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АЛҒЫСӨЗ 

Бұл оқу құралы білім алушыларға 0911000 - "Электр жəне электрлі 
механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету жəне 
жөндеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша жаңартылған үлгілік оқу 
жоспарының "Электр механигі" біліктілігі модульдерінің бағдарламасымен 
танысуға және теориялық материал мен практикалық тапсырмалар негізінде 
оқытылатын модульдер туралы толық түсінік алуға мүмкіндік береді. 

Бөлімдер жұмыстың тиімділігін сипаттайды және электромеханиктің 
кәсіби қызметінде дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді. 

Оқу құралы студенттерге теорияны зерттеуде, зертханалық 
жұмыстарды, бақылау тапсырмаларын және тест сұрақтарын орындауда 
көмек көрсетуге арналған. 

Әр тақырыптан кейін өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар ұсынылады. 
Сонымен қатар, емтихан билеттерінен бақылау сұрақтары, қалған білімді 
тексеруге арналған сұрақтар ұсынылған. 

Осы оқу құралын зерттей отырып, студенттер теориялық мәселелерді 
біледі, әртүрлі құрылғылардың сызбаларын оқып, құрастыруды үйренеді, 
Олардың жұмыс принципін түсінеді, әртүрлі конструкциялардағы электр 
жабдықтарын жөндеу және диагностикалау, жұмыс сапасын бақылау және 
тексеру және қызметкерлердің өндірістік жұмыстарының ұйымдастырылуын 
жүзеге асырады. 



7

АЛҒЫСӨЗ

Бұл оқу құралы білім алушыларға 0911000 - "Электр және
электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету
және жөндеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша жаңартылған үлгілік
оқу жоспарының "Электромеханик" біліктілігі модульдерінің
бағдарламасымен танысуға және теориялық материал мен практикалық
тапсырмалар негізінде оқытылатын модульдер туралы толық түсінік алуға
мүмкіндік береді.

Бөлімдер жұмыстың тиімділігін сипаттайды және электромеханиктің
кәсіби қызметінде дағдылар мен білім алуға мүмкіндік береді.

Оқу құралы студенттерге теорияны зерттеуде, зертханалық
жұмыстарды, бақылау тапсырмаларын және тест сұрақтарын орындауда
көмек көрсетуге арналған.

Әр тақырыптан кейін өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар ұсынылады. 
Сонымен қатар, емтихан билеттерінен бақылау сұрақтары, қалған білімді
тексеруге арналған сұрақтар ұсынылған.

Осы оқу құралын зерттей отырып, студенттер теориялық мәселелерді
біледі, әртүрлі құрылғылардың сызбаларын оқып, құрастыруды үйренеді, 
Олардың жұмыс принципін түсінеді, әртүрлі конструкциялардағы электр
жабдықтарын жөндеу және диагностикалау, жұмыс сапасын бақылау және
тексеру және қызметкерлердің өндірістік жұмыстарының ұйымдастырылуын
жүзеге асырады.

1-БӨЛІМ.  ТЕХНИКАЛЫҚ МЕХАНИКА НЕГІЗДЕРІН ЕСКЕРЕ 
ОТЫРЫП, МАШИНАЛАР МЕН МЕХАНИЗМДЕРДІҢ 
БЕРІКТІГІН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ БӨЛШЕКТЕРІН ТАҢДАУ 

Оқу мақсаттары: 
Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар мынаны меңгереді: 
- машина материалдары мен бөлшектерінің статикасының, 

кинематикасының, динамикасының, кедергісінің негізгі ережелерін түсіну; 
- күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйесінің реакцияларын, 

жұмысын, қуатын және пайдалы әсер коэффициентін анықтау; 
- деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігіне есептеулер жүргізу; 
- машина бөлшектерінің беріктігіне есептеулер жүргізу. 
Алдын ала талаптар: 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер "Сызу", 

"Математика", "Физика", "Химия", "Геометрия" сияқты пәндерді меңгеруі 
керек». 

Қажетті оқу материалдары: қалам, дәптер, қарындаш, сызғыш, 
өшіргіш, калькулятор, компьютерлік бағдарламалар. 

Кіріспе 
"Техникалық механиканың негіздерін ескере отырып, машиналар мен 

механизмдердің беріктігін есептеу және бөлшектерін таңдау" бөлімінің 
жалпы маңызы зор: ол логикалық ойлауды дамытуға ықпал етеді, қозғалатын 
заттың қарапайым формасына - механикалық қозғалысқа қатысты 
құбылыстардың өте кең спектрін түсінуге әкеледі, сенімді және үнемді 
құрылымдарды құруға негіз болып табылады.жобалау кезінде де, өндіріс пен 
пайдалану кезінде де. 

Бұл бөлімнің негізгі міндеттеріне материалдық денелердің тепе-
теңдігінің жалпы заңдылықтарын, материалдық денелердің қозғалыс 
заңдылықтарын, құрылымдық элементтер мен машина бөлшектерін 
беріктікке есептеу әдістері жатады. 

Бөлім Теориялық механика негіздерін, материалдардың кедергісін, 
машина бөлшектерін қамтитын 4 тақырыптан тұрады. Техникалық 
механиканың әдістері мен әдістерін зерттеу қолданбалы есептерді қою және 
шешу дағдыларын дамытады. Материалдың ең аз мөлшеріне сүйене отырып, 
оқушыға болашақта қажетті ақпаратты өз бетінше табуға және игеруге 
мүмкіндік беретін білім беріледі.Техникалық механиканың негіздерін 
меңгеру инженерлік-экономикалық бағыттағы мамандарға жобалардың 
техникалық-экономикалық сараптамасын сауатты жүргізуге мүмкіндік 
береді. 

Бөлімді оқып білу үшін тиісті математикалық дайындық қажет. 
Векторлық алгебраның позициялары мен әдістерін қолдану, бір 
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айнымалының функцияларын ажырата білу, қарапайым функциялардың 
интегралдарын табу, дифференциалдық теңдеулерді шешу қажет. 

Бөлімде барлық тақырыптар бойынша типтік есептерді шешудің 
мысалдары келтірілген. Мәселелерді шешу студенттерге материалды өз 
бетінше оқуға көмектесетін бірқатар ұсыныстармен бірге жүреді. 

1.1. Жазық және кеңістіктік күштер жүйесінің реакциясы 

1.1.1. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары 
Статика күштердің әсерінен денелердің тепе-теңдік жағдайларын 

зерттейді. 
Зерттеу нысаны өлшемі, массасы және басқа қасиеттері бар нақты 

денелер емес, олардың абстрактілі бейнелері (модельдері) керемет 
қасиеттерге ие. 

Статиканың негізгі ұғымдарына  жатады: материалдық нүкте, 
абсолютті қатты, қаттылық, қатты, еркін дене, денелер тепе-теңдігі, күш, 
күштер сызығы, күштер жүйесі, теңдестірілген жүйе, күштердің эквивалентті 
жүйелері, нәтиже беретін күш. 

Сырықты және сәулелік жүйенің реакциясын және жазық 
геометриялық фигуралар мен стандартты профильдердің ауырлық центрін 
анықтау. 

Еркін дене-қозғалу еркіндігі басқа денелермен шектелмейтін, яғни 
кеңістікте кез-келген қозғалыс жасай алатын дене. Еркін дененің мысалы-
ауада ұшатын ұшақ немесе снаряд [3]. 

Еркін емес дене-қозғалысы басқа денелермен шектелген дене. 
Байланыс-бұл объектінің қозғалу еркіндігін шектейтін дене. Егер 

денеге қолданылатын күштер оны белгілі бір бағытта жылжытуға тырысса 
және байланыс мұндай қозғалысқа кедергі келтірсе, онда дене байланысқа 
қысым күшімен әсер етеді. 
Денелерге әсер ететін күштер берілген немесе белсенді күштерге, байланыс 
реакцияларына немесе пассивті күштерге бөлінеді. 
Белсенді күштердің мысалдары-адамның бұлшықет күші, ауырлық күші, 
қысылған серіппе күші. 
Байланыс аксиомасы (Қатты денені байланыстан босату принципі) - егер сіз 
денеге салынған байланыстарды ақылмен тастап, олардың орнына осы 
байланыстардың реакция күштерін қолдансаңыз, кез-келген бос емес денені 
еркін деп санауға болады. 

Байланыс аксиомасы арқылы байланыс реакциясы дененің қозғалуына 
мүмкіндік бермейтін жаққа қарама-қарсы бағытта бағытталған. Сондықтан, 
егер байланыс қай бағытта қатты дененің қозғалысына кедергі келтіретіні 
белгілі болса, онда байланыс реакциясының бағыты да белгілі. 

Әрекет сызықтары бір жазықтықта орналасқан күштер жүйесі жазық 
деп аталады. 
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интегралдарын табу, дифференциалдық теңдеулерді шешу қажет. 

Бөлімде барлық тақырыптар бойынша типтік есептерді шешудің 
мысалдары келтірілген. Мәселелерді шешу студенттерге материалды өз 
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1.1. Жазық және кеңістіктік күштер жүйесінің реакциясы 

 
1.1.1. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары 
Статика күштердің әсерінен денелердің тепе-теңдік жағдайларын 

зерттейді. 
Зерттеу нысаны өлшемі, массасы және басқа қасиеттері бар нақты 

денелер емес, олардың абстрактілі бейнелері (модельдері) керемет 
қасиеттерге ие. 

Статиканың негізгі ұғымдарына  жатады: материалдық нүкте, 
абсолютті қатты, қаттылық, қатты, еркін дене, денелер тепе-теңдігі, күш, 
күштер сызығы, күштер жүйесі, теңдестірілген жүйе, күштердің эквивалентті 
жүйелері, нәтиже беретін күш. 

Сырықты және сәулелік жүйенің реакциясын және жазық 
геометриялық фигуралар мен стандартты профильдердің ауырлық центрін 
анықтау. 

Еркін дене-қозғалу еркіндігі басқа денелермен шектелмейтін, яғни 
кеңістікте кез-келген қозғалыс жасай алатын дене. Еркін дененің мысалы-
ауада ұшатын ұшақ немесе снаряд [3]. 

Еркін емес дене-қозғалысы басқа денелермен шектелген дене. 
 Байланыс-бұл объектінің қозғалу еркіндігін шектейтін дене. Егер 
денеге қолданылатын күштер оны белгілі бір бағытта жылжытуға тырысса 
және байланыс мұндай қозғалысқа кедергі келтірсе, онда дене байланысқа 
қысым күшімен әсер етеді. 
Денелерге әсер ететін күштер берілген немесе белсенді күштерге, байланыс 
реакцияларына немесе пассивті күштерге бөлінеді. 
Белсенді күштердің мысалдары-адамның бұлшықет күші, ауырлық күші, 
қысылған серіппе күші. 
Байланыс аксиомасы (Қатты денені байланыстан босату принципі) - егер сіз 
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Жазықтықта еркін орналасқан күштерді, бір нүктеде жинақталатын 
күштер мен күштердің жұптарын қолдануға болады. Конвергентті күштер 
жүйесінің тепе-теңдігін қарастырыңыз. 

Конвергенттер - бұл әрекет сызықтары бір нүктеде қиылысатын 
күштер. Қиылысатын күштерді қосудың екі әдісі бар: геометриялық және 
аналитикалық. [26]. 

Конвергентті күштерді қосудың геометриялық əдісі.  
Еркін o нүктесінен біз F _1 күшіне тең векторды кейінге қалдырамыз; F 

_1 соңынан F _2 күшіне тең векторды және т.б. орналастырамыз (сурет. 1.1, 
а, б). 

 Содан кейін F _1 векторының басын соңғы F _4 ұшымен 
байланыстыра отырып, біз барлық күштердің нәтижесін аламыз. Салынған 
фигура күштік көпбұрыш деп аталады [2]. 

1.1 - сурет. Қиылысатын күштерді қосу 
Конвергентті күштерді қосудың аналитикалық әдісі.  
Координаталық осьте  векторлық теңдігін жобалай 

отырып, екі алгебралық теңдік аламыз [4]: 
 
Fix+ F2x+ F3x= Rx; 
Fiy + F2y + F3y = Ry.(1.1) 
немесе 
 

F1 cos α1+ F2cos α 2 + F3 cos α 3 = R cos α; 
F1 cos β1 - F2 cos β 2 - F3 cos β3= - R cos β.                     (1.2) 

 
Осыдан біз барлық конвергентті күштердің нәтижесін анықтаймыз: 
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(1.3) 
 
Және   вектордың бағыты 
 

                                   (1.4) 
 
Конвергентті күштер жүйесінің тепе-теңдік шарты-нәтиже беретін , 

Модулінің нөлге теңдігі, яғни күш көпбұрышы жабық болуы керек (қосудың 
геометриялық әдісімен) немесе аналитикалық түрде координаталар осіндегі 
нәтиже беретін күштің проекциясы нөлге тең болуы керек (Rx= Ry= 0). 
Сондықтан конвергентті күштердің жазық жүйесі үшін біз осы күштердің 
тепе-теңдігінің екі теңдеуін аламыз [1]: 

 
(1.5) 

 
Сондықтан конвергентті күштер жүйесінің тепе-теңдігі үшін 

координаталық осьтердің әрқайсысы үшін барлық күштердің 
проекцияларының қосындысы нөлге тең болуы қажет және жеткілікті. 

Сырықты жүйелер-сырықтардан (кронштейндер, арқалықтар, 
консольдық, итарқа) тұратын жүйелер. 

Арқалық-кез-келген құрылымның құрылымдық бөлігі, көп жағдайда екі 
(немесе одан да көп) нүктелерде тіректері бар білеу түрінде жасалады және 
көлденең жүктемелерді көтереді. 

Жазық геометриялық фигуралар мен стандартты профильдердің 
ауырлық орталығы. Параллель күштердің орталығы-бұл параллель күштер 
жүйесінің әрекет ету сызығындағы нүкте, ол арқылы нәтиже өтеді және егер 
жүйенің барлық күштері олардың қолдану нүктелерінің айналасында бірдей 
бұрышқа бұрылса, күштердің параллелизмін сақтайды [1].  

Екі және , күштер жүйесінде параллель күштер орталығының 
болуын көрсетеміз, өйткені оларды бір бұрышқа бұрған кезде ВС пен СА 
иықтарының қатынасы өзгермейді және нәтиже С нүктесі арқылы өтеді 
(Сурет 1.2).  

 

 
1.2 – сурет. Параллель күштер орталығы 

 
Егер параллель күштер жүйесі берілген болса, онда осы жүйенің 

нәтижесін барлық күштерді дәйекті түрде жұптастыру арқылы табуға болады. 
Параллель күштер жүйесінің әсер ету сызығында параллель күштердің 
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қасиеті бар нүкте де болады. Параллель күштер центрінің координаталарын 
анықтауға арналған формулалар келесі формада болады: 

  (1.6) 
 
Дененің ауырлық орталығы-дененің барлық элементар бөлшектерінің 

параллель ауырлық центрі.Ауырлық центрі-дененің сыртында орналасуы 
мүмкін геометриялық нүкте (мысалы, дөңгелек, саңылауы бар цилиндр). 

