды бақылау сыртқы 
зақымдардың болмауын, олардың оқшаулағыштарға Бекітілу сенімділігін 
тексеруден тұрады. Сымдардың, шиналаудың, құрама шиналардың бір -
бірімен түйіскен қосылыстарына, сондай-ақ қосалқы станциялардың электр 
жабдықтарының басқа элементтерінің-ажыратқыштардың, 
ажыратқыштардың, асқын кернеулерді шектегіштердің, ток және кернеу 
трансформаторларының, өтемдік құрылғылардың, күштік 
трансформаторлардың және т. б. түйіспелі қосылыстарына ерекше назар 
аударылады.
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Жеткілікті жүктеме болған кезде контактілі қосылыстың сенімділігінің 
төмендеуі контактілі қосылыстардың қызып кетуіне әкеледі. Сондықтан 
визуалды бақылау процесінде байланысатын элементтердің сыртқы күйіне 
назар аударыңыз.

Контактілі қосылыстардың қызып кетуін контактінің жанындағы 
металдың түсінің өзгеруімен, ал контактілі беттердің балқуы кезінде 
шамадан тыс қызып кетуімен анықтауға болады. Сондай-ақ, қызып кетудің 
белгілері жоғары температураға төзімді емес материалдардан жасалған 
жақын маңдағы беттердің бұзылу белгілерінің болуы, сондай-ақ бояулар мен 
лактардың бұзылуы болып табылады.

Қосалқы станциялардың тарату құрылғыларында түйіспелі 
қосылыстардың бұзылуын уақтылы анықтау үшін түйіспелі қосылыстарға 
арнайы сигнализаторлар орнатылады.

Ашық типтегі тарату құрылғыларында тез балқитын металды қолдана 
отырып жасалған бір реттік жылу көрсеткіштері жиі қолданылады. 
Контактілі қосылыс қызған жағдайда, балқитын металл балқып, сигнал 
беруші құлап кетеді. Осылайша, контактілі қосылыстардың қызып кетуін 
уақтылы анықтауға болады.

Сондай-ақ, контактілі байланыс температурасына байланысты түсін 
өзгертетін пленка түріндегі көрсеткіштер бар.

Ток өткізгіш элементтердің зақымдалған учаскелерін, байланыс 
қосылыстарының шамадан тыс қызып кетуін, тарату құрылғылары мен 
электр беру желілері жабдықтарының құрылымдық элементтерін уақтылы 
анықтау үшін жылу түсіргіштерді қолдана отырып, мезгіл-мезгіл толық 
тексеру жүргізіледі. Тепловизиялық бақылау қызып кету орны мен оның 
температурасын жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді.

Сондай - ақ, визуалды бақылау коронация үшін тірі бөліктерді тексеруді 
қамтиды-тәж разрядтарын анықтау. Коронация әуе желілерінде де, ашық 
тарату құрылғыларында да пайда болуы мүмкін. Бұл құбылыс электр 
желілерінде айтарлықтай шығындарға әкеледі, сондықтан бұл құбылыс 
уақтылы түзетіліп, оның себептерін жоюы керек. Жабдықты коронация үшін 
тексеру, әдетте, қараңғы уақытта, дымқыл ауа-райында жүзеге асырылады.

4. Жерге қосу құрылғылары
Электр энергетикасындағы жерге қосу құрылғылары бірнеше 

функцияларды орындайды. Ең алдымен, олар электр қондырғыларына 
қызмет көрсететін персоналдың электр тогының соғуынан қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді. Тарату құрылғыларында және электр берудің әуе 
желілерінде жерге тұйықтау құрылғылары найзағай разрядын жайтартқышқа 
немесе найзағайдан қорғайтын арқанға бұруды жүзеге асыра отырып, 
найзағайдан аса кернеуден қорғауды жүзеге асырады не жерге тұйықтау 
контурына қосылатын разрядтаушы немесе аса кернеулікті шектегіш арқылы 
фазаға түскен аса кернеуліктің қажетсіз импульсін бұрады.

Жерге қосу тізбегі Жерге тұйықталған немесе тиімді жерге тұйықталған 
нейтрал режимінде жұмыс істеген жағдайда қуат трансформаторының 
бейтараптығын жерге қосу үшін қолданылады. 1000 В дейінгі электр 
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желілерінде тұтынушыларды TN-C-S жерге тұйықтау схемасы бойынша 
қоректендіру кезінде жерге тұйықтау контуры нейтралды жерге тұйықтау 
үшін ғана емес, электр беру желілеріндегі нөлдік (біріктірілген) өткізгіштің 
үзілу салдарын болдырмау үшін электр беру желілерінің тіректерінде қайта 
жерге тұйықтауды жүзеге асыру үшін де пайдаланылады.

Электр қондырғыларындағы және электр беру желілеріндегі жерге 
тұйықтау контурын көзбен бақылау тексерілетін элементтердің түріне және 
жұмыс режиміне байланысты тиісті элементтердің тұтастығын, олардың 
дұрыс қосылуын тексеруге дейін азаяды.

Жерге тұйықтау контурының зақымдануын уақтылы анықтамау электр 
желісінде авариялық жағдайлардың, сондай-ақ қорғаныштық жерге 
тұйықтаудың болмауы себебінен жазатайым оқиғалардың туындауына әкелуі 
мүмкін.

5. Электротехникалық материалдар
Электр энергетикасындағы визуалды бақылау сонымен қатар электр 

энергетикасында қолданылатын әртүрлі Электр материалдарының -
трансформатор майы, силикагель, элегаз, майлау материалдары мен 
сұйықтықтар, жартылай өткізгіш, магниттік және басқа материалдардың 
жағдайын бақылауды қамтиды.

Мысалы, күштік май трансформаторында бактың кеңейткішіндегі май 
деңгейін, сондай-ақ оның температурасын, ауа кептіргіштегі сигналдық 
силикагельдің жай-күйін тексеру жүзеге асырылады; элегазды ажыратқышта 
бактағы элегаздың қысым деңгейі және т. б. тексеріледі.

Көзбен шолып бақылау жабдықтың жұмыс сапасының нашарлауына 
әсер ететін трансформатор майының, газдардың және т.б. химиялық 
құрамының өзгеруін анықтауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан көзбен
шолып бақылаудан басқа мерзімді химиялық талдау және тиісті электр 
техникалық материалдарға басқа да зерттеулер жүргізу қажет [74].

6.1.4 Қондырғының параметрлерін техникалық тексеру, сынау,
тексеру және бақылау

Кез — келген сынақтың негізгі нәтижесі — сынақ объектісінің жай-күйі 
туралы ақпарат-Өнім (Материал, құрылғы, машина және т.б.). Сондықтан 
сынақтардың сапасы (демек, сынаушылардың сапасы) - бұл олардың 
нәтижелеріндегі ақпараттың сапасы, ал сынақтардың сапасын бағалау — бұл 
ақпараттың сапасын бағалау.

Сынақтардың нәтижелері бойынша ақпараттың сапасы, өз кезегінде, 
бағдарламаны, сынақтардың әдістемелері мен құралдарын таңдау (әзірлеу) 
сапасымен, яғни жобаның, идеологияның, сынақтардың және тиісті 
техникалық шешімдердің сапасымен, сондай-ақ сынақтардың таңдалған 
әдіснамасын іске асыру сапасымен, яғни бағдарламалар мен әдістемелердің 
іске асырылу сапасымен айқындалады.

Іс жүзінде сынақтар берілген (бекітілген) бағдарламалар мен әдістерге 
сәйкес жүргізілетін жағдай жиі кездеседі. Бұл бағдарламалар мен әдістемелер 
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стандартты болып табылатын жағдайларда, олардың дұрыстығына күмән 
келтірілмейді және сынақтардың сапасын бағалау осы құжаттардың 
ережелерін іске асыру сапасын бағалауға дейін азаяды.

Бағдарламалар мен әдістердің сапасын жанама және тікелей бағалауға 
болады.

Жанама бағалау-бұл сынақтарды реттейтін құжаттардағы барлық 
ұйымдастырушылық және техникалық талаптардың сақталуын бағалау: 
стандарттар, бағдарламалар, әдістер. Мысалы, сіз дұрыстығын, сынақ 
жағдайларын көбейтуді, өлшеу құралдарын таңдауды және т. б. бағалай 
аласыз. Бұл талаптар неғұрлым мұқият орындалса, сынақ шарттары 
сипаттамаларының нақты (өлшенген және тіркелген) мәндері берілгендерден 
неғұрлым аз болса, сынақтар соғұрлым дұрыс жүргізілді.

Бұл жағдайда сынақтардың сапасын бағалау техникалық құралдардың 
жай-күйін (аттестаттау), сынақтарды ұйымдастыруды және сынақтарды 
қамтамасыз ететін персоналдың жұмыс сапасын бағалаудан құралады.

Айта кету керек, өнімнің техникалық деңгейі мен сапасы кәсіпорынның, 
ел экономикасының деңгейін көрсетеді, адамның, бүкіл қоғамның өмір сүру 
деңгейін сипаттайды.

Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасы сынақ нәтижелері бойынша 
анықталатын көрсеткіштердің жиынтығы бойынша бағаланады. Осыған 
байланысты өнімді оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде сынау 
маңызды рөл атқарады. Олар таңдалған конструктивті және принципті 
шешімдердің дұрыстығын тексеруге, өнім сапасы көрсеткіштерінің 
стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкестік дәрежесін 
бағалауға және сапасыз өнімдердің шығарылуын болдырмауға мүмкіндік 
береді.

Сынақтар өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын объективті бағалау 
және жаңа өнімді өндіріске қою туралы; сериялық өндірістің аяқталуы 
туралы, сериялық шығарылымның жалғасуы туралы; импорттың 
орындылығы туралы; Сәйкестікті растау туралы тиісті шешімдер қабылдау 
болып табылады.

Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын объективті бағалау өмірлік 
циклдің барлық кезеңдерінде өнім сапасы көрсеткіштерінің нақты мәндері 
туралы сенімді ақпарат алуды білдіреді. Бұл дегеніміз, сынақ өнімнің 
сипаттамаларын бағалауды, мысалы, өнімді әзірлеу немесе өндіруге 
дайындық кезінде, сондай-ақ оларды бақылауды, мысалы, өнімді пайдалану 
кезінде қамтиды. Осыған сәйкес, белгіленген процедураға сәйкес осы 
өнімнің, процестің немесе қызметтің бір немесе бірнеше сипаттамаларын 
анықтаудан тұратын техникалық операция ретінде "сынақ" ұғымы бар.

Сынақ-өлшеу, талдау, диагностика, сараптама және т. б. арқылы 
объектінің сипаттамалары туралы ақпарат алудың күрделі танымдық процесі. 
Нысанның қасиеттері туралы ақпарат алудың ең көп таралған тәсілі-бұл 
белгілі бір дәлдікпен сандық мәнде параметр мәнін алуға мүмкіндік беретін 
өлшемдер. Өкінішке орай, объектілердің барлық сипаттамалары өлшеу 
құралдарымен өлшенбейді, кейде басқа құралдарды қолдануға тура келеді, 
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мысалы, органолептикалық, бұл объектілердің алынған қасиеттеріне сапалы 
баға беруге мүмкіндік береді.

Объектінің қасиеттерін бағалау зерттелетін қасиеттердің 
сипаттамаларының нақты мәндерін (бағаларын) алу қажет болған кезде 
орындалады; сипаттамаларды бақылау, егер сынақтың міндеті объектінің
сипаттамаларының берілген талаптарға сәйкестігін белгілеу болып табылған 
жағдайда орындалады.

Сынақтардың маңызды белгісі-олардың нәтижелері бойынша белгілі бір 
шешімдер қабылдау, мысалы, өнім шығару мүмкіндігі, оның үйленуі және 
т.б. Сынақтарға тән — белгілі бір шарттарды-нақты және модельдеуді 
белгілеу. Әсерлер Климаттық, механикалық, электрлік, жылу, радиациялық, 
химиялық және басқалар болуы мүмкін. Объектінің жұмыс істеу режимдері-
сынақтар орындалатын оның жұмыс параметрлерінің мәндері. Сынақ 
шарттары объектінің жұмыс істеуі және жұмыс істемеуі кезінде, әсер ету 
болған кезде немесе оларды қолданғаннан кейін оның белгілі бір 
сипаттамаларын көздеуі мүмкін. Сынақ шарттары сынақтар кезінде белгілі 
бір дәлдікпен беріледі және ұсталады. Сынақ шарттары сынақ әдістемесінде 
ескертіледі.

"Сынақ объектісі"терминінің нақты анықтамасы маңызды. Сынақ 
объектісін өнім бірлігін немесе оның бөлігін білдіретін сынақ үлгісінен 
ажырату керек. Үлгі сынақ кезінде эксперимент объектісі болып табылады. 
Үлгілерді сынау нәтижелері бойынша тұтастай өнім туралы шешім 
шығарылады.

Өнімнің түріне және сынақ бағдарламасына байланысты сынақ объектісі 
бір бұйым немесе өнім партиясы болуы мүмкін. Сынақ объектісі өнімнің 
орналасуы немесе моделі бола алады.

Жоғарыда анықталғандай, сынақ объектісі жұмыс істеген кезде, 
объектіні модельдеу және (немесе) әсер ету кезінде оған әсер ету нәтижесі 
ретінде сынақ объектісі қасиеттерінің сандық және (немесе) сапалық 
сипаттамаларының эксперименттік анықтамасы деп аталады. Сынақ кезінде 
объект қасиеттерінің сипаттамаларын эксперименттік анықтау өлшеу, 
бағалау және бақылау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Сынақ объектісі 
өнім немесе оны өндіру және жұмыс істеу процестері болып табылады.

Кез-келген сынақтың маңызды белгілері:
олардың нәтижелері негізінде сынақ объектісі бойынша, мысалы, оның 

жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы, мүмкіндігі туралы белгілі бір 
шешімдер қабылдау талап етілетін нақты немесе модельденген сынақ 
жағдайларын орнату.

Сынақтар жағдайлары деп сынақтар кезінде әсер етуші факторлардың 
және (немесе) объектінің жұмыс істеу режимдерінің жиынтығы түсініледі. 
Нақты объектілерді сынауға арналған нормативтік құжаттарда сынаудың 
қалыпты жағдайлары айқындалуға тиіс.

Сынақтың мақсаты ол нақты сынақтар барысында болуы мүмкін нақты 
жағдайларда емес, сынақтың берілген номиналды жағдайларында 
параметрдің немесе сипаттаманың шынайы мәнін табу болып саналуы тиіс. 
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Нақты сынақ шарттары әрдайым номиналдыдан ерекшеленеді, өйткені сынақ 
жағдайының параметрлерін анықтау мүмкін емес. Демек, сынақ нәтижесі 
әрқашан қажетті сипаттаманы дәл анықтамау салдарынан ғана емес, сонымен 
қатар номиналды сынақ жағдайларын дәл белгілемеу салдарынан болатын 
қателікке ие.

Сынақ нәтижесі объект қасиеттерінің сипаттамаларын бағалау, сынақ 
деректері бойынша объектінің берілген талаптарға сәйкестігін белгілеу, 
сынақ процесінде объектінің жұмыс істеу сапасын талдау нәтижелері болып 
табылады. Сынақ нәтижесі дәлдікпен сипатталады-олардың нәтижелерінің 
белгілі бір сынақ жағдайларында объект сипаттамаларының нақты мәндеріне 
жақындығын көрсететін сынақ қасиеті.

Өлшеу мен сынақтың арасында үлкен ұқсастық бар:
• екі операцияның нәтижелері сандар түрінде көрсетіледі;
• екі операцияның қателіктері айырмашылық ретінде көрсетілуі мүмкін

өлшеу (сынау) нәтижесі мен өлшенетін шаманың (немесе пайдаланудың 
номиналды жағдайлары кезінде анықталатын сипаттаманың) шынайы мәні 
арасындағы.

Алайда, метрология тұрғысынан олардың арасында айтарлықтай 
айырмашылық бар: өлшеу қателігі сынақ қателігінің құрамдас бөліктерінің 
бірі ғана. Сондықтан сынақ өлшеуден гөрі жалпы операция деп айтуға 
болады. Өлшеуді сынақ жағдайлары қызығушылық тудырмайтын жеке сынақ 
жағдайы деп санауға болады.

Бақылау-бұл өнімнің параметр мәнінің белгіленген стандарттарға 
сәйкестігі процесі. Кез-келген бақылаудың мәні екі негізгі кезеңнен тұрады. 
Олардың біріншісінде белгілі бір объектінің нақты жағдайы, оның қасиеттері 
мен қасиеттері туралы ақпарат алынады. Бұл ақпарат бастапқы деп аталады. 
Екінші кезеңде бастапқы ақпарат алдын-ала белгіленген талаптармен, 
нормалармен, өлшемдермен салыстырылады. Бұл ретте нақты деректердің 
талап етілетін деректерге сәйкестігі немесе сәйкессіздігі анықталады. Нақты 
және қажетті мәліметтердің алшақтығы туралы ақпарат екінші реттік деп 
аталады. Қайталама ақпарат бақылау субъектісіне қатысты тиісті шешімдерді 
әзірлеу үшін пайдаланылады. Кейбір жағдайларда бақылау кезеңдері 
арасындағы шекара ажыратылмайды, бірінші кезең анық емес немесе іс 
жүзінде байқалмауы мүмкін. Мұндай түрдегі тән мысал-параметрдің нақты 
және рұқсат етілген мәндерін салыстыру операциясына дейін азайтылған 
бөліктің мөлшерін калибрмен бақылау.

Бақылау бірқатар қарапайым операциялардан тұрады:
• бақыланатын шаманың өлшеу түрлендірулері;
• бақылау қондырғыларын жаңғырту;
• салыстыру және бақылау нәтижесін алу.

Өлшеу және бақылау бір-бірімен тығыз байланысты, олардың 
ақпараттық мәні жақын және бірқатар жалпы операцияларды қамтиды 
(мысалы, салыстыру, өлшеу түрлендіруі). Сонымен бірге өлшеу және 
бақылау процедуралары әртүрлі жолдармен ерекшеленеді:

• өлшеу нәтижесі сандық сипаттама болып табылады, ал
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бақылау-сапалы;
• өлшеу мәндердің кең ауқымында жүзеге асырылады

және бақылау-әдетте мүмкін болатын күйлердің аз санында;
• бақылау аспаптары өлшеуіштерден айырмашылығы қолданылады

параметрлері берілген және тар шектерде өзгеретін бұйымдардың жай-күйін 
тексеру үшін;

• өлшеу процедурасының сапасының негізгі сипаттамасы
дәлдік, ал бақылау процедуралары-сенімділік [75].