Бақылау сұрақтары: 
1. Статика нені зерттейді? 
2. Еркін дененің бос денеден айырмашылығы неде? 
3. Байланыс аксиомасы дегеніміз не? 
 
1.2. Жұмысты, қуатты және пайдалы әсер коэффициентін анықтау 

 
1.2.1. Кинематика мен динамиканың негізгі ұғымдары 
Кинематика-бұл қозғалысты тудыратын немесе оған әсер ететін 

күштерді ескерместен механикалық қозғалысты зерттейді. Осылайша, 
қозғалыстың кейбір сандық өлшемдері таза геометриялық тұрғыдан 
белгіленеді [4]. 

Кинематика екіге бөлінеді: нүкте кинематикасы және қатты дененің 
кинематикасы. 

Дененің қозғалысы белгілі, егер оның кеңістіктегі орны уақыт өте келе 
координаталық осьтердің таңдалған жүйесіне қатысты қалай өзгеретіні 
белгілі болса. Белгілі бір уақытта дененің (нүктенің) кеңістіктегі орны оның 
координаттарымен анықталады (1.3 Сурет), яғни x, y, z  осьтерінің 
арақашықтығымен. 

СИ жүйесіндегі қашықтықты өлшеу үшін негізгі бірлік - метр (м) және 
туынды  - мм, см, км қабылданған. 

Уақытты өлшеу үшін негізгі бірлік қабылданады - секунд (с) және 
туынды - мин, сағ (с). 

Сонымен қатар, кинематикада [4]: 
1) уақыт сәті t - шартты түрде қабылданған кейбір бастапқы сәттен 

(қозғалыс басталуынан) осы сәтті анықтайтын секундтар саны. 
2) Уақыт аралығы-кейінгі және ерте уақыт арасындағы айырмашылық. 

Мысалы, автомобиль белгілі бір уақытта t1 А нүктесінде болды, ал кейінірек 
t2, кезінде В пунктіне көшті, автомобильдің А пунктінен В пунктіне ауысуы 

 уақыт аралығында болды 
Қозғалатын дененің белгілі бір нүктесімен сипатталған қиял сызығы 

қозғалыс траекториясы деп аталады. Траекторияның пішініне байланысты 
қозғалыс қисық немесе түзу болуы мүмкін. 

Динамика-қозғалыс объектісіне әсер ететін күштерге байланысты 
механикалық қозғалысты зерттейді. Осылайша, қозғалыс пен әрекет етуші 
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күштер арасындағы байланыс зерттеледі [5]. 
Динамика міндеттері: 
1) белгілі қозғалыс заңдарына сәйкес нүктелер немесе денелер осы 

қозғалысты білдіретін күштерді анықтайды; 
 

 
 

1.3 - сурет. Дененің кеңістіктегі орны 
2) нүктеге немесе денеге әсер ететін белгілі күштер қозғалыс заңын 

анықтайды. 
Динамика нүктенің динамикасына және қатты дененің динамикасына 

бөлінеді. 
Қозғалыстың болуы мен оның сипатын белгілі бір координаттар 

жүйесіне қатысты белгілі бір дененің позициясының өзгеруімен бағалауға 
болады, ол көбінесе тірек жүйесі ретінде жермен байланысты. 

Егер дененің қозғалысы шартты түрде қозғалмайтын тірек шеңберіне 
қатысты қарастырылса, онда қозғалыс абсолютті деп аталады. 

Салыстырмалы - бұл дененің жылжымалы тірек шеңберіне қатысты 
қозғалысы. 

Тірек денесі-бұл қозғалыс қарастырылатын дене. 
Әлемде бәрі үздіксіз қозғалыста, сондықтан барлық қозғалыстар 

салыстырмалы, бірақ шартты түрде абсолютті деп санауға болады жермен 
байланысты тірек шеңберіне қатысты қозғалыс. 

Қозғалыстың кейбір жағдайларын зерттеген кезде оны материалдық 
нүкте ретінде қарастыра отырып, дененің мөлшері мен пішінін елемеуге 
болатындығы белгілі. Мысалы, аударма қозғалысымен дененің барлық 
нүктелері бірдей қозғалады, сондықтан мұндай денені бүкіл дене массасы 
шоғырланған материалдық нүкте ретінде қарастыруға болады. 

Дененің барлық нүктелері басқаша қозғалатын жағдайда, мысалы, 
айналу кезінде қатты нүкте тұрақты нүкте жүйесі ретінде қарастырылады. 

 
1.2.2. Инерция күшін анықтау үшін кинетостатика әдісі және 

динамиканың негізгі теоремалары 
Кинетостатика принципі (Даламбер принципі). Кинетостатика 

принципі бірқатар техникалық мәселелерді шешуді жеңілдету үшін 
қолданылады. 

Шын мәнінде, инерция күштері үдеткіш денеге (байланыстарға) 
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нүктелері бірдей қозғалады, сондықтан мұндай денені бүкіл дене массасы 
шоғырланған материалдық нүкте ретінде қарастыруға болады. 

Дененің барлық нүктелері басқаша қозғалатын жағдайда, мысалы, 
айналу кезінде қатты нүкте тұрақты нүкте жүйесі ретінде қарастырылады. 

 
1.2.2. Инерция күшін анықтау үшін кинетостатика әдісі және 

динамиканың негізгі теоремалары 
Кинетостатика принципі (Даламбер принципі). Кинетостатика 

принципі бірқатар техникалық мәселелерді шешуді жеңілдету үшін 
қолданылады. 

Шын мәнінде, инерция күштері үдеткіш денеге (байланыстарға) 

  
 

байланысты денелерге қолданылады. Даламбер белсенді үдеткіш денеге 
инерция Күшін шартты түрде қолдануды ұсынды. Содан кейін материалдық 
нүктеге қолданылатын күштер жүйесі теңдестіріледі және динамика 
есептерін шешкен кезде статикалық теңдеулерді қолдануға болады. 

Даламбер принципі [1]: 
Белсенді күштердің, байланыс реакцияларының және шартты 

қолданылатын Инерция күшінің әсерінен материалдық нүкте тепе-теңдікте 
болады: 

ƩFi+ ƩRi+FИН  = 0.(1.6) 
 

Даламбер принціпін пайдалана отырып, есептерді шешу тәртібі [5]: 
1. Есептеу сызбасын жасаңыз. 
2. Координаталар жүйесін таңдаңыз. 
3. Үдеудің бағыты мен мәнін біліңіз. 
4. Шартты түрде инерция күшін қолданыңыз. 
5. Тепе-теңдік теңдеулер жүйесін құрыңыз. 
6. Белгісіз шамаларды анықтаңыз. 
Инерция күші 
Алынған үдеуге материалдық нүкте массасының көбейтіндісіне сандық 

тең және үдеуге қарама-қарсы бағытта бағытталған күш инерция күші деп 
аталады, яғни. 

FИ = - та.(1.7) 
 
 т - материалдық нүктенің массасы; 
      а – үдеу. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Динамиканың тапсырмаларын тізімдеңіз. 
2. Даламбер принципі қандай? 
3. Инерция күші дегеніміз не? 
 
1.3. Деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігіне есептеулер 
1.3.1. Материалдар кедергісінің негізгі ережелері 
Материалдардың кедергісі-құрылымдық элементтердің беріктігін, 

қаттылығы мен тұрақтылығын есептеудің инженерлік әдістері туралы ғылым. 
Бұйымның негізгі жұмыс параметрлері техникалық құжаттаманың 

талаптарын қанағаттандыратын, оның жұмыс қабілеттілігін сипаттайтын 
жай-күйі [6]. 

Жұмысқа қабілеттілік критерийлері: беріктік, қаттылық, тұрақтылық, 
төзімділік.Таңдалған өлшемге сүйене отырып, құрылымдық элементтердің 
материалы мен өлшемдері таңдалады. 

Белгіленген физикалық қасиеттер қоршаған орта жағдайларына 
(температура, химиялық қасиет, радиация деңгейі және т.б.) байланысты. 
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Есептеулерді жеңілдету үшін құрылымдық элементтердің беріктігі мен 
қаттылығын бағалау үшін дене пішінінің үш түрі енгізіледі: сырық, пластина 
(қабық) және массив. 

Жүктеме жағдайларына байланысты статикалық және тозғаннан 
бұзыду жойылады. 1.4-суретте жүктеменің әсер ету сипаты бойынша 
жіктелуі келтірілген.Дененің деформациясы (пішіні мен мөлшерінің өзгеруі) 
- дененің мұндай қасиеті, онсыз ол жүктемені қабылдай алмайды. 

Жүктеме астында деформацияланбаған дене абсолютті берік немесе 
абсолютті қатты деп аталады. 

Қалдық немесе пластикалық деформациялар - серпімді және жүктемені 
алып тастағаннан кейін жоғалып кетпейтін жүктеменің жоғарылауы кезінде 
денеде пайда болатын деформациялар. 

Бұл жағдайда дене материалы серпімді пластикалық күйде болады. 
Одан да үлкен күштермен жергілікті жарықтар пайда болады (тұтастықтың 
бұзылуы) - бұзылу жағдайы. 

Нақты емес факторларды ескерместен жүктелген нақты дененің 
жеңілдетілген көрінісі есептеу схемасы деп аталады. 

Жобалық схеманы құру кезінде схемаланатын негізгі нысандар: дене, 
тірек, материал және жүктеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 - сурет.Жүктеменің әсер ету сипаты бойынша жіктелуі 

 
Материалдар кедергісінің есептері [7]: 
1. Құрылымдық элементтерді беріктікке есептеу. 

Статикалық  Динамикалық 

Жүктеу  
Уақыт бойынша  
өзгерістер, яғни.  
үдеу әсерін  
ескереді 

Уақыт өте келе өзгермейді 
 немесе баяу өзгереді, 
сондықтан үдеу эффектісін  
ескермеуге болады 

шок қайта айнымалы 

Қолдану кезінде  
кинетикалық  
энергияға ие 

Уақыт бойынша  
циклдік өзгеріс 



15

  
 

Есептеулерді жеңілдету үшін құрылымдық элементтердің беріктігі мен 
қаттылығын бағалау үшін дене пішінінің үш түрі енгізіледі: сырық, пластина 
(қабық) және массив. 

Жүктеме жағдайларына байланысты статикалық және тозғаннан 
бұзыду жойылады. 1.4-суретте жүктеменің әсер ету сипаты бойынша 
жіктелуі келтірілген.Дененің деформациясы (пішіні мен мөлшерінің өзгеруі) 
- дененің мұндай қасиеті, онсыз ол жүктемені қабылдай алмайды. 

Жүктеме астында деформацияланбаған дене абсолютті берік немесе 
абсолютті қатты деп аталады. 

Қалдық немесе пластикалық деформациялар - серпімді және жүктемені 
алып тастағаннан кейін жоғалып кетпейтін жүктеменің жоғарылауы кезінде 
денеде пайда болатын деформациялар. 

Бұл жағдайда дене материалы серпімді пластикалық күйде болады. 
Одан да үлкен күштермен жергілікті жарықтар пайда болады (тұтастықтың 
бұзылуы) - бұзылу жағдайы. 

Нақты емес факторларды ескерместен жүктелген нақты дененің 
жеңілдетілген көрінісі есептеу схемасы деп аталады. 

Жобалық схеманы құру кезінде схемаланатын негізгі нысандар: дене, 
тірек, материал және жүктеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 - сурет.Жүктеменің әсер ету сипаты бойынша жіктелуі 

 
Материалдар кедергісінің есептері [7]: 
1. Құрылымдық элементтерді беріктікке есептеу. 

Статикалық  Динамикалық 

Жүктеу  
Уақыт бойынша  
өзгерістер, яғни.  
үдеу әсерін  
ескереді 

Уақыт өте келе өзгермейді 
 немесе баяу өзгереді, 
сондықтан үдеу эффектісін  
ескермеуге болады 

шок қайта айнымалы 

Қолдану кезінде  
кинетикалық  
энергияға ие 

Уақыт бойынша  
циклдік өзгеріс 

  
 

Беріктікті есептеу материалдың ең аз шығынымен берілген жүктемеге 
төтеп бере алатын бөліктердің өлшемдері мен пішінін анықтауға мүмкіндік 
береді. 

2.Элементтерді қаттылыққа есептеу. 
Қаттылық-құрылымның (немесе жеке элементтің) серпімді 

деформацияларға қарсы тұру қабілеті [8]. 
Серпімді деформацияның мөлшері f иілу буынымен анықталады. 
Қаттылықты есептеу құрылымдар мен олардың элементтерінің пішіні 

мен мөлшерінің өзгеруі рұқсат етілген нормалардан аспайтындығын 
қамтамасыз етеді. Сонымен, есептеу кезінде қабылданады:  (Сурет 1.5): f l= 1 
мм. 

 
1.5 - сурет. Иілу жебесі 

 
3. Тұрақтылық үшін құрылымдағы элементтерді есептеу. 
Оның осі бойымен әрекет ететін F қысу күшінің әсерінен түзу пішінді 

ұстап тұруы керек жеткілікті ұзын сызғышты елестетіп көріңіз, яғни тек 
қысыңыз және майыстырмаңыз.Егер кейбір критикалық жүктеме кезінде F 
сызығы бүгілсе, бұл оның түзу сызықты тұрақтылықты жоғалтқанын 
білдіреді.Тұрақтылықты есептеудің мәні Сығылған құрылымдық 
элементтердің тік сызықты пішінін сақтауға кепілдік беретін жағдайларды 
анықтау болып табылады. 

Материалдардың кедергісі теориялық механика заңдарына негізделген. 
Сонымен, қатаю принципін қолдана отырып (6 статика аксиомасы), 
материалдардың кедергісінде біз деформацияланатын денелерге байланыс 
реакцияларын және ішкі күштер бөлігінің қимасында әрекет ететін 
статикалық тепе-теңдік жағдайларын қолданамыз. 

Алайда, беріктік пен қаттылықты есептеу кезінде теориялық 
механиканың келесі ережелері қолданылмайды [9]: 

1) Денеге әсер ететін сыртқы күштерді оларды нәтижемен алмастыруға 
болмайды; 

2) Күшті оның әрекет ету сызығы бойымен көтеруге болмайды; 
3) екі күшті оның әрекет ету жазықтығында жылжытуға болмайды. 
Сопроматта инженерлік практика үшін қарапайым және ыңғайлы 

есептеу теориясын құруға мүмкіндік беретін материалдардың қасиеттеріне 
қатысты бірқатар болжамдар келтірілген. Бұл болжамдар эксперименттік 
зерттеулердің нәтижелерімен дәл сәйкес келеді. 

Негізгі болжамдар мен гипотезалар [6]: 
а) материалдардың қасиеттері туралы жорамалдар: 
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1) Бастапқы ішкі күш-жігердің болмауы туралы гипотеза. Егер дененің 
деформациясын тудыратын себептер болмаса (жүктеме, температураның 
өзгеруі), онда оның барлық нүктелерінде ішкі күштер нөлге тең болады, 
яғни.жүктелмеген дененің бөлшектері арасындағы өзара әрекеттесу 
шыбықтары ескерілмейді. 