6.1.5 Электр желілері мен электр қондырғының техникалық жай-
күйін диагностикалау

Техникалық диагностика-бұл объектінің техникалық жағдайын анықтау 
теориясын, әдістері мен құралдарын қамтитын білім саласы. Жалпы 
техникалық қызмет көрсету жүйесіндегі техникалық диагностиканың 
мақсаты-мақсатты жөндеу жүргізу есебінен пайдалану сатысындағы 
шығындар көлемін азайту.

Техникалық диагностика-объектінің техникалық жағдайын анықтау 
процесі. Ол тестілік, функционалдық және экспресс-диагностикаға бөлінеді.

Мерзімді және жоспарлы техникалық диагностика сізге:
• агрегаттар мен қосалқы тораптарды сатып алу кезінде оларға кіру 

бақылауын орындау;
• техникалық Жабдықтың кенеттен жоспардан тыс тоқтауын барынша 

азайту;
• жабдықтың қартаюын басқарыңыз.
Жабдықтың техникалық жағдайын кешенді диагностикалау келесі 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:
• нақты жағдайы бойынша жөндеу жүргізу;
• жөндеу арасындағы орташа уақытты көбейтіңіз;
• әр түрлі жабдықты пайдалану кезінде бөлшектердің шығынын 

азайтыңыз;
• қосалқы бөлшектердің көлемін азайту;
• жөндеу ұзақтығын қысқарту;
• жөндеу сапасын жақсарту және қайталама бұзылуларды жою;
• жұмыс істеп тұрған жабдықтың ресурсын қатаң ғылыми негізде ұзарту;
• энергетикалық жабдықты пайдалану қауіпсіздігін арттыру:
• ter тұтынуды азайтыңыз.
Тесттік техникалық диагностика-бұл объектіге сынақ әсерлері берілетін 

диагноз(мысалы, айнымалы ток көпірінен қозғалтқыш орамасына кернеу 
берілген кезде диэлектрлік жоғалу бұрышының тангенсін өзгерту арқылы 
электр машиналарының оқшаулауының тозу дәрежесін анықтау).

Функционалды техникалық диагностика-бұл объектінің параметрлері 
өлшенетін және талданатын диагноз, ол жұмыс істеп тұрған кезде, бірақ 
арнайы мақсатта немесе арнайы режимде, мысалы, электр машиналарының 
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жұмысы кезінде дірілдің өзгеруіне байланысты жылжымалы 
подшипниктердің техникалық жағдайын анықтау.

Жедел диагноз-бұл алдын-ала белгіленген уақыт ішінде шектеулі 
параметрлер бойынша диагноз.

Техникалық диагностикалау объектісі-диагностикалауға (бақылауға) 
жататын (ұшырайтын) бұйым немесе оның құрамдас бөліктері.

Техникалық жағдай-бұл белгілі бір уақытта сыртқы ортаның белгілі бір 
жағдайларында объектінің техникалық құжаттамасында белгіленген 
диагностикалық параметрлердің мәндерімен сипатталатын жағдай.

Техникалық диагностикалау құралдары-олардың көмегімен 
диагностикалау (бақылау) жүзеге асырылатын аппаратура мен 
бағдарламалар.

Кіріктірілген техникалық диагностикалық құралдар-бұл объектінің 
ажырамас бөлігі болып табылатын диагностикалық құралдар (мысалы, 100 
кВ кернеудегі трансформаторлардағы газ релелері).

Сыртқы техникалық диагностикалық құрылғылар-бұл объектіден бөлек 
құрылымдық түрде жасалған диагностикалық құрылғылар (мысалы, мұнай 
айдау сорғыларындағы дірілді бақылау жүйесі).

Техникалық диагностикалау жүйесі-техникалық құжаттамада 
белгіленген қағидалар бойынша диагностикалау жүргізу үшін қажетті 
құралдардың, объектінің және орындаушылардың жиынтығы.

Техникалық диагноз-диагноздың нәтижесі.
Техникалық жай-күйді болжау бұл объектінің жұмысқа қабілетті 

(жұмысқа қабілетсіз) жай-күйі сақталатын алдағы уақыт аралығына берілген 
ықтималдықпен объектінің техникалық жай-күйін анықтау.

Техникалық диагностика алгоритмі-диагноз қою кезіндегі әрекеттер 
тізбегін анықтайтын рецепттер жиынтығы.

Диагностикалық модель-диагностикалық мәселелерді шешу үшін қажет 
объектінің ресми сипаттамасы. Диагностикалық модель диагностикалық 
кеңістіктегі графиктер, кестелер немесе стандарттар жиынтығы ретінде 
ұсынылуы мүмкін.

Техникалық диагностиканың әртүрлі әдістері бар:
Көрнекі-оптикалық әдіс үлкейткіш, эндоскоп, калиппер және басқа да 

қарапайым құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады. Бұл әдіс, әдетте, 
үнемі қолданылады, жабдықты жұмысқа дайындау кезінде немесе 
техникалық тексерулер кезінде сыртқы тексерулер жүргізеді.

Виброакустикалық әдіс дірілді өлшеуге арналған әртүрлі 
құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады. Діріл дірілдің жылжуы, діріл 
жылдамдығы немесе діріл үдеуі бойынша бағаланады. Осы әдіспен 
техникалық жағдайды бағалау 10 - 1000 Гц жиілік диапазонындағы дірілдің 
жалпы деңгейі бойынша немесе 0 - 20000 Гц диапазонындағы жиілікті талдау 
арқылы жүзеге асырылады(сурет.6.2).
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Сур.6.2. Діріл параметрлерінің өзара байланысы

Тепловизиялық (термографиялық) әдіс пирометрлер мен 
тепловизорлардың көмегімен жүзеге асырылады. Пирометрлер 
температураны әр нақты нүктеде байланыссыз түрде өлшейді, 
яғни.температура нөлі туралы ақпарат алу үшін объектіні осы құрылғымен 
сканерлеу керек. Тепловизорлар диагноз қойылған объектінің бетінің белгілі 
бір бөлігіндегі температура өрісін анықтауға мүмкіндік береді, бұл пайда 
болған ақауларды анықтаудың тиімділігін арттырады.

Акустикалық эмиссия әдісі микрокректер пайда болған кезде металдар 
мен керамикадағы жоғары жиілікті сигналдарды тіркеуге негізделген. 
Акустикалық сигналдың жиілігі 5 - 600 кГц диапазонында өзгереді. Сигнал 
микрокректер пайда болған кезде пайда болады. Жарықшақтың дамуы 
аяқталғаннан кейін ол жоғалады. Нәтижесінде, осы әдісті қолдану кезінде 
диагностика процесінде объектілерді жүктеудің әртүрлі әдістері 
қолданылады.

Магниттік әдіс ақауларды анықтау үшін қолданылады: микрокректер, 
арқандағы Болат сымдардың коррозиясы және сынуы, металл 
конструкцияларындағы кернеу концентрациясы. Кернеу концентрациясы 
арнайы құрылғылардың көмегімен анықталады, олардың негізінде 
Баркгауссна мен Виллари принциптері жатыр.

Жартылай разрядтар әдісі жоғары вольтты жабдықтардың 
(трансформаторлар, электр машиналары) оқшаулауындағы ақауларды 
анықтау үшін қолданылады. Ішінара разрядтардың физикалық негіздері 
Электр жабдықтарының оқшаулауында әртүрлі полярлықтың жергілікті 
зарядтары пайда болатындығында. Көпполярлы зарядтарда ұшқын (разряд) 
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пайда болады. Бұл разрядтардың жиілігі 5 - 600 кГц диапазонында өзгереді, 
олардың қуаты мен ұзақтығы әртүрлі [76].

6.1.6 Қондырғыны техникалық пайдалану

Кәсіпорындардың электр қондырғыларын пайдалану Электр 
қондырғыларының электр жабдықтарының қалыпты жұмысын қолдауды, 
оның ішінде Авариялық жағдайларды жоюды, осы Электр қондырғыларының 
электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді көздейді.

Кез-келген жабдық, оның технологиялық ерекшеліктеріне қарамастан, 
жөндеуді қажет етеді.

Электрлік және электромеханикалық Жабдықтарды жөндеудің бірнеше
түрлері бар:

• ағымдағы жөндеу тез тозатын бөлшектерді ауыстыруды, май, 
салқындату жүйесін жууды және ілеспе материалдарды ауыстыруды 
қамтиды.

• алғашқы жоспарлы жөндеу-бұл әдеттегі алдын-алу. Келесі, жабдықтың 
жағдайына қарамастан, екі жылда кемінде бір рет.

• күрделі жөндеу өте сирек кездесетін шара, өйткені жабдық электрлік 
және механикалық беріктіктің үлкен қорына ие. Мұндай жөндеу жылына бір 
реттен жиі жүргізілмейді.

Механикалық-технологиялық жабдықтың пайдалану параметрлері мен 
жұмысын жедел бақылауды технологиялық процесті басқарудың 
автоматтандырылған жүйелері (ТП АБЖ), сондай-ақ кәсіпорын персоналы 
жүзеге асырады, ол мынадай санаттарға бөлінеді:

• үздіксіз жұмыс істейтін жедел (кезекші) персонал
технологиялық жұмыс режимдерін және жабдықтың жұмыс қабілеттілігі 
көрсеткіштерін бақылау;

• пайдалану-жөндеу (жедел-жөндеу) персоналы,
кәсіпорын жабдықтары мен құрылыстарының жұмысқа қабілеттілігін 
қалпына келтіру бойынша мерзімді бақылауды, диагностикалауды, 
техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді, жедел жұмыстарды 
орындайтын.

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі жабдықты техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу, диагностикалау және кәсіпорынның 
мамандандырылған бөлімшелерімен немесе жөндеу персоналымен (жөндеу 
жұмыстарының көлеміне, оларды орындау жеделдігіне, болуына және 
жүктемесіне байланысты) немесе қажет болған жағдайда кәсіпорын 
жабдығын жөндеу жұмыстарына рұқсаты бар сыртқы ұйымдармен ауыстыру 
бойынша жұмыстарды орындауды көздейді.

Кәсіпорынның жедел және пайдалану-жөндеу персоналының 
функцияларын бөлуді қабылданған ұйымдық құрылымға сәйкес қызмет 
бастықтары жүргізеді.

Кәсіпорын басшылығы тиісті қызметтердің мамандарымен бірлесіп 
жабдықтың нақты түрін техникалық пайдалануға жауапты персоналды 
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айқындайды, жедел және пайдалану-жөндеу персоналының лауазымдық 
нұсқаулықтарын белгіленген тәртіппен жасайды және бекітеді.

Жедел (кезекші) персонал техникалық жөндеулерді жүзеге асырады, 
жабдық жұмысының технологиялық параметрлерін бақылайды, жабдықты 
пайдаланудан авариялық шығаруды жүзеге асырады, негізгі және қосалқы 
жабдықтың жұмысын қамтамасыз етеді және әрбір екі сағат сайын жабдық 
жұмысы параметрлерінің мәндерін журналға тіркейді, лауазымдық 
нұсқаулықтарға сәйкес ТП АБЖ жүйесінде пайдалану параметрлерінің 
тіркелуін бақылайды.

Техникалық қарап тексеру нәтижелері және бақылау-өлшеу 
аспаптарының көрсеткіштері бойынша жедел персонал Қызметтерді жұмыс 
істеп тұрған немесе тоқтатылған жабдықта диагностикалық бақылау жүргізу 
қажеттігі туралы хабардар етеді, жабдықты тоқтату және іске қосу процесі 
үшін жауапты болады, бекітілген Технологиялық карталарға немесе 
диспетчерлік қызметтің нұсқауларына сәйкес негізгі және қосалқы жабдықты 
жедел ауыстырып қосуды жүзеге асырады. Жабдық жұмысының 
параметрлері рұқсат етілген шектерден шыққан кезде жедел персонал ақаулы 
жабдықты резервтік жабдыққа ауыстырып қосуды бақылайды және қажет 
болған жағдайда жүзеге асырады, бұл туралы журналға жазады және 
диспетчерлік қызмет пен кәсіпорын басшылығына хабарлайды.

Пайдалану-жөндеу персоналы техникалық қызмет көрсетуді және 
жабдықтың техникалық жай-күйін диагностикалаудың қолжетімді түрлерін, 
жабдық істен шыққан жағдайда қалпына келтіру жұмыстарын, жөндеу 
персоналы үшін жұмыс орындарын дайындауды жүргізеді, жөндеу жүргізуге 
тартылуы мүмкін.

Кәсіпорын персоналының қолданыстағы нормативтік-техникалық 
құжаттардың талаптарын сақтау үшін жауапкершілігі лауазымдық 
нұсқаулықтармен айқындалады.

Жабдықтар мен құрылыстардың дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін 
жауапкершілік кәсіпорын басшысымен бірге кәсіпорын басшысының барлық 
орынбасарына, кәсіпорынның бас инженеріне, тиісті қызметтердің 
инженерлеріне жүктеледі. Бұдан басқа, кәсіпорын бастығы жедел және 
пайдалану-жөндеу персоналын ұтымды жинақтау және қызметтер мен 
персоналды қазіргі заманғы жөндеу құралдарымен жабдықтау және 
техникалық жай-күйін бақылау үшін жауап береді.

Кәсіпорынның жабдықтары мен құрылыстарын техникалық пайдалануға 
жауапты тұлға мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

• әр объектінің сенімді, үнемді және қауіпсіз жұмысы
Кәсіпорын

• электр энергиясын үнемдеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және енгізу
материалдар

• пайдалану мен жөндеудің жаңа техникасы мен технологиясын енгізу
кәсіпорынның жабдықтары мен құрылыстарының сенімді, үнемді және 
қауіпсіз жұмысына ықпал ететін жабдықтар;

• жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және уақтылы жүргізу, 
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жабдықтарды бақылау және сынау;
• прогрессивті жөндеу әдістерін енгізу;
• жұмыс режимінің сақталуын жүйелі бақылау

жабдықтар мен қондырғылар, жабдықтың жұмысқа қабілеттілігіне 
диагностикалық тексерулер жүргізу;

• қорғау құралдарының болуы және уақтылы тексерілуі
өртке қарсы құрал-сайман;

• жұмыстан бас тартуларды уақтылы тексеруді ұйымдастыру
болған жазатайым оқиғаларды, сондай-ақ жабдықты пайдалану және жөндеу 
кезінде болған жазатайым оқиғаларды жою және мүмкіндігінше істен 
шығудың себептері мен салдарын уақтылы жою.

Жедел, инженерлік-техникалық және пайдалану-жөндеу персоналы 
кесте және жергілікті нұсқаулықтар бойынша жедел жағдайды ескере 
отырып, Жабдықтың техникалық жай-күйін бақылауды жүзеге асырады [77].

6.1.7 Электр желілері мен электр қондырғыны монтаждау, баптау 
және жөндеу

Электр жабдығы деп ұйымның электр шаруашылығының электр 
жабдықтары мен электр қондырғыларының барлық жиынтығы түсініледі. 
Электр жабдықтарын монтаждау, жөндеу және пайдалануға жауапты 
адамның міндеттері бірқатар құзыреттерді қамтиды. Бұл ұйымдастыру және 
жүзеге асыру:

• өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың электр қондырғыларын 
пайдалану;

• өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың электр қондырғыларының 
ақауларын анықтау жөніндегі жұмыстар;

• өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың электр қондырғыларын 
жөндеу;

• технологиялық бірізділікті сақтай отырып, электр жабдықтарын, 
Күштік және жарықтандыру, өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттарды 
монтаждау;

• өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың электр жабдықтарының 
құрылғыларын баптау және сынау;

• технологиялық бірізділікті сақтай отырып, әуе және кабель желілерін 
монтаждау, сынау;

• 1000 В дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларының 
жабдықтарын баптау және сынау.

Сондай-ақ электр жабдықтарын монтаждау, баптау және пайдалану 
жөніндегі маманға:

• электр желілерін жобалауға қатысу;
• өндірістік бөлімшенің жұмысын ұйымдастыру;
• электр Монтаждау жұмыстарының орындалу сапасын бақылау;
• негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қатысу;
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• электр монтаждау және баптау жұмыстарын орындау кезінде 
қауіпсіздік техникасы қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету

Бұл үшін ірі ұйымдарда тұтас бөлім бар, бірақ егер сізде 
электромонтаждаушылардың, техниктер мен электромонтерлердің тұтас 
штатын ұстаудың қажеті жоқ болса, онда бірқатар операцияларды оларда 
лицензиялардың, сертификаттардың және сауатты мамандардың бар 
екендігіне алдын ала көз жеткізіп, бөгде ұйымдарға (аутсорсингке) 
орындауға беруге болады. Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және 
пайдалану нормалар мен ережелердің, яғни нормативтік құжаттардың 
талаптарына толық сәйкес жүргізілуі тиіс.

Электр жабдықтарын монтаждау.
Электр жабдықтарын орнату және пайдалану көбінесе Тапсырыс 

берушінің талаптарына байланысты, ал нормативтік құжаттардың 
талаптарын сақтау және желілердің мүмкіндіктерін ескеру қажет. Мысалы, 
1000 В дейінгі ішкі желілерді орнатқан кезде қарапайым шамдарды орнату 
үшін "ғимараттың ішінде 0,5-тен асатын және 1 шаршы миллиметрден 
асатын мыс сымдарды пайдалану керек, үстел, портативті немесе қол 
шамдарын желіге орнату үшін икемді сымдар мен 0,75 шаршы миллиметр 
қимасы бар мыс желілері бар сымдарды қолдану керек. Әрбір топтық желіге 
штепсельдік розеткалардан шамдарды қоса алғанда, 20-дан артық шам 
кірмеуі тиіс". Электр жабдықтарын монтаждауға қойылатын талаптар 
нұсқаулықтарда және технологиялық карталарда ескерілген.