2)материалдың біртектілігі туралы болжам. Дененің физикалық және 
механикалық қасиеттері әртүрлі нүктелерде бірдей болмауы мүмкін. 
Сопроматта бұл айырмашылықтар дененің барлық нүктелеріндегі материал 
бірдей қасиеттерге ие деп санайды. 

3) материалдың үздіксіздігі туралы болжам, яғни кез-келген дененің 
материалы үздіксіз құрылымға ие және үздіксіз орта болып табылады. 

Материалдың изотропты екендігі туралы болжам, яғни дене материалы 
барлық бағытта бірдей және қасиеттерге ие. Бейнелеу өнері туралы болжам 
көптеген материалдар үшін және тек тас, пластмасса және темірбетон сияқты 
материалдар үшін практикамен расталады. 

Әр түрлі бағытта әр түрлі қасиеттері бар материалдар анизотропты деп 
аталады, мысалы, ағаш. 

1) мінсіз серпімділік туралы болжам, яғни жүктеменің белгілі шегінде 
материал мінсіз серпімділікке ие (жүктемені алып тастағаннан кейін 
деформациялар толығымен жоғалады). 

2) 2) конструкция элементтері деформацияларының сипаты туралы 
жорамалдар: 

3) 1) шағын орын ауыстырулар туралы жорамалдар немесе бастапқы 
өлшемдер принципі, яғни дененің деформациясы және олармен байланысты 
қима нүктелерінің орын ауыстырулары дене өлшемдерімен салыстырғанда 
өте аз. Осының негізінде біз деформациядан туындаған сыртқы күштердің 
орналасуындағы өзгерістерді елемейміз. Мысалы, Біз F күшінің әсер ету 
сызығының ΔZ ығысуын ескермейміз; 

4) денелердің сызықтық деформациялануы туралы болжам, яғни 
белгілі жүктеме шегінде серпімді дененің нүктелері мен қималарының 
қозғалысы осы қозғалыстарды тудыратын күштерге тура пропорционал; 

5) 5) жазық қима гипотезасы немесе Бернулли гипотезасы, оған сәйкес 
денеде деформацияға дейін жүргізілген жалпақ қималар деформациядан 
кейін тегіс және қалыпты болып қалады; 

6) 6) іс-әрекеттің тәуелсіздігі қағидаты. Денеге бірнеше жүктеме әсер 
еткен кезде кез-келген жерде ішкі күштер, кернеулер, қозғалыстар және 
деформациялар әр жүктемеден жеке табылған осы шамалардың қосындысы 
ретінде анықталуы мүмкін. 

 
Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары 
Жазық фигураның сол жазықтықта орналасқан оське қатысты 

статикалық моменті деп аталады. осы оське дейінгі қашықтық берілген 
қарапайым аймақтардың аудандарының көбейтіндісінің бүкіл ауданы 
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6) 6) іс-әрекеттің тәуелсіздігі қағидаты. Денеге бірнеше жүктеме әсер 
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деформациялар әр жүктемеден жеке табылған осы шамалардың қосындысы 
ретінде анықталуы мүмкін. 

 
Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары 
Жазық фигураның сол жазықтықта орналасқан оське қатысты 

статикалық моменті деп аталады. осы оське дейінгі қашықтық берілген 
қарапайым аймақтардың аудандарының көбейтіндісінің бүкіл ауданы 

  
 

бойынша алынған қосындысы. 
Ауданның статикалық моменті тиісті ось S индексімен белгіленеді [8]: 
 

                                   (1.8) 
 
Жазық фигураның ауырлық центрінің координаттары: 
 

.                                        (1.9) 

 
Бұл формулаларда А-ны элементар аймақтың dA ауданы деп түсінуге 

болады,содан кейін dA, нөлге ұмтылған кезде Ʃ(Aixi) және Ʃ(Aiyi) өрнектері 
фигураның  x және у, ал ƩAi. бүкіл фигураның ауданы бар, содан кейін: 

 
               (1.10) 

 
Осы жазықтықта жатқан оське қатысты фигураның ауданының 

статикалық моменті фигураның ауданының көбейтіндісіне оның ауырлық 
центрінің осы оське дейінгі қашықтығына тең. Ауданның статикалық 
моментінің бірлігі: [S] = [xc]·[A] = 1 м ·1м2 = 1 м3. 

Статикалық момент оң, теріс немесе нөлге тең болуы мүмкін. 
Күрделі фигураның статикалық моменті жеке бөліктердің статикалық 

моменттерінің алгебралық қосындысы ретінде анықталады: S= ƩSi. 
Бір жазықтықта жатқан полюске қатысты инерцияның полярлық 

моменті-бұл элементар аймақтардың аудандарының полюсте 
қашықтықтарының квадраттарына көбейтіндісінің бүкіл ауданы бойынша 
алынған қосындысы [9]: 

 
Jρ= ʃρ2Da.                                                 (1.11) 

 
Инерцияның полярлық моментінің өлшем бірлігі: 
[Jρ] = [ρ2] ·[A] =1 м2 ·1 м2 = 1 м4 
1) Инерцияның полярлық моменті оң және нөлге тең емес. 
2) Үшін инерцияның полярлық моменті: 
3) 1) диаметрі шеңбер d: 

 
                                       (1.12) 

 
4) Dxd өлшемді дөңгелектер: 
 

                       (1.13) 
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немесе 
 

                       (1.14) 
 

Жазық фигураның сол жазықтықта жатқан оське қатысты 
инерциясының осьтік моменті осы оське дейінгі қашықтықтың квадратына 
элементар аудандар аудандарының пайда болуының бүкіл ауданы бойынша 
алынған қосындысы деп аталады [8]:  

Инерцияның осьтік моментінің өлшем бірлігі: [JX] = [y2]·[A] = 1 м2 ·м2 = 
1 м4; ол әрқашан оң. 

Екі өзара перпендикуляр х және у осьтерге қатысты моменттерді қосыңыз: 
 

; 
 

Jx + Jy=Jρ,                                            (1.15) 
 

яғни екі өзара перпендикуляр осьтерге қатысты инерцияның осьтік 
моменттерінің қосындысы шығу тегіне қатысты инерцияның полярлық 
моментіне тең. 

Күрделі фигураның инерция моментін қарапайым фигуралардың 
инерция моменттерінің қосындысы ретінде есептеуге болады. 

Инерцияның осьтік моменттері: 
1)  тіктөртбұрыш 

 
b x h:   

 
2) Квадрат a x a: 
 

 
 
3) диаметрі х және у мөлшеріне қатысты шеңбер:  
 

 
 
4) X және у осіне қатысты d xd өлшемді дөңгелектер: 
 

 
немесе 
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3) диаметрі х және у мөлшеріне қатысты шеңбер:  
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немесе 

  
 

 
 
Фигураның ауырлық центрінен өтетін осьтер орталық деп аталады. 

Орталық оське қатысты инерция моменті инерцияның орталық моменті деп 
аталады. 

Осьтерді параллель беру кезіндегі инерция моменті. Кез-келген оське 
қатысты инерция моменті берілген параллель орталық оське қатысты 
инерцияның орталық моментіне тең, сонымен қатар фигураның ауданын 
осьтер арасындағы қашықтықтың квадратына көбейтіндісі [9]: 

 
                                          (1.16) 

 
 
Параллель осьтер қатарынан инерция моменті орталық оське қатысты 

ең аз болады. Инерция моменттері Jxжәне Jy, шығу тегіне қатысты, ал 
полярлық момент Jρ шығу тегіне қатысты, содан кейін Jx+ Jy= Jρ. болатын 
жалпақ фигураны 

Егер координаталық осьтер өз жазықтығында координатаның басталу 
айналасында бұрылса, онда инерцияның полярлық моменті өзгеріссіз қалады, 
ал инерцияның осьтік моменттері Jx+ Jy= const. өзгереді. Егер екі айнымалы 
шаманың қосындысы тұрақты болып қалса, онда олардың біреуі азаяды, ал 
екіншісі артады. Сондықтан, осьтердің қандай да бір позициясында осьтік 
моменттердің бірі максимумға, ал екіншісі минималды мәндерге жетеді.. 

Инерция моменттерінің максималды және минималды мәні бар осьтер 
инерцияның негізгі осьтері деп аталады. 

Негізгі оське қатысты инерция моменті инерцияның негізгі моменті 
деп аталады. 

Егер негізгі ось фигураның ауырлық центрінен өтетін болса, онда ол 
негізгі орталық ось деп аталады, ал осы оське қатысты инерция моменті 
негізгі орталық момент деп аталады. 

Егер фигурада симметрия осі болса, онда бұл ось әрқашан негізгі 
орталық осьтердің бірі болады. 

Жазық фигураның инерциясының центрифугалық моменті-бұл 
аудандардың өзара перпендикуляр осьтердің екі деректеріне дейінгі 
қашықтықтарының көбейтіндісіндегі элементар аймақтардың көбейтіндісінің 
қосындысы: Jxy= ʃxydA, мұндағы хх, у-сәйкесінше у және х осьтеріне дейінгі 
қашықтық [7]. 

Орталықтан тепкіш момент оң, теріс және нақты жағдайда нөлге тең 
болуы мүмкін. 

Орталықтан тепкіш моменттің өлшем бірлігі 1 м4. 
Егер өзара перпендикуляр х және у осьтері немесе олардың біреуі 

жазық фигураның симметриясының осі болса, онда мұндай осьтерге қатысты 
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инерцияның центрифугалық моменті нөлге тең болады. Инерцияның 
центрифугалық моменті асимметриялық қималардың негізгі осьтерінің 
орнын анықтауға арналған формулаларға кіреді. 

 
1.3.2. Деформацияның әртүрлі түрлері кезінде рұқсат етілген 

жүктемені есептеу (тексеру және жобалау) 
Екі бірдей F күштерінің әсерінен болатын сатылы білікті қарастырыңыз 
Қима әдісін қолдана отырып,I-I және II-II өзектердің қималарында 

әрекет ететін N1 және N2, қалыпты күштерін анықтаймыз. Кесілген 
бөліктердің тепе-теңдік жағдайынан  N1 = F және N2 =F табамыз. 

сылайша, штанганың барлық көлденең қималарында бірдей қалыпты 
күш пайда болады N,көлденең қиманың өзгеруіне қарамастан сыртқы F 
жүктемесіне тең: 

 
N=F.                                                 (1.17) 

 
I-I және II-II қималарындағы қалыпты күштердің бірдей мөлшері бұл 

қималардың тең қауіпті екенін әлі көрсетпейді. Қандай қиманың неғұрлым 
қауіпті жүктелгенін анықтау үшін қималарда әрекет ететін кернеулерді 
анықтауға көшу қажет [8]. 

Қалыпты күш N, қимадағы ішкі беттік күштердің нәтижесі. 
Материалдың біртектілігі туралы гипотезаға сәйкес, ішкі күштер қима 

бойынша біркелкі бөлінеді деп болжау табиғи. Сонда біліктің қимасындағы 
қалыпты кернеу тең болады: 

 
                                             (1.18) 

 
Нақты жағдайда, білік ұштарына қолданылатын бірдей F күштерімен 

созылған кезде, N= F және формуланы (1.18) түрінде жазуға болады 
 

                                              (1.19) 
 

 А - біліктің көлденең қимасы. 
Созылу кезінде қалыпты кернеулер оң, қысу кезінде теріс деп саналады. 
Формулаға (1.18) қалыпты күш өзінің белгісімен келуі керек. 

Қадамдық білік үшін (1.19) формула бойынша-бірінші бөлімде 
кернеулер пайда болатындығын аламыз 

 
 ,                                          (1.20) 

ал екінші қимада 
.                                         (1.21) 



21

  
 

инерцияның центрифугалық моменті нөлге тең болады. Инерцияның 
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                                             (1.18) 

 
Нақты жағдайда, білік ұштарына қолданылатын бірдей F күштерімен 

созылған кезде, N= F және формуланы (1.18) түрінде жазуға болады 
 

                                              (1.19) 
 

 А - біліктің көлденең қимасы. 
Созылу кезінде қалыпты кернеулер оң, қысу кезінде теріс деп саналады. 
Формулаға (1.18) қалыпты күш өзінің белгісімен келуі керек. 

Қадамдық білік үшін (1.19) формула бойынша-бірінші бөлімде 
кернеулер пайда болатындығын аламыз 

 
 ,                                          (1.20) 

ал екінші қимада 
.                                         (1.21) 

  
 

А1>А2, болғандықтан  σI-I> σII-II сондықтан екінші бөлім біріншіге 
қарағанда қауіпті  

Созылған біліктен оське параллель және перпендикуляр қималарды, 
BCDE элементін таңдаңыз. Оське перпендикуляр беттерде тек қалыпты 
кернеулер әрекет етеді, ал оське параллель беттерде кернеулер жоқ 
болғандықтан, элементтің беттері негізгі аймақтар болады, ал кернеу - негізгі 
кернеу. Сондықтан созылу (қысу) кезінде материал сызықтық кернеу күйін 
сезінеді. 

Максималды кернеу әсер ететін бөлім қауіпті деп аталады. Тұрақты 
көлденең қиманың өзегі үшін ең үлкен қалыпты күш пайда болатын бөлім 
қауіпті болады. 

Беріктік шарты өзекшедегі максималды есептелген кернеу рұқсат 
етілген кернеудің мәнінен аспайтын талапты білдіреді және келесі теңсіздік 
түрінде жазылады [6]:  

 
                                  (1.22) 

 
 [σ] - берілген материал үшін рұқсат етілген кернеу. 
Бұралу кезіндегі тік дөңгелек сәуленің көлденең қималарындағы 

кернеу 
Бұралу-жүктеме түрі, онда сәуленің көлденең қималарында тек момент 

пайда болады. Жүктеудің бұл түрі білікке перпендикуляр жазықтықта жатқан 
жұп күштер сәуледе әрекет еткен кезде пайда болады [7]. 

R радиусы бар тік дөңгелек сәулені қарастырайық, бір ұшымен 
бекітіліп, бос ұшында m моментімен жүктеледі(Сурет1.6).  

 

 
1.6 – сурет.Тікелей дөңгелек ,білеуінің жобалық схемасы. 

1.7  
Сәуленің көлденең қималарында тұрақты момент пайда болады T=m, 

біз екі көлденең қимамен және цилиндрлік бетпен радиусы dx ұзындықтағы 
сәуленің элементін бөлеміз (Сурет 1.7, а). 
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1.7- сурет. Қималы білеу 
 
Бұралу кезіндегі сәуленің деформациясы олардың арасындағы 

қашықтық тұрақты болған кезде көлденең қималарды бір-біріне қатысты 
бұру болып табылады. Жазық қималар гипотезасына сәйкес көлденең 
қималарда тек тангенс кернеулері әрекет етеді. Т моментінің әсерінен 
элементтің оң қимасы сол жаққа қатысты dφ, бұрышына бұрылады, ал СВ 
түзуші u бұрышына бұрылады және СВ орнын алады'. 

ВВ' доғасы тең болады  
 

ВB'=pdφ=γdx                                              ,(1.23) 
 
қайдан  
 

                                           (1.24) 
 

 γ бұрышы дұрыс бұрыштың өзгеруін сипаттайды және ығысу бұрышы 
болып табылады. 

 пмәні ұзындық бірлігіне келетін бұралу бұрышы болып табылады 
және салыстырмалы бұралу бұрышы θ деп аталады .  

Содан кейін (1.24)  θ, белгісін енгізу арқылы біз аламыз 
 

                                            (1.25)  
 

Жылжыту үшін Гук заңы бойынша  γ бұрышын ауыстыру  
 

(1.26) 
 

білеудің көлденең қимасында пайда болатын тангенс кернеулерінің 
формуласын аламыз,  

 
τ = θGρ.                                          (1.27) 

 
G- жылжыту модульі.  
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G- жылжыту модульі.  

  
 

Жұптасу заңына сәйкес, сол тангенс кернеулері сәуленің осінен өтетін 
бойлық жазықтықтарда пайда болады (сурет. 1.7, б). 

Берілген бөлім үшін  θG - тұрақты мән болғандықтан, көлденең 
қимадағы тангенс кернеулері бұралу кезінде ρ  сызықтық заңына сәйкес 
өзгереді.  

 ρ= 0  τ = 0;  
 ρ=ρmax = rτ =τmax-  
Тангенс кернеулерінің максималды мәні қима тізбегінде болады. 

Көлденең қимадағы тангенс кернеулерінің таралу диаграммасы 1.8 суретте 
көрсетілген.  

 

 
 

1.8 - сурет. Көлденең қимадағы тангенс кернеулерінің таралу сызбасы 
 
Қимада білеудің осінен  p қашықтықта dA элементарлық аймағын 

бөлеміз τdA, элементар күшімен жасалған элементар момент болады  
 

                                          (1.28)  
 

Қимада әрекет ететін момент өрнекті (1.28) аудан бойынша біріктіру 
арқылы алынады:  

                                      (1.29) 
 

(1.28)  τ кернеуін (1.26) алмастыра отырып, біз аламыз: 
 

                 (1.30) 
 
Интеграл  инерцияның полярлық моментін білдіреді және  Iр. 

белгіленеді 
Содан кейін өрнек (1.30) түрінде жазылады: 

T=θGIp,                                            (1.31) 
 

                                             (1.32) 
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GIp өнімі бұралу кезіндегі сәуленің қимасының қаттылығы деп аталады, 
өйткені (1.32) сәйкес ол неғұрлым үлкен болса, бұралудың салыстырмалы 
бұрышы соғұрлым аз болады және керісінше.  

Өрнекке (1.27)  θ, мәнін алмастыра отырып, біз дөңгелек біліктің 
көлденең қимасындағы тангенс кернеулерін анықтау формуласын аламыз:  

 
                                                  (1.33)  

 
Максималды тангенциалды кернеулер өзек осінен ең алыс қима 

контурының нүктелерінде пайда болады.  
 ρ=r 

, 

 
немесе 

                                           (1.34) 

 
  қарсылықтың полярлық моменті деп аталады. 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бұралу дегеніміз не? 
2.Қандай жағдайларда қалыпты кернеулер оң деп саналады? 
3. Біліудің қандай қималарында тұрақты бұралулар пайда болады? 
 
1.4. Машина бөлшектерінің беріктігін есептеу 
 
1.4.1. Машина бөлшектерінің негізгі ережелері 
"Машина бөлшектері" бөлімі нақты жұмыс жағдайларына негізделген 

жалпы мақсаттағы машина бөлшектерін есептеу және жобалау негіздері мен 
әдістерін зерттейді. 

Машина-бұл еңбек өнімділігін арттыру, адамның физикалық және 
ақыл-ой еңбегін ауыстыру немесе жеңілдету мақсатында энергияны, 
материалдарды, қозғалысты түрлендіруге немесе ақпаратты жинауға және 
өңдеуге арналған механикалық қозғалыстарды орындайтын құрылғы. 

Машиналар [10]: 
1) Машиналар - қозғалтқыштар-кез келген түрдегі энергияны жұмыс 

машиналарының атқарушы органдарының энергиясына айналдыруға 
арналған энергетикалық машиналар (электр қозғалтқыштар, Іштен жану 
қозғалтқыштары, бу машиналары, турбиналар және т. б.). 

Жұмыс машиналары - өңделетін материалдардың нысанын, 
қасиеттерін, жай-күйін, мөлшері мен жағдайын өзгерту бойынша адамның 
дене еңбегін ауыстыру және жеңілдету үшін. Олар технологиялық (металл 
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кесетін білдектер, илемдеу білдектері, жол және ауыл шаруашылығы 
машиналары, манипуляторлар, өнеркәсіптік роботтар және т.б.) және көліктік 
- әртүрлі жүктерді (автомобильдер, тепловоздар, ұшақтар, тікұшақтар, 
көтергіштер, конвейерлер және т. б.) тасымалдауға бөлінеді. 

2) ақпараттық - ақпаратты түрлендіру үшін, сондай-ақ есептеу және 
бақылау операцияларын және өндірістік процестерді басқару операцияларын 
(есептеу және есептеу машиналары) орындау кезінде адамның логикалық 
қызметін жеңілдету және ауыстыру үшін. 

Энергияның, материалдардың, ақпараттың барлық түрлендірулері 
адамның тікелей қатысуынсыз жүзеге асырылатын машина автоматты деп 
аталады. 

Механизм-қозғалысты беруге және түрлендіруге арналған құрылғы. 
Механизм міндетті түрде машинаның бөлігі болып табылады, бірақ ол 
тәуелсіз бірлік болуы мүмкін, мысалы, сағат механизмі [11]. 

Механизмнің байланысы бір немесе бірнеше қатты жалғанған бөліктер. 
Оның кіру және шығу звенолары. 
Кіріс-қозғалыс сырттан берілетін байланыс.Шығу-қозғалыс жасайтын 

Байланыс, оны орындау үшін механизм арналған. 
Бірлескен жұмыс істейтін байланыстардың әр жұпында қуат ағыны 

бағытында жетекші және жетекші сілтемелер бөлінеді. Жетек-жетекші 
буыннан қозғалыс алатын буын. 

Кинематикалық жұп - олардың салыстырмалы қозғалғыштығын 
қамтамасыз ететін екі буынның қосылуы (бұранда-гайка, тісті беріліс, топса 
және т. б.) 

Қозғалыс сипаты бойынша кинематикалық жұптар айналмалы, 
аударма, бұрандалы және т. б. болуы мүмкін. 

Кинематикалық жұптардың байланысы кинематикалық тізбек деп 
аталады. Олар жабық (Сурет 1.9, А) және ашық (Сурет1.9, б). 1,2,3,4,5, 6,7 - 
буындар; О, А, В, С, D, E, F-екі буынның қосылу нүктелері [12] 

 
 

                            а)                                                        б) 
1.9– сурет. Кинематикалық тізбектер 
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Осылайша, механизм кинематикалық жұптармен өзара байланысқан 
сілтемелерден тұрады. 

Барлық машиналар мен механизмдер бөлшектерден, құрастыру 
бірліктерінен және тораптардан тұрады [10]. 

Бөлшек-құрастыру операцияларын қолданбай, атауы мен маркасы 
бойынша біртекті материалдан жасалған бұйым. Бөлшектер қарапайым 
болуы мүмкін, мысалы, кілт, болт, гайка немесе күрделі, мысалы, редуктор 
корпусы, машина төсегі, иінді білік. Бөлшектер түйіндерге біріктірілген. 

Түйін-жалпы функционалдық мақсаты бар бірқатар бөлшектерден 
(мойынтірек, муфта және т.б.) тұратын толық құрастыру бірлігі. 

Құрастыру бірлігі-құрамдас бөліктері құрастыру операцияларымен 
(дәнекерлеу, желімдеу, бұрандалармен, болттармен қосу және т.б.) өзара 
қосылуға жататын бұйым. 

Бөлшектер мен түйіндер бөлінеді [11]: 
1) жалпы мақсаттағы бөлшектер (біліктер, тісті доңғалақтар, 

мойынтіректер, болттар, бұрандалар және т. б.)); 
2) арнайы мақсаттағы бөлшектер (иінді білік, жүріс бұрандасы, 

білдектердің шпиндельдері, арқандар және т.б.). 
Жалпы мақсаттағы барлық бөлшектер мен түйіндер бөлінеді: 
1) біріктіруші бөлшектер мен қосылыстар (дәнекерленген, бұрандалы, 

кілттік және т. б.).); 
2) айналмалы қозғалыс берілістері (белдікті, тісті, құртты және 

басқалар); 
3) үдемелі, тербелмелі және үзік-үзік қозғалыс тетіктері (иінтіректі, 

жұдырықшалы, қарнақты, мальта және басқалары); 
4) берілістерге қызмет көрсететін бөлшектер мен тораптар (біліктер, 

мойынтіректер, муфталар және т. б.). 
Машиналарға, құрастыру қондырғыларына және бөлшектерге 

қойылатын негізгі талап - бұл жұмыс қабілеттілігі-нормативтік-техникалық 
құжаттамада белгіленген параметрлермен берілген функцияларды орындай 
алатын өнімнің жағдайы. 

Жұмысқа қабілеттіліктің негізгі критерийлері-беріктік, қаттылық, 
тозуға төзімділік, жылу және дірілге төзімділік. 

 
1.4.2. Ажырамалы және ажырамайтын қосылыстардың беріктігіне 

есептеулер  
Машинаны жасау кезінде оның кейбір бөліктері немесе түйіндері бір-

бірімен бір-бірімен немесе алынбалы қосылыстармен байланысады. 
Бөлшектерді бұзбай немесе зақымдамай бөлшектеуге болмайтын 

қосылыстар деп аталады. 
Оларға шегеленген, дәнекерленген, дәнекерленген, желімделген 

қосылыстар, сондай-ақ керілмелі қосылыстар жатады [13]. 
Ажыратылатын деп бөлшектерді бүлдірместен бөлшектеуге және қайта 
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Осылайша, механизм кинематикалық жұптармен өзара байланысқан
сілтемелерден тұрады.

Барлық машиналар мен механизмдер бөлшектерден, құрастыру
бірліктерінен және тораптардан тұрады [10].

Бөлшек-құрастыру операцияларын қолданбай, атауы мен маркасы
бойынша біртекті материалдан жасалған бұйым. Бөлшектер қарапайым
болуы мүмкін, мысалы, кілт, болт, гайка немесе күрделі, мысалы, редуктор
корпусы, машина төсегі, иінді білік. Бөлшектер түйіндерге біріктірілген.

Түйін-жалпы функционалдық мақсаты бар бірқатар бөлшектерден
(мойынтірек, муфта және т.б.) тұратын толық құрастыру бірлігі.

Құрастыру бірлігі-құрамдас бөліктері құрастыру операцияларымен
(дәнекерлеу, желімдеу, бұрандалармен, болттармен қосу және т.б.) өзара
қосылуға жататын бұйым.

Бөлшектер мен түйіндер бөлінеді [11]:
1) жалпы мақсаттағы бөлшектер (біліктер, тісті доңғалақтар,

мойынтіректер, болттар, бұрандалар және т. б.));
2) арнайы мақсаттағы бөлшектер (иінді білік, жүріс бұрандасы,

білдектердің шпиндельдері, арқандар және т.б.).
Жалпы мақсаттағы барлық бөлшектер мен түйіндер бөлінеді:
1) біріктіруші бөлшектер мен қосылыстар (дәнекерленген, бұрандалы,

кілттік және т. б.).);
2) айналмалы қозғалыс берілістері (белдікті, тісті, құртты және 

басқалар);
3) үдемелі, тербелмелі және үзік-үзік қозғалыс тетіктері (иінтіректі,

жұдырықшалы, қарнақты, мальта және басқалары);
4) берілістерге қызмет көрсететін бөлшектер мен тораптар (біліктер,

мойынтіректер, муфталар және т. б.).
Машиналарға, құрастыру қондырғыларына және бөлшектерге 

қойылатын негізгі талап - бұл жұмыс қабілеттілігі-нормативтік-техникалық
құжаттамада белгіленген параметрлермен берілген функцияларды орындай 
алатын өнімнің жағдайы.

Жұмысқа қабілеттіліктің негізгі критерийлері-беріктік, қаттылық,
тозуға төзімділік, жылу және дірілге төзімділік.

1.4.2. Ажырамалы және ажырамайтын қосылыстардың беріктігіне 
есептеулер

Машинаны жасау кезінде оның кейбір бөліктері немесе түйіндері бір-
бірімен бір-бірімен немесе алынбалы қосылыстармен байланысады.

Бөлшектерді бұзбай немесе зақымдамай бөлшектеуге болмайтын
қосылыстар деп аталады.

Оларға шегеленген, дәнекерленген, дәнекерленген, желімделген
қосылыстар, сондай-ақ керілмелі қосылыстар жатады [13].

Ажыратылатын деп бөлшектерді бүлдірместен бөлшектеуге және қайта 

жинауға болатын қосылыстар деп аталады. Ажыратылатындарға бұрандалы, 
кілтсөзді, шлицті қосылыстар жатады. 

Дәнекерленген қосылыстар-бір бөліктен тұратын қосылыстардың ең 
көп таралған түрі. Олар бөлшектерді қосылу аймағында жергілікті қыздыру 
арқылы қалыптасады. 

Дәнекерленген қосылыстардың түрлері 1.10, а, б, в [10 суретте 
көрсетілген. 

Дәнекерленген қосылыстардың жұмыс қабілеттілігінің негізгі 
критерийі-беріктік. Беріктікке есептеу тігістегі кернеулер ұзындығы 
бойынша да, қимасы бойынша да біркелкі бөлінеді деген болжамға 
негізделген. 

Түйіспелі қосылыстар. Тігістерді есептеу (Сурет 1.11) тігістің 
көтерілуін есепке алмай, қосылатын бөлшектердің қимасы бойынша 
созылуға немесе қысылуға жүргізіледі. 

Тігістің созылу күшінің шарты өрнекпен сипатталады [11]: 

  (1.35) 

 F- созылу күші;  
δ - тігістің қалыңдығы (бөліктің қалыңдығына тең қабылданады); 
lш - тігістің ұзындығы;  

- тігіс үшін есептелген және рұқсат етілген созылу кернеуі. 

а)

б) 

в)
а) жапсарлы, б) қабаттасқан, в) таңбалы 

1.10 – сурет.Дәнекерлеу түрлері 
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1.11 – сурет. Жапсарлы қосылымы 

Төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған 
бөлшектерді дәнекерлеу үшін рұқсат етілген кернеулер кестеде келтірілген 

Кесте 1.1 – Төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған 
бөлшектерді дәнекерлеу қосылыстары үшін рұқсат етілген кернеулер 

Деформация және 
кернеу түрі 

Автоматты және 
жартылай автоматты 

дәнекерлеу 

Қолмен доғалы, дәнекерленген 
электродтар Э42А, Э50А Э42, Э50

Созу 

Сығу 
0,8 0,65 0,6

Кесуге арналған тігістің беріктік шарты келесідей жазылады: 

    (1.36) 

где  ,  - тігіске арналған қиманың есептік және рұқсат етілген кернеуі. 
Бұрандалы қосылыстар-ең көп таралған ажыратылатын қосылыстар. 

Олар бұрандалармен, бұрандалармен, жаңғақтармен және жіптермен 
жабдықталған басқа бөліктерден тұрады [11]. 