Монтаждау электр жабдығын екі сатысында. Бірінші кезең-кабельдік 
электр желілеріне арналған жолдарды дайындау, электр жабдықтарын 
орнатуға арналған Құрылыс конструкцияларын салу, жерге қосу 
құрылғыларын төсеу, сыртқы электр сымдарының трассаларын жабдықтау. 
Әдетте, бірінші кезеңде электр жабдықтарын орнату бөлмені косметикалық 
жөндеумен аяқталады-бұл ҚНжЕ нормаларын сақтау және бөлмеге 
эстетикалық тартымды көрініс беру үшін алдын-ала біліп, қамқорлық жасау 
керек. Жөндеу электр зертханасының құзыретінен тыс, бірақ жоғары ластану
мен шаңдану, Газдану, өрт қауіпті қоқыс, өрт шығу жолына кедергі 
келтіретін жасанды кедергілер, жеткіліксіз жарықтандыру мен желдету 
бірден екі жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін: Өндірісте жазатайым 
оқиғалардың пайда болуы және электр жабдықтарының істен шығуы. Әдетте, 
орнатудың бірінші кезеңінің аяқталуының салдарын жою ережесін сақтамау 
өрттің пайда болуына әкелуі мүмкін-бұл үй иелерінің немқұрайдылығының 
жиі кездесетін салдары.

Екінші кезең-құрастыру жұмыстарын орындау. Құжатқа сілтеме жасай 
отырып:"тарату құрылғыларының бірнеше камераларынан жеке камераларды 
немесе блоктарды орнату, шиналар, сыртқы сымдар мен кабельдерді орнату". 
Электр жабдықтарын монтаждау "жабдықтарды дайындаушы зауыттардың 
нұсқаулықтарына сәйкес жүргізілетін тексерумен аяқталады.

Сонымен қатар, монтаждау жұмыстарына электр қозғалтқыштары мен 
іске қосу жабдықтарын орнату кіреді. Ірі қондырғыларды орнату арнайы 
жабдықталған машиналарды: тельферлерді, крандарды, тиегіштер мен 
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көтергіштерді қолдануды қажет ететінін білу керек. Электр жабдықтарын 
монтаждау кезінде арқандарды, арқандарды, шығырлар мен тальдарды, 
сондай-ақ іргетасқа қозғалтқыштарды орнату кезінде, егер олардың салмағы 
шекті рұқсат етілгеннен асатын болса, тірі жұмыс күшін пайдалануға жол 
берілмейді. Сондай-ақ, электр жабдықтарын орнату және жөндеу Электр 
қозғалтқышын сығылған ауамен үрлеумен бірге жүреді, сыртынан оны 
керосинге немесе ұқсас сұйықтыққа малынған шүберекпен өңдейді. 
Ауыстыру, майлау мойынтірек домалау міндетті емес, бұл жоспарлы.

Электр жабдығын монтаждауға қатысты нормативтік құжаттардың 
ұсынымдары бойынша: "іске қосуды реттейтін аппараттарды, сондай-ақ 
электр машиналарының өздерін орындау қоршаған орта жағдайларына 
сәйкес келуі тиіс және ашық, қорғалған, тамшылап қорғалған, шашыраудан 
қорғалған, жабық, үрленетін және жарылыстан қорғалған болуы мүмкін. 
Ажыратқыштар, ажыратқыштар, сақтандырғыштар және Ажыратқыш-
сақтандырғыш блоктары тарату қалқандарында және күш беретін пункттерде 
(шкафтарда) орнатылады. Бұл құрылғылар деңгей мен сызық бойынша 
орнатылады, содан кейін жаңғақтар мен бұрандалар арқылы бекітіледі. 
Магниттік стартерлер электр тарату қондырғыларында, тарату 
қалқандарында немесе қабырғаларға немесе бағандарға бекітілген 
құрылымдарда тігінен орнатылады. Орнату кезінде іске қосу құрылғылары 
мүмкіндігінше Электр қозғалтқышын іске қосу және тоқтату процесі 
оператордың көз алдында жүретіндей етіп орналастырылады". Осылайша, 
электр жабдықтарын орнату нақты реттеледі және сәйкессіздіктерге жол 
бермейді.

Электр жабдығын баптау, сондай-ақ нормативтік құжаттар мен 
дайындаушы зауыт нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес жабдықтың 
сипаттамаларын тексеруді және сынауды қамтитын бақылау іске қосуды 
көздейді. Оқшаулауды кешенді тексеруден бұрын: механизмдер 50 Гц 
айнымалы ток кернеуіне төтеп беруі керек. Электр машиналарын бақылау 
үшін іске қосу электр қозғалтқыштарын орнатқаннан және бекіткеннен кейін 
жүргізіледі. Электр жабдықтарын орнату және пайдалану кезінде жиі 
кездесетін проблемалардың бірі оқшаулаудың жоғары ылғалдылығы екенін 
атап өткен жөн. Сондықтан, орнатумен қатар, қажет болған жағдайда 
оқшаулауды кептіру ұсынылады.

Электр жабдықтарын жөндеу және оған қызмет көрсету.
Әдетте, жеке электр экономикасы бар кәсіпорындар жоғары электр 

қауіптілікке ие ұйымдарға жатады: бұған бөлмелердегі жоғары ылғалдылық, 
ғимараттардың сыртында орналасқан сымдар, агрессивті орта, тым құрғақ, 
ылғалды, ыстық, суық климатта орналасуы және жоғары шаң ықпал етуі 
мүмкін. Мұның бәрі электр жабдықтарын пайдалану кезінде қорғаныс 
жабындарының зақымдалуына және электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. 
Атап айтқанда, жазатайым оқиға металл конструкцияға тиіп, қадамдық 
кернеуге түсіп немесе статикалық электр тогы соғылған кезде орын алуы 
мүмкін. Электр жабдығын пайдалану кезінде жазатайым оқиғалардың болуы 
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немесе болмауы байқалғанына қарамастан, электр жабдығы әсерден 
жазатайым оқиғаға себеп болмайтындай жақсы қорғалуы тиіс.

Соған қарамастан, электр жабдықтарын орнату және пайдалану кезінде 
адамға тікелей қауіп төндірудің ықтималдығын азайту үшін, тірі бөліктер 
кәсіпорынның қалыпты жұмыс режимінде персоналға қол жеткізу қиын 
жерлерде орналастырылады, қоршаулар мен ескерту жазбалары, 
механикалық және электрлік құлыптау жүйелері орнатылады, қызметкерлер 
арасында профилактикалық түсіндіру шаралары жүргізіледі. Мұның бәрі 
электр жабдықтарын орнату және оны пайдалану кешеніне кіреді.

Атап айтқанда, электр жабдықтарын пайдалану жөніндегі нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкес: "диэлектриктердің бетінде пайда болатын 
және оларда ұзақ уақыт сақталатын электр зарядтары статикалық электр деп 
аталды.

Диэлектриктер ұзақ уақыт зарядталуы мүмкін. Кәсіпорындарда 
статикалық электр заряды көбінесе белдіктер, талшықты материалдар 
машинаның металл бөліктері арқылы қозғалғанда пайда болады; кейбір 
сұйықтықтарды құбырлар арқылы айдау кезінде; газ құбырлары арқылы 
қозғалу; диірмендерде, ұнтақтағыштарда, ыдыратқыштарда кейбір қатты 
заттарды ұнтақтау, шаң көп болған кезде; ұнтақтардың немесе шаңның ауа 
өткізгіштер (құбырлар) арқылы қозғалуы кезінде. Электр жабдықтарын 
пайдалану кезінде статикалық электрдің пайда болуы және жинақталуы 
жарылыстардың, өрттердің немесе жазатайым оқиғалардың себебі болуы 
мүмкін. Статикалық электр зарядтары жабдықтың, аппараттардың, 
құбырлардың және басқа құрылымдардың металл бөліктерінен жерге қосу 
құрылғыларының көмегімен алынады. Шайқалатын мата жеңдері бар 
сүзгілер ұсақ металл, жақсы жерге тұйықталған торлармен тігіледі. 
Осылайша, электр жабдықтарын пайдалану кезінде нақты қабылданған 
кәсіпорынның немесе электр қондырғысының аумағында бекітілген және 
қолданылатын нормалар мен ережелерді сақтау маңызды.

Электр жабдықтарын баптау.
Электр жабдықтарын орнатудың күрделілігі, күрделілігі және уақыт 

шығындары көптеген факторлар мен процестерге байланысты. Жобаны 
орындаудың дұрыстығы, өндірілетін жабдықтың сапасы, монтаждаудың 
дайындаушы зауыт нұсқаулықтарының және нормативтік құжаттардың 
талаптарына сәйкестігі, монтаждаудың сапасы, қызметкерлер мен 
мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі. Осының барлығы жиынтықта 
монтаждаудан кейін электр қондырғылары мен электр жабдықтарын іске 
қосу-жөндеу жұмыстарын орындау мерзімдері мен күрделілігін 
айқындайды. Күрделі электр құрылғылары, бірінші кезекте, оларға берілген 
техникалық құжаттамаға сәйкес болуы, ақаусыз және дұрыс жобаланған және 
монтаждалған болуы тиіс. Егер осы қағидалардың бірі сақталмаған жағдайда, 
электр жабдығын баптау жүргізілмейді және электр зертханаларының 
мамандары құжаттамада сәйкессіздіктер, жабдықтың ақаулық немесе 
сәйкессіздік фактілері көрсетілген акт жасайды. Жөндеу кезінде қауіпсіздік 
техникасы мен жұмыс жүргізетін мамандардың біліктілігіне қойылатын 
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талаптарды сақтау қажет. Әдетте, оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде, 
мысалы, бригадада жұмыс істейтін, жақында қайта оқытудан және міндетті 
нұсқаудан өткен IV және III сынып мамандары қажет. Сондай-ақ, электр 
қондырғыларында жұмыс басталғанға дейін электр зертханаларының немесе 
жөндеу ұйымының қызметкерлері сынақ жабдықтары мен өлшеу құралдарын 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар мен нұсқаулықтардың талаптарын нақты 
білуі және сақтауы маңызды. Бөгде көзден жоғары кернеумен жұмыс істеу 
кезіндегі қауіпсіздік, басқалармен қатар, жұмыс орнын және сынақ объектісін 
қоршаулармен, қоршайтын ленталармен және ескерту жазуларымен 
қоршауды қамтиды. 