Жіп пайда болатын беттің пішініне байланысты цилиндрлік және 
конустық жіптер ажыратылады (Сурет1.12). 

1.12 - сурет. Конустық және цилиндрлік бұрандалардың мысалы 
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1.11 – сурет. Жапсарлы қосылымы 

 
Төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған 

бөлшектерді дәнекерлеу үшін рұқсат етілген кернеулер кестеде келтірілген 

Кесте 1.1 – Төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған 
бөлшектерді дәнекерлеу қосылыстары үшін рұқсат етілген кернеулер 

Деформация және 
кернеу түрі 

Автоматты және 
жартылай автоматты 

дәнекерлеу 

Қолмен доғалы, дәнекерленген 
электродтар Э42А, Э50А Э42, Э50 

Созу     
Сығу     

 0,8  0,65  0,6  
 
Кесуге арналған тігістің беріктік шарты келесідей жазылады: 
 

                                  (1.36) 

где  ,  - тігіске арналған қиманың есептік және рұқсат етілген кернеуі.  
Бұрандалы қосылыстар-ең көп таралған ажыратылатын қосылыстар. 

Олар бұрандалармен, бұрандалармен, жаңғақтармен және жіптермен 
жабдықталған басқа бөліктерден тұрады [11]. 

Жіп пайда болатын беттің пішініне байланысты цилиндрлік және 
конустық жіптер ажыратылады (Сурет1.12). 

 

 
 

1.12 - сурет. Конустық және цилиндрлік бұрандалардың мысалы 
  

 

Профильдің пішініне байланысты жіптердің келесі негізгі түрлері 
бөлінеді: үшбұрышты (Сурет 1.13, а), тұрақты (Сурет1.13, б), трапеция 
тәрізді (Сурет 1.13, в), тікбұрышты (Сурет1.13, г) және дөңгелек (Сурет 1.13, 
д). 

 
а)           б)         в)          г)          д) 

 

 
1.13 - сурет.Бұрандалардың профильдері 

 
Беріктік-бұрандалы қосылыстардың жұмыс қабілеттілігінің негізгі 

өлшемі. Осьтік күштің әсерінен (тарту күші) бұранданың өзегінде созылу 
кернеулері пайда болады, сомыннның денесінде - қысу, бұранда 
бұрылыстарында-ұсақтау, кесу. 

F0, күшімен бекітілген болтты қарастырайық, сыртқы жүктемелер жоқ. 
Бұралу мен созылудың бірлескен әрекеті үшін болтты есептеуді 

есептеу үшін F0, тарту күшін емес, бұралуды ескере отырып Fрасч. күшін 
ескере отырып, созылу есебімен ауыстыруға болады 

Орташа метрикалық бұрандалар үшін [10]: 
 

Fрасч= 1,3 F.                                     (1.37) 
 

Трапециялы бұрандалар үшін Fрасч= 1,25 F.  
 
Тұрақты және тікбұрышты бұрандалар үшін Fрасч= 1,3 F.  
 
Болт бұрандасының есептелген диаметрі беріктік жағдайынан 

анықталады [14]: 
 

. 

қайдан 

(1.38) 

 
мұнда  - рұқсат етілген кернеу, 

.                                           (1.39) 
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мұнда  - болт материалының аққыштық шегі; 

 – беріктік қорының коэффициенті. 
 
1.4.3 Берілістер мен біліктердің жобалық есептеулері. Берілістердің, 

мойынтіректердің және біліктердің беріктігіне есептеулер 
Білік-ондағы бөлшектерді ұстап тұруға және моментті беруге арналған. 

Бұл жағдайда білік бөлшектерге әсер ететін күштерді қабылдайды және 
оларды тіректерге береді. Жұмыс кезінде білік иілу мен бұралуды сезінеді 
[15]. 

Біліктердің жұмыс істеу шарттары [14]: 
Біліктер берілістерден күштерді қабылдайды, сондықтан күрделі 

деформацияны сезінеді: иілу және бұралу. 
Жұмыс барысында статикалық және шаршау сынуы мүмкін (оның 

ішінде тербелістерге байланысты), сондай-ақ біліктердің майысуынан 
болатын деформациялар. 

Осыған байланысты жұмыс қабілеттілігінің негізгі өлшемдері беріктік 
пен қаттылық болып табылады. 

Сырғымалы мойынтіректермен бірге жұмыс істейтін біліктер үшін 
тозуға төзімділікті қамтамасыз ету маңызды.  

Тәжірибе көрсеткендей, жоғары жылдамдықты машиналардың 
біліктері мен өстерінің бұзылуы көп жағдайда шаршайды, сондықтан негізгі 
есептеу шаршауға төзімділікті есептеу болып табылады. 

Біліктер мен айналмалы өстердің жұмыс қабілеттілігінің негізгі 
өлшемдері шаршаудың беріктігі мен қаттылығы болып табылады. 

Өстер мен біліктерді есептеу кезінде олардың беріктігі шаршау 
беріктігінің резервтік коэффициентімен, ал қаттылығы – жұмыс 
жүктемелерінің әсерінен ауытқу шамасы, өстік қиманың жазықтығындағы 
жеке қималардың бұрылу бұрышы (көбінесе цапфалардың тірек қималары) 
және айналым әсерінен көлденең қималардың бұралу бұрышы бойынша 
бағаланады.. 

Осылайша, негізгі есептелген жүктеме факторлары Tк айналдыру және 
Mи иілу моменттері. Созылу және қысу күштерінің білігінің беріктігіне әсері 
шамалы және әдетте ескерілмейді.. 

Білікті есептеу үш негізгі кезеңді қамтуы керек: 
1) жобалау (немесе жай) есептеу; 
2) есептік схеманы қалыптастыру; 
3) Тексеру есебі.  
Кейбір жағдайларда басқалары есептеудің осы үш кезеңіне қосылады, 

мысалы, тербелістерді есептеу (дірілге төзімділікті есептеу), жылу 
деформацияларын есептеу, ыстыққа төзімділік және т. б. 

Бұл есептеу кезінде біліктің ең кіші диаметрі анықталады, ал есепке 
алынбаған иілу жүктемелерін және біліктің беріктігіне әсер ететін басқа 
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мұнда  - болт материалының аққыштық шегі; 

 – беріктік қорының коэффициенті. 
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жүктемелерінің әсерінен ауытқу шамасы, өстік қиманың жазықтығындағы 
жеке қималардың бұрылу бұрышы (көбінесе цапфалардың тірек қималары) 
және айналым әсерінен көлденең қималардың бұралу бұрышы бойынша 
бағаланады.. 

Осылайша, негізгі есептелген жүктеме факторлары Tк айналдыру және 
Mи иілу моменттері. Созылу және қысу күштерінің білігінің беріктігіне әсері 
шамалы және әдетте ескерілмейді.. 

Білікті есептеу үш негізгі кезеңді қамтуы керек: 
1) жобалау (немесе жай) есептеу; 
2) есептік схеманы қалыптастыру; 
3) Тексеру есебі.  
Кейбір жағдайларда басқалары есептеудің осы үш кезеңіне қосылады, 

мысалы, тербелістерді есептеу (дірілге төзімділікті есептеу), жылу 
деформацияларын есептеу, ыстыққа төзімділік және т. б. 

Бұл есептеу кезінде біліктің ең кіші диаметрі анықталады, ал есепке 
алынбаған иілу жүктемелерін және біліктің беріктігіне әсер ететін басқа 

  
 

факторларды өтеу үшін рұқсат етілген кернеулердің төмендетілген мәндері 
қабылданады []к (15…20)МПа [16]: 

                                                      (1.40) 

 
Осындай есептеумен алынған біліктің диаметрі МЕМСТ 6636-66 сәйкес 

қалыпты сызықтық өлшемдердің қатарынан ең үлкен мәнге дейін 
дөңгелектенеді. Біліктің қону диаметрлерін анықтағаннан кейін, білікке 
бекітілген бөліктердің өлшемдеріне және орналасу жағдайларына сүйене 
отырып, біліктің ұзындығы, кернеудің шоғырлану орындары (кілт ойықтары, 
филе және т.б.) белгіленеді, беттердің кедір-бұдырлығы тағайындалады. 

Бөлшектің жағынан білікке (шкив, жұлдызша және т. б.) немесе 
біліктен Бөлшекке берілетін қолданыстағы жүктемелерге мыналар жатады: 

- тісті және құртты берілістерді ілу күштері; 
- тізбекті және белдікті берілістердің біліктеріне түсетін жүктемелер; 
- монтаждау дәлсіздігі және басқа да қателер нәтижесінде муфталарды 

орнату кезінде туындайтын жүктемелер.  
Олар радиалды консоль жүктемесімен ескеріледі. 
Энергияны көзден тұтынушыға бұрыштық жылдамдықтың немесе 

қозғалыс түрінің өзгеруімен беру үшін қолданылатын механикалық 
құрылғылар механикалық беріліс деп аталады. 

Механикалық берілістердің жіктелуі [17]: 
Қозғалысты беру әдісіне сәйкес: үйкеліс (үйкеліс, белдік) және беріліс 

(беріліс, құрт, бұрандалы, тізбекті). 
Беріліс буындарын қосу әдісіне сәйкес: тікелей байланыс (тісті, құрт, 

бұрандалы, үйкеліс) және икемді байланыс (белдік, тізбек).1.14-суретте 
механикалық берілістердің мысалдары келтірілген. 

 
1)  тісті беріліс; 2) бұрандалы беріліс; 3) құрт берілісі; 4) үйкеліс 

берілісі; 5) белдік берілісі; 6) тізбекті беріліс 
 

1.14 - сурет. Механикалық беріліс түрлері 
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Беріліс қорабында айналмалы қозғалыс жұп берілістерді тарту арқылы 
беріледі.  Аз беріліс доңғалақтары әдетте тісті доңғалақ деп аталады, 
көбірегі-доңғалақ деп аталады. 1.15-суретте тісті берілістердің түрлері 
көрсетілген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15 – сурет.Беріліс түрлері 
 
Берілістердің беріктігін есептеу келесі сипаттамаларды анықтауды 

қамтиды [15]:   
Рұқсат етілген байланыс кернеулері: 
 

 (1.41) 
 
Рұқсат етілген иілу кернеулері: 

 
                                         (1.42) 

 
Ілінісу аймағындағы ең көп түйіспелі кернеу 
 

           (1.43) 

 
Меншікті есептік округтік күш: 

 
(1.44) 

 
 
 

Цилиндрлік 
 тісті беріліс 

Спиральды 
 беріліс 

Шеврон тісті 
 доңғалақтары 

Спиральды 
 құрт 

Салалық  
беріліс қорабы 

Конустық  
механизм 

Сөре Тісті доңғалақ Тәж тәрізді  
беріліс 
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Беріліс қорабында айналмалы қозғалыс жұп берілістерді тарту арқылы 
беріледі.  Аз беріліс доңғалақтары әдетте тісті доңғалақ деп аталады, 
көбірегі-доңғалақ деп аталады. 1.15-суретте тісті берілістердің түрлері 
көрсетілген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15 – сурет.Беріліс түрлері 
 
Берілістердің беріктігін есептеу келесі сипаттамаларды анықтауды 

қамтиды [15]:   
Рұқсат етілген байланыс кернеулері: 
 

 (1.41) 
 
Рұқсат етілген иілу кернеулері: 

 
                                         (1.42) 

 
Ілінісу аймағындағы ең көп түйіспелі кернеу 
 

           (1.43) 

 
Меншікті есептік округтік күш: 

 
(1.44) 

 
 
 

Цилиндрлік 
 тісті беріліс 

Спиральды 
 беріліс 

Шеврон тісті 
 доңғалақтары 

Спиральды 
 құрт 

Салалық  
беріліс қорабы 

Конустық  
механизм 

Сөре Тісті доңғалақ Тәж тәрізді  
беріліс 

  
 

Иілу кернеулері: 
 

                     (1.45) 
 
Иілу кезіндегі нақты есептелген айналмалы күш: 

 
(1.46) 

 
Бұрамдықты беріліс-бұл қозғалыс бұрандалы жұп қағидаты бойынша 

жүзеге асырылатын тісті-бұрандалы беріліс. 
Бұрамдық тәрізді берілістер айналу бұрышы 90°болатын біліктер 

арасында жүреді. 
Жетекші-құрт-трапеция тәрізді немесе оған жақын жіптері бар қысқа 

бұранда. Жетекші буын-бұл Ілмек аймағындағы байланыс сызықтарының 
ұзындығын арттыру үшін доғалы тістері бар бұрамдықты дөңгелегі. 

Бұрамдық берілістері келесі белгілер бойынша жіктеледі: 
1) бұрамдықтың сыртқы бетінің пішіні бойынша 
- цилиндрлік бұрамдықпен; 
- глобоидты бұрамдық. 
2) бұрамдық бұрамасының пішіні бойынша 
- Архимед бұрамдығы. 
- конвульсивті бұрамдық; 
- эвольвентті бұрамдық. 
3) бұрамдық орамы сызығының бағыты бойынша: оң және сол жақ кесу 

бағытымен 
1)бұрамдықтың доңғалаққа қатысты орналасуы бойынша:бұрамдықтың 

төменгі, бүйір және жоғарғы орналасуы. 
Бұрамдық берілістерінің беріктігін есептеу келесі көрсеткіштерді 

анықтайды [12]:   
Байланыс беріктігінің шарты: 

 

                    (1.47) 

 
Тістің иілу беріктігінің шарты 
 

                                  (1.48) 
 

                                           (1.49) 
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 (1.50) 
 

                                          (1.51) 
 

Белдікті беріліс икемді байланысы бар үйкеліс берілістеріне жатады. 
Белдіктің түріне сәйкес 1.16-суретте көрсетілген дөңгелек белдік, 

жалпақ белдік, сына белдік, тісті белдіктер ерекшеленеді. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.16- сурет.Белдік жетектерінің түрлері 
 
Белдік берілістерінің беріктігін есептеу кезінде [17]: 
Белдік берілістерінің беріліс қатынасы 

 
        (1.52) 

 
Белдіктегі күштер мен кернеулер айналмалы күш суретте көрсетілген 

1.17 
 

 
 

1.17 – сурет. Белдік берілісіндегі күштер 

дөңгелек белбеулер 

жалпақ белбеу 

тісті 

V-белбеу 
поли-V белдеуі 
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 (1.50) 
 

                                          (1.51) 
 

Белдікті беріліс икемді байланысы бар үйкеліс берілістеріне жатады. 
Белдіктің түріне сәйкес 1.16-суретте көрсетілген дөңгелек белдік, 

жалпақ белдік, сына белдік, тісті белдіктер ерекшеленеді. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.16- сурет.Белдік жетектерінің түрлері 
 
Белдік берілістерінің беріктігін есептеу кезінде [17]: 
Белдік берілістерінің беріліс қатынасы 

 
        (1.52) 

 
Белдіктегі күштер мен кернеулер айналмалы күш суретте көрсетілген 

1.17 
 

 
 

1.17 – сурет. Белдік берілісіндегі күштер 

дөңгелек белбеулер 

жалпақ белбеу 

тісті 

V-белбеу 
поли-V белдеуі 

  
 

    (1.53) 
 ортадан тепкіш күш 

 
                                       (1.54) 

 
Белдік берілісіндегі кернеулер (Сурет1.18) 

 

 
 

1.18 – сурет. Белдік берілісіндегі кернеу схемасы 
 

               .55) 
 
где  - белдікті алдын ала тарту кернеуі 
А – белдіктің көлденең қимасы 
F0– тыныштық күйіндегі немесе бос жүрістегі белдік тармақтарының 

керілу күші; 
 

- пайдалы кернеу 
где Ft = F1 – F2 белдіктің жетекші және қозғалмалы бұтақтарындағы 

кернеулердің айырмашылығына тең айналма күш (пайдалы жүктеме).  
σF= σ1-σ2, т.е. яғни пайдалы кернеу-бұл төмен жылдамдықта жұмыс 

кезінде белдіктің жетекші және қозғалмалы тармақтарындағы кернеу 
айырмашылығы.     

 
Онда                   (1.56) 
 

(1.57) 
 

 – орталықтан тепкіш күштің кернеуі;          
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 – тегерді ию кезінде белдікте пайда болатын ию кернеуі,  
 δ – белдік қалыңдығы 
Е – белдік материалының серпімділік модулі 
d - тегердің есептік диаметрі.       

 
1.4.4. Стандартты және қалыпқа келтірілген муфталарды таңдау 

 
Муфталар-біліктерді қосуға және моментті беруге қызмет ететін 

құрылғылар. 
Қосымша тағайындау муфталар үшін [17]: 
- қозғалтқыш үздіксіз жұмыс істеп тұрған кезде атқару механизмін 

ажырату және қосу (басқарылатын муфталар); 
- машинаны шамадан тыс жүктемеден қорғау (сақтандырғыш 

муфталар); 
- монтаждың дәл еместігімен байланысты біліктердің сәйкес 

еместігінің зиянды әсерін өтеу (өтемдік муфталар); 
- динамикалық жүктемелерді азайту (серпімді муфталар) және т. б. 
Муфталардың негізгі паспорттық сипаттамасы-оны беруге арналған 

момент. 
Муфталар МЕМСТ бойынша есептелген айналмалы сәт бойынша 

таңдалады [15]: 
 

.                                         (1.58) 
 

мұнда k=1,5…2,5 - муфтаның жұмыс режимінің коэффициенті, 
Тдл - ең ұзақ әрекет ететін сәт, 
Ттабл - муфтаның осы өлшемі үшін кестелермен анықталатын рұқсат 

етілген сәт.  
K коэффициенті жүктеме сипаты туралы мәліметтер негізінде 

анықталады.  
Мұндай деректер болмаған жағдайда жуық ұсынымдарды 

пайдаланады: 
k = k1k2.(1.59) 

 
 k1 муфтаның істен шығуы кезіндегі салдардың сипатын ескеретін 

қауіпсіздік коэффициенті, k1=1,0…1,8; 
k2- муфтаның жұмыс жағдайын ескеретін коэффициент: соққы, 

дүмпулер, реверс, k2=1,0…1,5. 
Төмен мәндер – тыныш жүктеме кезінде, үлкен мәндер-соққылармен, 

реверспен жұмыс кезінде. 
 Муфталар конструкцияға байланысты біліктер мен айналу 

моменттерінің диаметрлері диапазонында стандартталған. 
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 – тегерді ию кезінде белдікте пайда болатын ию кернеуі,  
 δ – белдік қалыңдығы 
Е – белдік материалының серпімділік модулі 
d - тегердің есептік диаметрі.       

 
1.4.4. Стандартты және қалыпқа келтірілген муфталарды таңдау 

 
Муфталар-біліктерді қосуға және моментті беруге қызмет ететін 

құрылғылар. 
Қосымша тағайындау муфталар үшін [17]: 
- қозғалтқыш үздіксіз жұмыс істеп тұрған кезде атқару механизмін 

ажырату және қосу (басқарылатын муфталар); 
- машинаны шамадан тыс жүктемеден қорғау (сақтандырғыш 

муфталар); 
- монтаждың дәл еместігімен байланысты біліктердің сәйкес 

еместігінің зиянды әсерін өтеу (өтемдік муфталар); 
- динамикалық жүктемелерді азайту (серпімді муфталар) және т. б. 
Муфталардың негізгі паспорттық сипаттамасы-оны беруге арналған 

момент. 
Муфталар МЕМСТ бойынша есептелген айналмалы сәт бойынша 

таңдалады [15]: 
 

.                                         (1.58) 
 

мұнда k=1,5…2,5 - муфтаның жұмыс режимінің коэффициенті, 
Тдл - ең ұзақ әрекет ететін сәт, 
Ттабл - муфтаның осы өлшемі үшін кестелермен анықталатын рұқсат 

етілген сәт.  
K коэффициенті жүктеме сипаты туралы мәліметтер негізінде 

анықталады.  
Мұндай деректер болмаған жағдайда жуық ұсынымдарды 

пайдаланады: 
k = k1k2.(1.59) 

 
 k1 муфтаның істен шығуы кезіндегі салдардың сипатын ескеретін 

қауіпсіздік коэффициенті, k1=1,0…1,8; 
k2- муфтаның жұмыс жағдайын ескеретін коэффициент: соққы, 

дүмпулер, реверс, k2=1,0…1,5. 
Төмен мәндер – тыныш жүктеме кезінде, үлкен мәндер-соққылармен, 

реверспен жұмыс кезінде. 
 Муфталар конструкцияға байланысты біліктер мен айналу 

моменттерінің диаметрлері диапазонында стандартталған. 

  
 

1.5. Тәжірибелік бөлім 
 
№ 1 тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: Арқалық жүйесінің статикалық тепе-теңдік жағдайын 

тексеру 
 
Тапсырма. Берілген жазық арқалық үшін тірек реакцияларын 

анықтаңыз. 
Бастапқы деректер 1.2-кестеде келтірілген. Арқалықтарды есептеу 

схемаларының нұсқалары 1.19 суретте көрсетілген. 
 

1.2 – кесте. Бастапқы деректер 
Нұсқа нөмірі Схема 

нөмірі 
Жүктеме Өлшемдері 

М, 
кН·м 

F, 
кН 

q, кН/м a, м b, м c, м 

1 10 20 30 16 2,0 3,0 2,0 
2 9 22 25 18 2,2 2,8 1,8 
3 8 24 28 20 2,4 2,6 1,6 
4 7 26 23 21 2,6 2,4 1,4 
5 6 28 26 23 2,8 2,2 2,0 
6 5 30 21 22 3,0 2,0 2,8 
7 4 24 24 24 3,2 1,8 2,6 
8 3 22 19 26 3,4 1,6 2,4 
9 2 26 22 28 3,6 1,4 2,2 
0 1 28 17 30 3,8 1,2 2,0 

 
Тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар № 1 
 
Қарастырылған сырықты жүйелері тепе-теңдікте болуы керек. Жүйенің 

тепе-теңдігінің аналитикалық шарттары келесі теңдеулер болып табылады: 
ƩX = 0, ƩY= 0 - барлық күштердің өзара перпендикуляр осьтерге 

проекцияларының теңдеулері; 
ƩM= 0 - жазықтықтың еркін нүктесіне қатысты барлық күштердің 

моменттерінің теңдеуі. Моменттер теңдеуін құру кезінде күш моментінің 
магнитудасы ретінде анықтамасын білу қажет: 

M= Fh,                                                    (1.60) 
 
 h- иық күші F. 
H табу үшін (Сурет1. 20) күштің әсер ету сызығына момент шамасы 

анықталатын нүктеден перпендикулярды түсіру қажет. 
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1.19 – сурет. Арқалықтардың жобалау схемаларының нұсқалары 
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1.19 – сурет. Арқалықтардың жобалау схемаларының нұсқалары 

  
 

 
 

1.20 – сурет. Күш иығын табу схемасы 
 
Әдетте момент белгілерін анықтаудың келесі ережелерін ұстанады: 
1. Егер момент сағат тілімен әрекет етсе, онда оның теріс белгісі бар. 
2. Егер момент сағат тіліне қарсы әрекет етсе, онда оның оң белгісі бар. 
Тапсырманы орындаудың келесі тәртібі ұсынылады: 
1. Бастапқы деректердің берілген нұсқасына сәйкес арқалықтың 

жобалық сызбасын сызыңыз 
2. Қолдау реакцияларын көрсетіңіз. 
3. Координаталар жүйесін таңдап, тепе-теңдік теңдеулерін жасаңыз. 
4. Тірек реакцияларын анықтаңыз. 
5. Бұрын қолданылмаған тепе-теңдік теңдеуін құру арқылы алынған 

нәтижелердің дұрыстығын тексеріңіз. 
 

Мысалы: 

Берілген арқалық тіректерінің реакциясын анықтаңыз F1 = 3кН, F2 = 
10кН, q = 4кН/м, М1 = 8кН·м, a = b = d = 2 м, с= 3 м 

 
Шешімі: 

1. Бастапқы деректер бойынша есептеу схемасын сызыңыз 
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2. Тірек реакциясын көрсетеміз жəне координаталар жүйесін 

таңдаймыз 
Схемада көрсетілген тіректің бейнесі қатаң тығыздағышқа сәйкес 

келеді, ол сәуленің ұшының екі координаталық өстер бойымен қозғалысын, 
сондай-ақ өстің айналуын шектейді, сондықтан осы тіректе үш  RA, HA,  
реакциясы пайда болады                                                 

 
3. Статика теңдеулерін құрамыз жəне тіректердің реакциясын 

анықтаймыз 

X және y өстеріндегі сәулеге әсер ететін барлық күштердің 
проекцияларының қосындысы, сондай-ақ сәуледе жатқан белгілі бір нүктенің 
айналасындағы моменттердің қосындысы 0, яғни ƩX = 0; ƩY = 0; ƩMA = 0. 

Онда 
ƩX = НА – F2cos 30 = НА – 10·cos 30◦ 0 
Осы теңдеуді шеше отырып, реакция шамасын анықтаймыз НА = 8.7 кН 
ƩY = RА – F2· sin 30◦ - F1 - q·d = RА – 10· sin 30◦ - 3 - 4·2 = 0.      
Осы теңдеуді шеше отырып, реакция шамасын анықтаймыз   RА = 16 кН 
ƩMA = МА – q·d·d/2 - F2·(c + d)·sin 30◦ + M1 - F1·(a+b+c+d) = МА – 4·2·1 - 

10·5·sin 30 + 8 - 3·9 = 0.    

Осы теңдеуді шеше отырып, реакция шамасын анықтаймыз MА = 52 
кН·м 

х 

y 
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2. Тірек реакциясын көрсетеміз жəне координаталар жүйесін 

таңдаймыз 
Схемада көрсетілген тіректің бейнесі қатаң тығыздағышқа сәйкес 

келеді, ол сәуленің ұшының екі координаталық өстер бойымен қозғалысын, 
сондай-ақ өстің айналуын шектейді, сондықтан осы тіректе үш  RA, HA,  
реакциясы пайда болады                                                 

 
3. Статика теңдеулерін құрамыз жəне тіректердің реакциясын 

анықтаймыз 

X және y өстеріндегі сәулеге әсер ететін барлық күштердің 
проекцияларының қосындысы, сондай-ақ сәуледе жатқан белгілі бір нүктенің 
айналасындағы моменттердің қосындысы 0, яғни ƩX = 0; ƩY = 0; ƩMA = 0. 

Онда 
ƩX = НА – F2cos 30 = НА – 10·cos 30◦ 0 
Осы теңдеуді шеше отырып, реакция шамасын анықтаймыз НА = 8.7 кН 
ƩY = RА – F2· sin 30◦ - F1 - q·d = RА – 10· sin 30◦ - 3 - 4·2 = 0.      
Осы теңдеуді шеше отырып, реакция шамасын анықтаймыз   RА = 16 кН 
ƩMA = МА – q·d·d/2 - F2·(c + d)·sin 30◦ + M1 - F1·(a+b+c+d) = МА – 4·2·1 - 

10·5·sin 30 + 8 - 3·9 = 0.    

Осы теңдеуді шеше отырып, реакция шамасын анықтаймыз MА = 52 
кН·м 

х 

y 

  
 

Тексеру  

Тексеру үшін С нүктесіне қатысты арқалыққа әсер ететін барлық 
күштердің моменттерінің қосындысының теңдеуін құрамыз. 

ƩMС = 0 
ƩMС = RA·(c + d) – MA – M1 + F1(a + b) - q·d·(d/2 + c) = 0 
Берілген күштердің барлық белгілі мәндерін және тіректердің белгілі 

реакцияларын алмастыра отырып, аламыз 
ƩMС = RA·5 – MA – 4·2·4 – 8 + 3·4 = 16·5 – 52 – 32 – 8 + 12 = 0, 

бұл есептеулердің дұрыстығын растайды. 
Жауап: НА = 8.7 кН,RА = 16 кН, MА = 52 кН·м 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: Беріктікті есептеу 
 
Тапсырма № 1. Берілген білік үшін (1.21 Сурет) қажет: 
1. Біліктің жобалық сызбасын сызыңыз. 
2. Nx  бойлық күші мен қалыпты кернеудің   эпюрін құрыңыз. 
3. Беріктік жағдайынан А білігінің көлденең қимасын таңдаңыз. 
Бастапқы деректер 1.4 – кестеде, ал есептеу схемасының нұсқасы 1.22-

суретте көрсетілген 
Тапсырма № 2. 
Арқалықтардың берілген екі схемасы үшін (топсалы-консольді және 

консольді, 1.22- сурет) қажет: 
1. Әр арқалықтың жобалық сызбасын сызыңыз 
2. Mz моментінің диаграммаларын(созылған талшықтарға) жәнеQy. 

көлденең күшін салу 
Есептеуге арналған деректер 1.3-кестеде және 1.22-суретте көрсетілген. 

1.3 – кесте.Есептеу үшін деректер 
Нұсқа 
нөмірі 

I II III IV 
Схема 
нөмірі 

F1, 
кН 

F2, 
кН 

q, 
кН/м 

а, 
м 

Есептелген 
қарсылық R, МПа 

1 5 10 42 10 0,40 10 
2 6 15 46 12 0,42 12 
3 7 20 50 14 0,44 14 

1.4 -кесте. Бастапқы деректер 
Нұсқа 
нөмірі 

I II III 
[I 

IV 
Схема 
нөмірі 

а, 
м 

b, 
м 

С, 
м F, кН M, кН-м q, кН/м 

1 10 1,0 0,8 2,0 15 10 30 
2 9 1,2 0,9 1,8 17 12 28 
3 8 1,4 1,0 1,6 19 14 26 
4 7 1,3 1,1 1,4 10 16 24 
5 6 1,1 1,4 1,7 12 18 22 
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1.21 – сурет. Біліктердің есептік схемалары 
 

№ 2 тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар  
Бұл тапсырмада ішкі күш факторларының диаграммаларын құру және 

Орталық созылу-қысу (№1 Есеп) және жалпақ көлденең иілу (№2 есеп) 
кезіндегі беріктікті есептеу әдісі қарастырылады). 