Электр жабдығын баптау және оны пайдалану дайындығына келтіру 
кешеніне мыналар жатады:

• электр Монтаждау жұмыстарының сапасын және олардың жобаның 
жұмыс сызбаларына сәйкестігін тексеру;

• орнатылған аппаратураны тексеру, оны баптау және реттеу; оқшаулау 
және жерге қосу құрылғыларының жай-күйін тексеру;

• электр жабдықтары мен басқару құрылғыларын әртүрлі жұмыс 
режимдерінде, соның ішінде жүктеме кезінде басқа жүйелермен бірге сынау 
[78].

•

Практикалық тапсырма №1
Тақырыбы: "электр желілері мен электр жабдықтарының техникалық 

жағдайын диагностикалау»
Жұмыстың мақсаты: техникалық жағдайды анықтау және түсіну 

дағдыларын қалыптастыру.
Тапсырма
Электр жабдықтарының техникалық жағдайын диагностикалаудың 

анықтамасы мен түрлерін түсіндіріңіз.

Практикалық тапсырма №2
Тақырыбы: "электр желілері мен электр жабдықтарын монтаждау, 

баптау, жөндеу»
Жұмыстың мақсаты: электр жабдықтарын орнату кезеңдерін анықтау.
Тапсырма
Орнату үшін негізгі құжатты атаңыз және жабдықты орнату 

операциясының даму кезеңдерін анықтаңыз.

Практикалық тапсырма №3
Тақырыбы: "орындалған жұмыстардың сапасын бақылау»
Жұмыстың мақсаты: электротехникалық зертхананың мақсаты мен 

тіркелуін анықтауды үйрену.
Жұмысқа арналған тапсырма: 
Электротехникалық зертхананың мақсатын атаңыз және 

электротехникалық зертхананы тіркеу үшін арнайы құжаттарды анықтаңыз.
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Бөлімге бақылау сұрақтары:
1. Орындалған жұмыстардың сапасын анықтау.
2. Тораптар мен механизмдердің техникалық шарттары бойынша 

жұмыстарды бақылау.
3. Орындалған жұмыстардың сапасын визуалды және аспаптық бақылау.
4.Техникалық параметрлерді тексеру, сынау, тексеру, Бақылау.
5. Электр жабдықтарының техникалық жағдайын диагностикалау.
6. Жабдықты техникалық пайдалану.
7. Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және жөндеу.

Қысқаша қорытынды
Осы бөлімді зерделеу кезінде білім алушылар: электр желілері мен 

электр жабдығын монтаждауды, реттеуді, жөндеуді және пайдалануды 
ұйымдастыруды, техникалық жай-күйін диагностикалауды және қауіпсіз 
пайдалану ресурсын болжауды меңгереді.
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Қорытынды

Елдің әлемдік нарықтардағы орны көбінесе өнімнің сапасына, көлемі 
мен жұмсалған қаражатқа байланысты. Бәсекеге қабілеттілік үшін сапаны 
жақсарту және басқа көрсеткіштерді төмендету қажет. Бұл талаптарға өндіріс 
құралдарын жақсарту арқылы қол жеткізуге болады-өсіп келе жатқан 
талаптарға жауап беретін қолданыстағы металл кесетін станоктарды жаңарту, 
жобалау және жобалау.

Заманауи, дәл және жоғары өнімді металл кесетін станоктарды құру 
олардың негізгі түйіндеріне қойылатын талаптардың артуына әкеледі. Атап 
айтқанда, негізгі қозғалыс және беріліс жетектеріне талаптар қойылады: 
қаттылықты арттыру, біліктердің, шпиндель тораптарының айналу дәлдігін 
арттыру. Станоктар дәлдікке қойылатын үздіксіз өсіп келе жатқан қазіргі 
заманғы талаптарды қанағаттандыратын бөлшектерді кейіннен қолмен 
жетілдірусіз жоғары өнімді дайындау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Агрегаттық машиналардың артықшылықтары:
1) жобалаудың қысқа мерзімдері;
2) Тораптарды, механизмдерді және бөлшектерді біріздендіру арқасында 

дайындау қарапайымдылығы;
3) дайындамаларды бір уақытта бірнеше жағынан көп құралмен өңдеуге 

байланысты жоғары өнімділік;
4) өндіріс объектісін ауыстыру кезінде агрегаттардың бір бөлігін көп 

мәрте пайдалану мүмкіндігі;
5) біліктілігі төмен операторлардың станоктарға қызмет көрсету 

мүмкіндігі.
Кәсіптік модульді игеру нәтижесінде білім алушыларда 

электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу бойынша 
құзыреттер, өндірістің технологиялық процесін материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету үшін қажетті іскерліктер мен дағдылар қалыптастырылатын 
болады.
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Глоссарий

Жұмыс орны-бұл қызметкердің орналасқан жері және оның еңбегін 
қолдану құралдары, ол техникалық және эргономикалық стандарттар 
негізінде анықталады және қызметкердің алдына қойылған нақты 
тапсырманы орындау үшін қажетті техникалық және басқа құралдармен 
жабдықталған.

Кәсіпорынның жарғысы-бұл заңды мәртебеге, ұйымның ұйымдық 
формасына, құрылымы мен құрылымына, қызмет түрлеріне, заңды және жеке 
тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қарым-қатынас тәртібіне 
қатысты, сондай-ақ ұйым қатысушыларының да, заңды тұлғаның да 
құқықтары мен міндеттерін анықтайтын ережелер мен ережелер жиынтығын 
қамтитын белгіленген тәртіппен бекітілген заңды құжат.

ҒЗТКЖ-ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар-
жаңа білім алуға және жаңа бұйымды немесе технологияны жасауда 
практикалық қолдануға бағытталған жұмыстар жиынтығы.

Электр жабдықтары-бұл электр энергиясын өндіруге, таратуға, 
түрлендіруге, беруге немесе тұтынуға арналған электр құрылғылары мен 
өнімдерінің жиынтығы.

Электр желісі-беруге арналған электр қондырғыларының жиынтығы 
Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары-еңбек кодексіне сәйкес қызметкерлерді 

қабылдау және жұмыстан босату тәртібін, еңбек шарты тараптарының негізгі 
құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, жұмыс режимін, демалыс 
уақытын, жұмыскерлерге қолданылатын көтермелеу және жазалау 
шараларын, сондай-ақ осы жұмыс берушідегі еңбек қатынастарын реттеудің 
өзге де мәселелерін регламенттейтін жергілікті нормативтік акт.

Электр станциясы - электр станциясы, табиғи энергияны электр 
энергиясына айналдыру үшін пайдаланылатын энергетикалық 
қондырғылардың, жабдықтар мен аппаратуралардың жиынтығы, сондай-ақ 
белгілі бір аумақта орналасқан және электр станциясынан тұтынушыға 
электр энергиясын тарату үшін қажетті құрылыстар мен ғимараттар.

Электр қондырғысы-электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, 
түрлендіруге, беруге, таратуға және оны энергияның басқа түріне 
түрлендіруге арналған машиналардың, аппараттардың, желілердің және 
қосалқы жабдықтардың (олар орнатылған құрылыстар мен үй-жайлармен 
бірге) жиынтығы.

Электр энергиясы-электр зарядтарының болуына, өзара әрекеттесуіне 
және қозғалысына байланысты құбылыстардың жиынтығы.

Асинхронды электр қозғалтқышы-ротордың айналу жиілігі статор 
орамасының тогы тудыратын магнит өрісінің айналу жиілігіне тең емес 
(қозғалтқыш режимінде аз) айнымалы токтың электр қозғалтқышы.

Синхронды машина-бұл ротордың жылдамдығы ауа саңылауындағы 
магнит өрісінің айналу жиілігіне тең болатын айнымалы ток электр 
машинасы.

Релелік қорғаныс-бүкіл жүйенің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету 
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мақсатында авариялық жағдайларда осы электр энергетикалық жүйенің 
зақымдалған элементтерін тез, Автоматты (зақымданған кезде) анықтауға 
және электр энергетикалық жүйеден бөлуге арналған құрылғылар кешені.

МикроЭВМ-микропроцессор негізінде құрылған шағын өлшемді 
компьютер.

ЭЕМ (электрондық-есептеуіш машина) — ақпаратты автоматты өңдеуге, 
есептеулерге, Автоматты басқаруға арналған техникалық, аппараттық және 
бағдарламалық құралдар кешені. 