Ішкі қуат факторлары: Nx, бойлық күші Mz  иілу моменті және Qy. 
көлденең күшіІшкі күш факторларының диаграммаларын құру әдістемесі 
секциялар әдісіне негізделген. Әр тапсырманы орындаудың келесі тәртібі 
ұсыныладыи: 

1. Тіректердің реакциясын анықтаңыз. 
2.  Қарастырылып отырған есептік схеманы бөлудің әр учаскесі 

шегінде сыртқы жүктеме сипаты мен көлденең қиманың ауданы 
өзгермейтіндей етіп бөлімдерге бөліңіз. 

3. Бөлімнің әр бөлімі үшін  Nx (есеп № 1), Mz және Qy (есеп № 2) 
өрнектерін жасаңыз және тиісті диаграммаларды құрыңыз. Диаграммалар 
сәуленің берілген өзегінің осіне параллель негізгі сызықтарға салынған. 
Диаграммалар тікелей есептеу схемаларының астына орналастырылады. 
Диаграммалар тікелей есептеу схемаларының астына орналастырылады. 

1. № 1 тапсырмада бөлімнің әр I-ші бөлімі үшін қалыпты кернеулер 
кестесін құрыңыз: 

                                            (1.61) 
 

 - учаскедегі қажетті көлденең қима ауданы; 
Қалыпты кернеулер үшін беріктік жағдайынан көлденең қиманың 

қажетті сипаттамаларын анықтаңыз: 
- созылу-қысу кезінде 
 

 
- иілімде 
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1.21 – сурет. Біліктердің есептік схемалары

№ 2 тапсырманы орындау бойынша ұсыныстар
Бұл тапсырмада ішкі күш факторларының диаграммаларын құру және 

Орталық созылу-қысу (№1 Есеп) және жалпақ көлденең иілу (№2 есеп)
кезіндегі беріктікті есептеу әдісі қарастырылады).

Ішкі қуат факторлары: Nx, бойлық күші Mz иілу моменті және Qy.
көлденең күшіІшкі күш факторларының диаграммаларын құру әдістемесі 
секциялар әдісіне негізделген. Әр тапсырманы орындаудың келесі тәртібі 
ұсыныладыи:

1. Тіректердің реакциясын анықтаңыз.
2. Қарастырылып отырған есептік схеманы бөлудің әр учаскесі 

шегінде сыртқы жүктеме сипаты мен көлденең қиманың ауданы
өзгермейтіндей етіп бөлімдерге бөліңіз.

3. Бөлімнің әр бөлімі үшін Nx (есеп № 1), Mz және Qy (есеп № 2) 
өрнектерін жасаңыз және тиісті диаграммаларды құрыңыз. Диаграммалар 
сәуленің берілген өзегінің осіне параллель негізгі сызықтарға салынған.
Диаграммалар тікелей есептеу схемаларының астына орналастырылады.
Диаграммалар тікелей есептеу схемаларының астына орналастырылады.

1. № 1 тапсырмада бөлімнің әр I-ші бөлімі үшін қалыпты кернеулер 
кестесін құрыңыз:

(1.61)

- учаскедегі қажетті көлденең қима ауданы;
Қалыпты кернеулер үшін беріктік жағдайынан көлденең қиманың 

қажетті сипаттамаларын анықтаңыз:
- созылу-қысу кезінде

- иілімде

Wz - қиманың қарсылық моменті. 

1.22 - сурет. Арқалықтардың есептік сұлбалары 

Иілу беріктігінің жағдайы пластикалық материал үшін бірдей жақсы 
қарсылық пен созылуға және қысылуға жазылғанын ескеріңіз ( = Rp= R -
тапсырма № 2, схема «а») 

Егер материал қысылуға және созылуға әр түрлі қарсылық білдірсе 
(сынғыш материал), онда  R беріктік шарты теңсіздіктер жүйесі түрінде 
жазылуы керек 
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№ 1 Тапсырма. Мысалы 
Болат сатылы арқалықтар үшін (Сурет 1.23) (E = 2·105 МПа), F=30кН 

еселік күштермен жүктелген, учаскелердің ұзындығыl=0,4 м рұқсат етілген 
қалыпты кернеу кезінде  [σ]=160 МПа қажет: 

1. Арқалықтың әр бөлігіндегі бойлық күштердің мөлшерін анықтаңыз
және олардың диаграммасын құрыңыз. 

2. Арқалықтың әр бөлімі үшін көлденең қималардың ауданын
таңдаңыз. 

3.Берілген А-А қимасының қозғалысын анықтаңыз. 

 а)     б) 

N, кН 

1.23 – сурет. Болат сатылы арқалық 
Шешімі 
1. Бойлық күштердің шамасын анықтау. Біз арқалықтарды төрт

бөлікке бөліп, N бойлық күштерді анықтаймыз. 
 KL учаскесі біз арқаллықты көлденең қимамен кесіп, оның бекітілімі 

орналасқан бөлігін тастаймыз. Біз оның әрекетін белгісіз, бойлық N1, 
күшімен ауыстырамыз, оны созылуға бағыттаймыз, яғни.көлденең қимадан 
(1.24, A Сурет). Z осінің оң бағытын таңдап, статикалық тепе-теңдік теңдеуін 
құрамыз және N1 бойлық күшінің шамасын анықтаймыз: 

DK учаскесі: KL учаскесіне ұқсас, біз DK учаскесінің ұзындығы 
бойынша кез-келген жерде қиманы жасаймыз; жоғарғы бөлігін 
тығыздағышпен тастаймыз, арқалықтың тасталған бөлігін белгісіз N2, бойлық 
күшпен ауыстырамыз, сонымен қатар оны созуға бағыттаймыз (1.24, B 
Сурет) және статикалық тепе-теңдік жағдайын жасаймыз:: 

ƩZ = 0;    2F + N2= 0; 

N2= - 2F =-2·30 = - 60кН. 
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№ 1 Тапсырма мысалы 
Болат сатылы арқалықтар үшін (Сурет 1.23) (E = 2·105 МПа), F=30кН 

еселік күштермен жүктелген, учаскелердің ұзындығыl=0,4 м рұқсат етілген 
қалыпты кернеу кезінде  [σ]=160 МПа қажет: 

1. Арқалықтың әр бөлігіндегі бойлық күштердің мөлшерін анықтаңыз 
және олардың диаграммасын құрыңыз. 

2. Арқалықтың әр бөлімі үшін көлденең қималардың ауданын 
таңдаңыз. 

3.Берілген А-А қимасының қозғалысын анықтаңыз. 
 
                   а)                                                             б) 

N, кН 
 

1.23 – сурет. Болат сатылы арқалық  
Шешімі 
1. Бойлық күштердің шамасын анықтау. Біз арқалықтарды төрт 

бөлікке бөліп, N бойлық күштерді анықтаймыз. 
 KL учаскесі біз арқаллықты көлденең қимамен кесіп, оның бекітілімі 

орналасқан бөлігін тастаймыз. Біз оның әрекетін белгісіз, бойлық N1, 
күшімен ауыстырамыз, оны созылуға бағыттаймыз, яғни.көлденең қимадан 
(1.24, A Сурет). Z осінің оң бағытын таңдап, статикалық тепе-теңдік теңдеуін 
құрамыз және N1 бойлық күшінің шамасын анықтаймыз: 

 
DK учаскесі: KL учаскесіне ұқсас, біз DK учаскесінің ұзындығы 

бойынша кез-келген жерде қиманы жасаймыз; жоғарғы бөлігін 
тығыздағышпен тастаймыз, арқалықтың тасталған бөлігін белгісіз N2, бойлық 
күшпен ауыстырамыз, сонымен қатар оны созуға бағыттаймыз (1.24, B 
Сурет) және статикалық тепе-теңдік жағдайын жасаймыз:: 

 
ƩZ = 0;    2F + N2= 0; 
 
N2= - 2F =-2·30 = - 60кН. 

  
 

N2 бойлық күшінің теріс мәні бұл күштің нақты бағыты керісінше, яғни 
созылу емес, қысу дегенді білдіреді. Біз қателігімізді дұрыстаймыз, N2 күшін 
кері бағытта бағыттап, оның мәніндегі минусты алып тастаймыз. 

СD учаскесі: N3 продольную силу N3определяем аналогично 
определению продольных сил на участках KL и DK(Сурет 1.24, в). 

 
ƩZ = 0;   2F– 5F+ N3 = 0; 

 
N3= 5F–2F= 3F= 3·30 = 90 кН. 
 
Бұл жағдайда бойлық күшінің белгісі оң болды. Бұл N3 күшінің 

таңдалған бағыты дұрыс жасалғанын білдіреді. 
ВC учаскесі: есептеу схемасы үшін (сурет. 1.24, г) жоғарыда 

айтылғандарға ұқсас: 
 
ƩZ = 0; 2F – 5F - F+ N4= 0; 

 
N4= 5F + F– 2F= 4F = 4·30 = 120 кН. 
 
N4 бойлық күшінің белгісі оң-оның бағыты дұрыс таңдалған. 
Әрі қарай бойлық күштердің диаграммасын саламыз. Бойлық 

күштердің оң мәндерін осьтің оң жағына, ал теріс (қысу) мәндерін осьтің сол 
жағына қоюға келісеміз (Сурет 1.24, б): 

1).  KL учаскесі: бойлық күш N1= 0; 
2). DK учаскесі: бойлық күш N2 = 60 кН қысуды тудырады. Демек, теріс 

жағына қойылады. 
3). СD учаскесі: бойлық күштің шамасы N3 = 90 кН, ол созылуға 

бағытталған және сәйкесінше диаграмманың осінен оң бағытта орналасады. 
4). ВС учаскесі: мұнда бойлық күш N4 = 120 кН білікті созады және оң 

жағына қойылады. 
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          а)                                              б) 

 
         в)                                                  г) 

 
 

1.24– сурет. Білеудің бөлінген учаскелері 
 

1. Бойлық күштердің диаграммасын тексеру ережелері: сыртқы 
шоғырланған жүктеменің арқалығына қолдану нүктесінде диаграммада 
сыртқы жүктеменің шамасына тең және осы жүктеменің әрекет ету бағытына 
бағытталған секіріс пайда болады. 

2. Арқалықтың әр бөлімі үшін көлденең қималардың аудандарын 
таңдау. Көлденең учаскелер аудандарының шамасы созылу және сығылу 
кезіндегі беріктік жағдайынан боладыи. 

 
; отсюда . 

 
KL және DK учаскелері: KL және DK учаскелерінің көлденең 

қималарының аудандары бірдей және тең болады 
 

 м2 
 
СD учаскесі: 
 

 
ВС учаскесі: 
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          а)                                              б) 

 
         в)                                                  г) 

 
 

1.24– сурет. Білеудің бөлінген учаскелері 
 

1. Бойлық күштердің диаграммасын тексеру ережелері: сыртқы 
шоғырланған жүктеменің арқалығына қолдану нүктесінде диаграммада 
сыртқы жүктеменің шамасына тең және осы жүктеменің әрекет ету бағытына 
бағытталған секіріс пайда болады. 

2. Арқалықтың әр бөлімі үшін көлденең қималардың аудандарын 
таңдау. Көлденең учаскелер аудандарының шамасы созылу және сығылу 
кезіндегі беріктік жағдайынан боладыи. 

 
; отсюда . 

 
KL және DK учаскелері: KL және DK учаскелерінің көлденең 

қималарының аудандары бірдей және тең болады 
 

 м2 
 
СD учаскесі: 
 

 
ВС учаскесі: 
 

  
 

 
 
№ 2 Тапсырма мысалы 
Көлденең күштер мен иілу моменттерінің диаграммаларын салу және 

әр түрлі көлденең пішіндер үшін болат арқалықтың көлденең қимасының 
өлшемдерін (1.25 Сурет) таңдау қажет: қоставр арқалығы,h/b = 2 және 
дөңгелек қимасы бар h және b жақтары бар тікбұрышты қиманың 
арқалықтары. Арқалық рұқсат етілген кернеуі бар болаттан жасалған  [σ] 
=190 МПа; 

а =1 м;q=10 кН/м. 
 

 
 

 1.25 -сурет. Арқалықтың есептік сызбасы 
 

1. Тірек реакцияларын анықтау. 
Диаграммада R1, H, R2 тірек реакцияларын көрсетеміз . Тік реакциялар 

жоғарыға бағытталған және тепе-теңдік теңдеулерін жазады: 
 
ƩX=0; H=0; 
 
Ʃ  
 
Отсюда   
 
Ʃ  
 

 
 
Тағы бір тепе-теңдік теңдеуін құру арқылы есептеулердің дұрыстығын 

тексереміз: 
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Тепе-теңдік жағдайы қанағаттандырылды, реакциялар дұрыс 
анықталды. 

2. Q эпюрасының құрылысы.. 
Біз арқалықты аймақтарға бөлеміз. Учаскелердің шекаралары-

шоғырланған күштер немесе күштер жұбы арқалыққа қолданылатын, 
бөлінген жүктемелер басталатын немесе аяқталатын, аралық ілмектер бар 
бөлімдер. Қарастырылған арқалықта A, B, C және D қималары шекаралық 
бөлімдер болады.  

Үш бөлімнің әрқайсысы үшін аналитикалық өрнек жазамыз Q (x). 
AB,0<x<a учаскесі.  
Осы бөлімдегі арқалықты екі бөлікке бөліп, оң жағын алып тастап, 

қалған бөлікке әсер ететін барлық күштердің y осіндегі проекциялардың 
алгебралық қосындысын есептейміз: 

 
 
Көлденең күш бүкіл учаске бойымен x айнымалысына тәуелді 

емес,сондықтан Q диаграммасы абсцисса осіне параллель сызықпен 
шектелген. Таңдалған  0,5qa, шкаласында диаграмманың осінен жоғары 
қойып, біз осы бөлімде диаграмманы саламыз. 

BC,a<x<2a учаскесі.  
Абсцисса x қимасының сол жағындағы y осіне барлық күштер 

проекцияларының алгебралық қосындысы 
 

 
Алынған өрнек көлбеу сызықтың теңдеуі болып табылады, оны оның 

үстінде жатқан екі нүктеге салуға болады. Оны құру үшін сәуленің 
учаскелерінің шекараларындағы көлденең күш мәндерін табамыз: 

 
 

 
CD бөлімі, 2A<x<3a. шығу нүктесінен x қашықтықтағы көлденең күш 
 

 
 

Көлденең күш x айнымалысына тәуелді емес болғандықтан Q 
диаграммасының соңғы бөлігінде сәуленің осіне параллель түзумен 
шектеледі (сур.1.26). 

3.  эпюрының құрылысы. 
X қимасындағы иілу моментін есептеу үшін аналитикалық өрнек 

сәуленің әр бөлімі үшін жазылуы керек. 
AB учаскесі: 

. 
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Осы бөлімдегі арқалықты екі бөлікке бөліп, оң жағын алып тастап, 

қалған бөлікке әсер ететін барлық күштердің y осіндегі проекциялардың 
алгебралық қосындысын есептейміз: 

 
 
Көлденең күш бүкіл учаске бойымен x айнымалысына тәуелді 

емес,сондықтан Q диаграммасы абсцисса осіне параллель сызықпен 
шектелген. Таңдалған  0,5qa, шкаласында диаграмманың осінен жоғары 
қойып, біз осы бөлімде диаграмманы саламыз. 