Электрлік аппарат-электрлік және электрлік емес құрылғыларды 
басқаруға, сондай-ақ осы құрылғыларды қалыптыдан басқа жұмыс 
режимдерінен қорғауға арналған электрлік құрылғы.

Электр энергиясының теңгерімі-энергия жүйесінде (ЭЫҰ) электр 
энергиясын тұтынудың, оның өз мұқтаждарына арналған шығысының және 
басқа энергия жүйелерінен (ЭЫҰ) қуат ағындарын ескере отырып, энергия 
жүйесінде (ЭЫҰ) электр энергиясын өндіру шамасына электр желілеріндегі 
ысыраптың сәйкестігін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.

Электр тізбегі-бұл электр энергиясын және олардың өзара байланысын 
қолдана отырып жұмыс істейтін өнімнің құрамдас бөліктерінің шартты 
бейнелері немесе белгілері түрінде жасалған құжат.

Электр жүктемесі - белгіленген уақытта электр қондырғысы тұтынатын 
қуат.

Реактивті қуат-бұл жұмыс істемейтін, бірақ магнит өткізгіштерінің 
өзектерінде электромагниттік өрістерді құру үшін қажет толық қуаттың 
бөлігі. Оның шамасы қозғалтқыштардың (жабдықтардың) конструктивтік 
ерекшеліктерімен, олардың жұмыс режимдерімен айқындалады

Белсенді қуат-бұл қуаттың пайдалы бөлігі, электр энергиясының басқа 
қажетті энергия түрлеріне тікелей өзгеруін анықтайтын бөлік

Датчик-өлшеу ақпаратының сигналын беруге, одан әрі түрлендіруге, 
өңдеуге және (немесе) сақтауға ыңғайлы, бірақ бақылаушының тікелей 
қабылдауына келмейтін нысанда әзірлеуге арналған өлшеу құралы.

Агрегаттық станок-негізінен кинематикалық байланысты емес 
агрегаттардың бөлшектерінің (бірыңғай) оңтайлы санынан тұратын металл 
кесетін станок.

Триггер-бұл ақпаратты жазуға және сақтауға арналған электрондық 
құрылғы. Әдетте ол бар

RS-триггер-бұл логикалық нөл және бірлік күйлерін бөлек орнататын 
триггер (бөлек іске қосылатын).

Ажырату-бұл қарапайым тілдерден күрделі сөздерді қалыптастыру үшін 
формальды тілдерде қабылданған және табиғи тілде "немесе" қатаң емес 
Одаққа балама болатын логикалық операция.

Магниттік Стартер-электр қозғалтқышын іске қосуға, оның үздіксіз 
жұмысын қамтамасыз етуге, қуатты өшіруге, Электр қозғалтқышын және 
қосылған тізбектерді қорғауға, кейде оның айналу бағытын өзгертуге 
арналған Төмен вольтты электромагниттік (электромеханикалық) 
біріктірілген тарату және басқару құрылғысы.
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Тарату қалқаны - жиілігі 50-60 Гц бір және үш фазалы айнымалы токтың 
кернеуі 1000 В-тан аз болған кезде электр энергиясын қабылдауға және 
таратуға, топтық тізбектердің желілерін жиі қосуға және өшіруге, сондай-ақ 
шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталу кезінде оларды қорғауға 
арналған жиынтық құрылғы.

Электр энергиясын есептегіш (электр есептегіш) — айнымалы немесе 
тұрақты токтың (әдетте кВт·сағ немесе А·сағ) электр энергиясының 
шығынын өлшеуге арналған аспап.

Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер - (PLC) технологиялық 
процестерді автоматтандыру үшін қолданылатын техникалық құралдар.

Релелік қорғау және автоматика (РҚА) - бүкіл жүйенің қалыпты 
жұмысын қамтамасыз ету мақсатында авариялық жағдайларда осы электр 
энергетикалық жүйенің зақымдалған элементтерін тез, Автоматты 
(зақымданған кезде) анықтауға және электр энергетикалық жүйеден бөлуге 
арналған құрылғылар кешені.

Операциялық күшейткіш-дифференциалды кірісі және әдетте бір 
шығысы бар жоғары кернеулі электронды күшейткіш. Шығу кернеуі 
кірістердегі кернеу айырмашылығынан жүздеген немесе тіпті мың есе асып 
кетуі мүмкін.

Инвертор-бұл мезгіл-мезгіл өзгеретін кернеудің генераторы, ал 
кернеудің формасы синусоидалы, синусоидалы немесе импульсті болуы 
мүмкін. Инверторлар тәуелсіз құрылғылар ретінде де, үздіксіз электрмен 
жабдықтау жүйелерінің (UPS) бөлігі ретінде де қолданылады.

Жиілік түрлендіргіші-электр тогының (кернеудің) жиілігін өзгертуге 
арналған электрондық құрылғы.

Логикалық элементтер — ақпаратты сандық түрде өңдеуге арналған 
құрылғылар (екілік логикадағы жоғары — "1" және төмен - "0" деңгейлердегі 
сигналдардың реттілігі, үштік логикадағы "0", "1" және "2" реттілігі, реттілік 
"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" және ондық логикада" 9").



293

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Басқару аппаратындағы жұмыс орындарын технологиялық 
жарақтандыру [Электрондық ресурс]: 
https://works.doklad.ru/view/6t3vrWYAxNc/all.html 

2. Кәсіпорында материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру
[Электрондық ресурс]: https://www.grin.com/document/388600
3. Кәсіпорында жоспарлау: жоғары оқу орындарының экономикалық 

мамандықтарының студенттеріне арналған дәрістер конспектісі / В. А. 
Карпов, Д. В. Захарич. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 157 б.

4.  Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау [Электрондық 
ресурс]: https://www.cfin.ru/management/manufact/mat_resources.shtml 

5. Кәсіпорында материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін 
арттыру[Электрондық ресурс]: https://nauchkor.ru/pubs/povyshenie-
effektivnosti-ispolzovaniya-materialnyh-resursov-na-predpriyatii-
5a402e477966e104c6a3e546

6. Электр жабдықтарының жіктелуі [Электрондық ресурс]:
https://energetik-ltd.ru/statii/statii7/klassifikatsiya_elektrooborudovaniya
7. Энергетикалық жабдықтарды өндірістік пайдалану, техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу. (Анықтамалық), Колпачков Валерий Ильич, 
Аусыл Александр Игнатьевич, Мәскеу 1999

8. Жұмыс орындарын ұйымдастыру [Электрондық ресурс]:
https://studme.org/1924070113856/bzhd/organizatsiya_rabochih_mest
http://electricalschool.info/main/naladka/353-obshhie-metody-ocenki-

sostojanija.html
9. Өлшеу және сынау нәтижелері бойынша электр жабдықтарының жай-

күйін бағалаудың жалпы әдістері [электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/main/naladka/353-obshhie-metody-ocenki-
sostojanija.html 

10. Электр тізбектерін оқуды және құрастыруды қалай үйренуге болады 
[Электрондық ресурс]: http://electricalschool.info/main/electroshemy/187-kak-
nauchitsja-chitat-i-sostavljat.html

11. Әр түрлі жүктеме түрлері мен жұмыс режимдері бар жабдыққа 
арналған электр қозғалтқыштарын таңдау[Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/elprivod/1857-vybor-jelektrodvigatelejj-dlja.html 

12. Электр жетегі: оқу құралы. / сост. С. Петухов, М. В. Кришьянис. –
Архангельск: С (А)ФУ, 2015. – 303 с

13.Электр қозғалтқышының негізгі параметрлері [Электрондық ресурс]: 
https://agregat.me/information/elektrodvigateli/osnovnye-parametry-
elektrodvigatelya 

14. Электржетектің механикалық бөлігінің есептік 
схемалары[Электрондық ресурс]: 
https://studref.com/359226/tehnika/raschetnye_shemy_mehanicheskoy_chasti_elek
troprivoda 

15. Ішкі еңбек тәртібінің ережелері [Электрондық 
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ресурс]:http://ds0004.stepnogorsk.aqmoedu.kz/content/pravila-vnutrennego-
trudovogo-rasporyadka

16. Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр 
монтері үшін еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық [Электрондық 
ресурс]:https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/145984/ 

17. Электр Монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау жөніндегі 
Нұсқаулық[Электрондық ресурс]: http://domisemya.ru/2017/03/10/rukovodstvo-
po-kontrolyu-kachestva-elektromontazhnyx-rabot/

18. Электрондық ресурс: http://aquagroup.ru/normdocs/6557 
19. Техникадағы сенімділік. Өнімнің сенімділігін қамтамасыз 

ету.[Электрондық ресурс]: 
https://meganorm.ru/Data2/1/4294847/4294847530.htm 

20. Электр жабдықтарына қызмет көрсету. [Электрондық ресурс]: 
https://energiatrend.ru/news/obsluzhivanie-elektrooborudovanija 

21. Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету[Электрондық 
ресурс]:http://diplomka.net/publ/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_ehlektrooborudova
nija/6-1-0-312

22. Энергетикалық жабдықтарды өндірістік пайдалану, техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу[Электрондық ресурс]: 
http://www.gosthelp.ru/text/Proizvodstvennayaekspluat.html

23. Жабдықты техникалық диагностикалау[Электрондық ресурс]:
http://test-spb.ru/uslugi/promyshlennaya-bezopasnost/tehnicheskoe-
diagnostirovanie-oborudovaniya/ 

24. Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик: электрмен жабдықтау жүйелерінің 
интерактивті есептеулері / а. н. Алюнов. - Кіру режимі: https://online-
electric.ru/theory/general.php 

25. АӨК электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр жүктемелерін 
есептеу: әдіс. нұсқау / в. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков. - Краснодар: КубГАУ, 
2017. – 54 б.

26.Электр аппараттары [Электрондық ресурс]: https://www.elektro-
expo.ru/ru/ui/17139/

27. Әуе желілерінің құрылымдық ерекшеліктері [Электрондық ресурс]: 
https://helpiks.org/3-82844.html

28. Релелік қорғаныс және релелік қорғаныс түрлері [Электрондық 
ресурс]:http://electricalschool.info/main/drugoe/171-raznovidnosti-rele-zashhity-
i.html

29. Электр желілеріндегі атмосфералық кернеулер[Электрондық 
ресурс]:http://electricalschool.info/sety/2121-atmosfernye-perenapryazheniya-v-
elektricheskih-setyah.html 

30. Электр жабдықтарына қойылатын негізгі техникалық талаптар 
[Электрондық ресурс]: http://www.news.elteh.ru/arh/2001/7/07.php 

31.Электр жетегі [Электрондық ресурс]: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_привод 

32. Электр жарығын жобалау және есептеу [Электрондық ресурс]: 
https://smekni.com/a/322612/proektirovanie-i-raschet-elektricheskogo-
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osveshcheniya/ 
33. Реактивті қуатты өтеу не үшін қажет [Электрондық 

ресурс]:http://electricalschool.info/main/elsnabg/14-dlja-chego-nuzhna-
kompensacija.html

34. Сымдар мен кабельдерді таңдаудың жалпы принциптері 
[Электрондық ресурс]: https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1564.html 

35. Кабель мен сымның көлденең қимасын таңдау: қыздыру, ток, кернеу 
жоғалуы [Электрондық ресурс]: http://electricalschool.info/main/lighting/478-
vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html 

36. Кернеу шығындары бойынша желілерді есептеу[Электрондық 
ресурс]: http://electricalschool.info/main/elsnabg/905-raschet-setejj-po-poterjam-
naprjazhenija.html 

37. Трансформаторлық қосалқы станциялардың түрлері[Электрондық 
ресурс]: http://electricalschool.info/elstipod/1746-vidy-transformatornykh-
podstancijj.html 

38. Цех трансформаторлық қосалқы станциялардың негізгі 
сипаттамалары[Электрондық ресурс]: 
https://leg.co.ua/transformatory/praktika/osnovnye-harakteristiki-cehovyh-
transformatornyh-podstanciy.html 

39. Жерге қосу құрылғысын есептеу [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/912-raschet-
zazemljajushhego-ustrojjstva.html 

40.[Электрондық ресурс]: 
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2018/ES/Mehtiev%20i%20dr/Теория/7,1.1.html 

41.Найзағайдан қорғау [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/main/osnovy/1270-zashhita-ot-molnijj.html 

42. Электр схемалары мен сызбаларын оқу ережелері[Электрондық 
ресурс]: http://electricalschool.info/main/electroshemy/557-pravila-chtenija-
jelektricheskikh-skhem.html 

43. Коммутациялық аппараттар мен таратушы құрылғылардың ток 
өткізгіш бөліктерін таңдау[Электрондық ресурс]: 
https://leg.co.ua/knigi/ucheba/vybor-kommutacionnyh-apparatov-i-tokoveduschih-
chastey-raspredelitelnyh-ustroystv-11.html 

44. Электр жүктемелерін есептеу[Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/main/elsnabg/1162-raschet-jelektricheskikh-
nagruzok.html 

45. Автоматика жүйелері: автоматты бақылау, басқару және реттеу 
жүйелері [электрондық ресурс]: http://electricalschool.info/automation/1482-
sistemy-avtomatiki-sistemy.html

46. Автоматты басқару жүйелерінің жіктелуі [Электрондық 
ресурс]:http://electricalschool.info/main/drugoe/1314-klassifikacija-sistem-
avtomaticheskogo.html 

47.Логикалық элементтер [Электрондық ресурс]: 
https://masterkit.ru/blog/lessons/urok-8-3-logicheskie-elementy 

48. Логикалық элементтер және, немесе, және, немесе, Немесе, және 
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олардың шындық кестелері [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/electronica/1918-logicheskie-jelementy-i-ili-ne-i-ne-
ili.html 

49.Сенсорлар [Электрондық ресурс]: 
http://www.electrolibrary.info/subscribe/sub_16_datchiki.htm

50. Өнеркәсіптік электроникадағы электронды 
күшейткіштер[Электрондық 
ресурс]:http://electricalschool.info/electronica/1517-jelektronnye-usiliteli-v-
promyshlennojj.html

51. Операциялық күшейткіштерді қосу схемалары [Электрондық 
ресурс]:

52.Схемалардың түрлері мен түрлері [Электрондық ресурс]: 
https://portal.sibadi.org/pluginfile.php/5557/mod_resource/content/1/Laboratornaja
_rabota_Vidy_i_tipy_skhem.pdf

53. Микро-ЭЕМ құрылғысы және жұмысы [Электрондық ресурс]: 
http://drive.ispu.ru/elib/pikunov/1.html

54. Бағдарламаланатын логикалық контроллер дегеніміз не 
[Электрондық ресурс]:http://electricalschool.info/spravochnik/1999-chto-takoe-
programmiruemyy-logicheskiy-kontroller.html

55.Логикалық элементтер [Электрондық ресурс]: 
https://masterkit.ru/blog/lessons/urok-8-3-logicheskie-elementy

56. Сандық логикалық элементтер[Электрондық ресурс]: 
https://digteh.ru/digital/logic/

57.Сенсорларды қосу схемалары [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/2057-shemy-vklyucheniya-
datchikov.html

58. Күшейткіштердің жіктелуі, негізгі сипаттамалары және параметрлері 
[Электрондық ресурс]: https://electrono.ru/6-1-klassifikaciya-osnovnye-
harakteristiki-i-parametry-usiliteley-fis_osn_eltron

59. Сандық құрылғылар: триггерлер, компараторлар және регистрлер 
[Электрондық ресурс]: http://electricalschool.info/electronica/1165-cifrovye-
ustrojjstva-trigery.html

60.Электр жетектерін басқару [Электрондық ресурс]: 
https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/elektrooborudovanie-i-avtomatizaciya-
selskohozyaystvennyh-agregatov-27.html

61. Электр жетегінің түрлері және оның негізгі элементтері 
[Электрондық 
ресурс]:http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2017/ES/Bulatbaev%20i%20dr%2043/Те
ория/lecture2/2.1.html

62.Кері байланыс. [Электрондық ресурс]: 
http://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/obratnaya-svyaz-chast-1-vidy-
obratnoj-svyazi.html

63. Аналогты элементтер және басқару құрылғылары [электрондық 
ресурс]:https://studref.com/354814/stroitelstvo/analogovye_elementy_ustroystva_
upravleniya
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64. Электр энергиясын түрлендіргіштер [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/1155-preobrazovateli-
jelektricheskojj.html

65. Бақылау дискісі дегеніміз не [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/elprivod/1276-chto-takoe-sledjashhijj-privod.html

66. Басқару және қорғау құрылғыларын таңдау [Электрондық 
ресурс]:http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/617-vybor-apparatov-
upravlenija-i-zashhity.html

67. Қозғалтқышты іске қосу және тежеу схемалары[Электрондық 
ресурс]:http://electricalschool.info/main/osnovy/1406-skhemy-puska-i-
tormozhenija-dvigatelja.html

68. Орнату схемалары дегеніміз не және олар қайда 
қолданылады[Электрондық ресурс]: http://electrik.info/main/school/1125-
montazhnye-shemy.html

69. Электр жетектерінің сенімділігі [Электрондық 
ресурс]:https://studref.com/354839/stroitelstvo/nadezhnost_elektroprivodov

70. Сенімділік көрсеткіштері [Электрондық 
ресурс]:https://ru.wikipedia.org/wiki/Показатели_надежности

71. Электр жетектерінің сенімділігін есептеу әдістері[электрондық 
ресурс]:

72. Электр Монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау[Электрондық 
ресурс]:

73.[Электрондық ресурс]: 
http://legacy.stu.lipetsk.ru/files/materials/9015/lection_kkim.pdf

74. Электр энергетикасындағы визуалды бақылау [Электрондық ресурс]:
https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?t=774 - p5256
75. Сынақ және сынақ жабдықтарының жіктелуі [Электрондық ресурс]: 

https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?t=774
76. Техникалық диагностика және техникалық диагностикалау 

әдістері[электрондық ресурс]: http://electricalschool.info/main/ekspluat/1735-
tekhnicheskaja-diagnostika-i-metody.html

77. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда электр қондырғыларын пайдалануды 
ұйымдастыру [Электрондық ресурс]: 
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html

78. Электр жабдықтарын монтаждау, баптау және 
пайдалану[Электрондық ресурс]: http://www.gorod812.com/blog/montazh-
naladka-i-ekspluatatsiya-elektrooborudovaniya