BC,a<x<2a учаскесі.  
Абсцисса x қимасының сол жағындағы y осіне барлық күштер 

проекцияларының алгебралық қосындысы 
 

 
Алынған өрнек көлбеу сызықтың теңдеуі болып табылады, оны оның 

үстінде жатқан екі нүктеге салуға болады. Оны құру үшін сәуленің 
учаскелерінің шекараларындағы көлденең күш мәндерін табамыз: 

 
 

 
CD бөлімі, 2A<x<3a. шығу нүктесінен x қашықтықтағы көлденең күш 
 

 
 

Көлденең күш x айнымалысына тәуелді емес болғандықтан Q 
диаграммасының соңғы бөлігінде сәуленің осіне параллель түзумен 
шектеледі (сур.1.26). 

3.  эпюрының құрылысы. 
X қимасындағы иілу моментін есептеу үшін аналитикалық өрнек 

сәуленің әр бөлімі үшін жазылуы керек. 
AB учаскесі: 

. 
 

  
 

Сәуленің бұл бөлігінде иілу моменті сызықтық заңға сәйкес артады 
және эпюры көлбеу сызықпен шектеледі. Учаскенің шекарасындағы 
бөлімдердегі оның мәндерін есептей отырып, біз масштабта құрамыз 
(сурет.1.26) Сығылған талшықтағы   кестесі: 

 
 

 
BC учаскесі: 
 
   
 
Алынған теңдеу квадрат параболаның теңдеуі болып табылады және 

BC бөліміндегі Q көлденең күші белгіні өзгертпейтіндіктен,  эпюріндегі 
экстремум болмайды. 

Учаскенің шекарасындағы иілу моментін анықтаймыз: 
 

 
 

 
 
Табылған мәндерді арқалық осінен жоғары қойып, біз квадрат 

параболаны жоғары қарай тартамыз (біркелкі бөлінген жүктеменің күш 
векторына қарай). 

  CD учаскесі: 
 

 
 
Арқалықтың соңғы бөлігінде  (2a<x<3a) иілу моменті абсцисса x-ге 

сызықтық тәуелді, ал диаграмма түзу сызықпен шектелген. 
 

 Q және  эпюрлері 1.26 суретте көрсетілген. 
  эпюріне сәйкес біз арқалықтың қауіпті бөлімін табамыз - иілу 

моменті абсолютті шамада максималды болатын бөлім. 
 Берілген арқалық үшін қауіпті қимадағы иілу сәті: 
  
  = Mz(2a)=1,5qa2 
  
 немесе сандық мәндерді ауыстырғаннан кейін 
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Беріктік жағдайынан біз қиманың кедергісінің қажетті моментін анықтаймыз 
  
  
  

 

 
 

1.26 - сурет. Сәуленің есептеу сызбасы. Ығысу күштері мен иілу сәттері 
 

Қоставр нөмірін жылжымалы болаттың сұрыпталу кестелерін қолдана 
отырып , кедергі моментінің есептік мәні бойынша табамыз. 

Прокат болатының сұрыпталу кестелерінде z осі x осіне сәйкес келеді , 
бұл  дегенді білдіреді. 

Талап етілетін №14, 
қоставр кедергісінің сәтіне ең жақын, 

тең . Осы бөлімді таңдап, сәуленің көлденең 
қимасындағы қалыпты кернеулерді анықтаймыз: 

 

 
 
Біз тікбұрышты қиманы таңдаймыз, оның қарсылық моменті h=2b 

екенін ескере отырып анықталады: 
 

 
 
Мынадан 
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Беріктік жағдайынан біз қиманың кедергісінің қажетті моментін анықтаймыз 
  
  
  

 

 
 

1.26 - сурет. Сәуленің есептеу сызбасы. Ығысу күштері мен иілу сәттері 
 

Қоставр нөмірін жылжымалы болаттың сұрыпталу кестелерін қолдана 
отырып , кедергі моментінің есептік мәні бойынша табамыз. 

Прокат болатының сұрыпталу кестелерінде z осі x осіне сәйкес келеді , 
бұл  дегенді білдіреді. 

Талап етілетін №14, 
қоставр кедергісінің сәтіне ең жақын, 

тең . Осы бөлімді таңдап, сәуленің көлденең 
қимасындағы қалыпты кернеулерді анықтаймыз: 

 

 
 
Біз тікбұрышты қиманы таңдаймыз, оның қарсылық моменті h=2b 

екенін ескере отырып анықталады: 
 

 
 
Мынадан 

 

  
 

 
Дөңгелек қиманың қарсылық моменті болады 
 

 
 

Шеңбердің димаетрі  

 
1.6. Тест тапсырмалары 
 
1. Статика нені зерттейді? 

А) статика күштерді, олардың әрекеттерін, қосылуын, ыдырауын және тепе-
теңдігін зерттейді; 
B) статика денелердің статистикалық қозғалысын зерттейді; 
C) статика денелердің механикалық қозғалысын зерттейді; 
D) статика күштің теңдеуін зерттейді; 
E) статика денелердің динамикалық қозғалысын зерттейді. 

 
2. Теориялық механика қандай бөлімдерге бөлінеді? 
A) статика, кибернетика, механика; 
B) статика, кинематика, динамика; 
C) кинематика, механика, кибернетика; 
D) статика және динамика; 
E) кибернетика және динамика. 

 
3. Екі нүктенің арасындағы қашықтық өзгеріссіз қалатын дене қалай 
аталады? 
A) мүлдем қатты дене; 
B) берік дене; 
C) материалдық дене; 
D) деформацияланған дене; 
E) мүлдем жұмсақ дене. 
4. Егер күштер жүйесі бір күшке тең болса, онда бұл күш қалай аталады 
А) теңдестірілген; 
B) тең нәтиже; 
C) шоғырланған; 
D) кинематикалық; 
E) динамикалық. 
 
5. Барлық теоремалар мен статика теңдеулері негізделген? 
A) статика заңдарында; 
B) бақылауларда; 
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C) аксиомаларда; 
D) тәжірибелерде; 
E) гипотезаларда. 
 
6. Иілім деп аталады? 
A) бұл тек тангенс кернеулері пайда болатын деформацияның түрі; 
B) бұл деформацияның бір түрі, онда сәуленің көлденең қимасында иілу 
моменттері пайда болады; 
C) бұл көлденең күштер пайда болатын деформацияның түрі; 
D) бұл бойлық күштер пайда болатын деформацияның түрі; 
E) бұл шоғырланған күштер пайда болатын деформацияның түрі. 
  
7. Күш бірлігі атаңыз? 
A) Паскаль; 
B) Герц; 
C) Ньютон; 
D) Джоуль; 
E) Кулон. 
8. Механиканың оларға қолданылатын күштердің әсерінен 
материалдық денелердің қозғалысын зерттейтін бөлімі 
A) статика; 
B) динамика; 
C) кинематика; 
D) механика; 
E) кибернетика. 

 
9. Машина бөлшектері мен түйіндері: 
A) жалпы мақсаттағы; 
B) арнайы мақсаттағы; 
C) жалпы және арнайы мақсаттағы; 
D) қозғалыс мақсаты; 
E)беру мақсаты. 
 
10. Бір бөліктен тұратын қосылыстарға мыналар жатады 
A) дәнекерленген; 
B) тойтарылған, желімделген; 
C) штифті, түйреуіш; 
D) дәнекерленген, шегеленген, желімделген; 
E) істікшелі және дәнекерленген. 
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C) аксиомаларда;
D) тәжірибелерде;
E) гипотезаларда.

6. Иілім деп аталады?
A) бұл тек тангенс кернеулері пайда болатын деформацияның түрі;
B) бұл деформацияның бір түрі, онда сәуленің көлденең қимасында иілу
моменттері пайда болады;
C) бұл көлденең күштер пайда болатын деформацияның түрі;
D) бұл бойлық күштер пайда болатын деформацияның түрі;
E) бұл шоғырланған күштер пайда болатын деформацияның түрі.

7. Күш бірлігі атаңыз?
A) Паскаль;
B) Герц;
C) Ньютон;
D) Джоуль;
E) Кулон.
8. Механиканың оларға қолданылатын күштердің әсерінен 
материалдық денелердің қозғалысын зерттейтін бөлімі
A) статика;
B) динамика;
C) кинематика;
D) механика;
E) кибернетика.

9. Машина бөлшектері мен түйіндері:
A) жалпы мақсаттағы;
B) арнайы мақсаттағы;
C) жалпы және арнайы мақсаттағы;
D) қозғалыс мақсаты;
E)беру мақсаты.

10. Бір бөліктен тұратын қосылыстарға мыналар жатады
A) дәнекерленген;
B) тойтарылған, желімделген;
C) штифті, түйреуіш;
D) дәнекерленген, шегеленген, желімделген;
E) істікшелі және дәнекерленген.

Өзіндік бақылау сұрақтар 
1. Статика есептерін тұжырымдау.
2. Материалдық нүкте деп нені атаймыз?
3. Қатты заттың анықтамасын беріңіз.
4. Қандай жағдайда деформацияланатын денені сипаттау үшін

мүлдем қатты дене моделін қолдануға болады? 
5. Күш деген не?
6. Қандай күштер тең деп аталады?
7. Қандай күштер жүйесі эквивалентті деп аталады?
8. Қандай күштер жүйесі теңдестірілген деп аталады?
9. Тепе-теңдік дегеніміз не?
10. Бұл деп аталады байланыстары бар?
11. Осы дәрісте берілген байланыс түрлерін тізімдеңіз.
12. Байланыс реакциясы дегеніміз не?
13. Байланыс реакциясының бағытын қалай анықтауға болады?
14. Статика аксиомаларын тұжырымдаңыз.
15. Жазық және кеңістіктік күштер жүйесі дегеніміз не?
16. Нүктеге қатысты күш моменті қалай анықталады?
17. Атаңыз айқындау тәсілдері жағдайының ауырлық орталығының

қатты дене. 
18. Динамиканың негізгі заңын жазыңыз.
19. Неге тең ауырлық күшінің жұмысы? Бұл күш қолдану нүктесінің

траекториясының түріне байланысты ма? 
20. Пайдалы әсер коэффициентін анықтаңыз.

Қысқаша қорытындылар 
Осы модульді оқығаннан кейін студенттер статиканың, 

кинематиканың, динамиканың, машина материалдары мен бөлшектерінің 
кедергісінің негізгі анықтамаларын, аксиомалары мен теоремаларын түсінеді 
және оларды қойылған міндеттерді шешуде қолданады, есептеу сызбаларын 
қалыптастырады және олар бойынша күштік есептеулерді, әртүрлі 
деформациялар кезінде машина конструкциялары мен бөлшектері 
элементтерінің беріктігіне есептеулер жүргізеді, созылу-қысу, иілу, бұралу 
кезіндегі рұқсат етілген кернеулер мен көлденең қималардың алдын-ала және 
жобалық есептеулерін анықтайды. 

Ұсынылған реферат тақырыптары: 
1. Машина бөлшектері мен тораптарының тозу және деформация

түрлері. 
2. Майлау материалдарының түрлері, майлардың қасиеттеріне

қойылатын талаптар. 
3. Жіктеу беріліс құрылғысы және жұмыс принципі.
4. Біліктердің құрылымы мен мақсаты.
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5. Мойынтіректердің конструкциялары, түрлері және мақсаты. 
6. Тісті берілістердің түрлері. 
7. Тізбекті берілістер-түрлері мен мақсаты. 
8. Кілттік және штифтік қосылыстар. 
9. Профильді және фланецті қосылыстар. 
10. Мойынтіректерді таңдау және білік тіректерін жобалау. 

 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі 
 
1. Андреев, В.И. Техническая механика: Учебник для бакалавров. / 

В.И. Андреев, А.Г. Паушкин, А.Н. Леонтьев. - М.: АСВ, 2013. - 256 c. 
2. Аркуша, А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и 

сопротивление материалов / А.И. Аркуша. - М.: Ленанд, 2016. - 352 c. 
3. Ахметзянов, М.Х. Техническая механика (сопротивление 

материалов): Учебник для СПО / М.Х. Ахметзянов, И.Б. Лазарев. - Люберцы: 
Юрайт, 2016. - 300 c. 

4. Батиенков, В.Т. Техническая механика: Учебное пособие / В.Т. 
Батиенков, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова и др. - М.: Риор, 2017. - 368 c. 

5. Вереина, Л.И. Техническая механика: Учебник / Л.И. Вереина. - М.: 
Academia, 2018. - 316 c. 

6. Вереина, Л.И. Техническая механика: Учебник / Л.И. Вереина. - М.: 
Academia, 2017. - 224 c. 

7. Михайлов, А.М. Техническая механика: Учебник / А.М. Михайлов. 
- М.: Инфра-М, 2018. - 160 c. 

8. Молотников, В.Я. Техническая механика: Учебное пособие / В.Я. 
Молотников. - СПб.: Лань, 2017. - 476 c. 

9. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с 
вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П. 
Олофинская. - М.: Форум, 2013. - 352 c. 

10. Петровский, В.В. Техническая механика. Часть1 / В.В. Петровский. 
- М.: МГИУ, 2010. - 76 c. 

11. Сафонова, Г.Г. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, 
Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: Инфра-М, 2017. - 400 c. 

12. Сетков, В.И. Техническая механика для строительных 
специальностей: Учебное пособие / В.И. Сетков. - М.: Академия, 2008. - 416 
c. 

13. Тимофеев, В.Н. Техническая механика микросистем: Учебное 
пособие / В.Н. Тимофеев, А.И. Погалов и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. - 176 c. 

14. Эрдеди, А.А. Техническая механика: Учебник / А.А. Эрдеди. - М.: 
Academia, 2018. - 112 c. 

15. Эрдеди, А.А. Техническая механика: Учебник / А.А. Эрдеди. - М.: 
Academia, 2017. - 512 c. 
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5. Мойынтіректердің конструкциялары, түрлері және мақсаты.
6. Тісті берілістердің түрлері.
7. Тізбекті берілістер-түрлері мен мақсаты.
8. Кілттік және штифтік қосылыстар.
9. Профильді және фланецті қосылыстар.
10. Мойынтіректерді таңдау және білік тіректерін жобалау.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Андреев, В.И. Техническая механика: Учебник для бакалавров. /
В.И. Андреев, А.Г. Паушкин, А.Н. Леонтьев. - М.: АСВ, 2013. - 256 c.

2. Аркуша, А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и 
сопротивление материалов / А.И. Аркуша. - М.: Ленанд, 2016. - 352 c.

3. Ахметзянов, М.Х. Техническая механика (сопротивление
материалов): Учебник для СПО / М.Х. Ахметзянов, И.Б. Лазарев. - Люберцы:
Юрайт, 2016. - 300 c.

4. Батиенков, В.Т. Техническая механика: Учебное пособие / В.Т.
Батиенков, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова и др. - М.: Риор, 2017. - 368 c.

5. Вереина, Л.И. Техническая механика: Учебник / Л.И. Вереина. - М.:
Academia, 2018. - 316 c.

6. Вереина, Л.И. Техническая механика: Учебник / Л.И. Вереина. - М.:
Academia, 2017. - 224 c.

7. Михайлов, А.М. Техническая механика: Учебник / А.М. Михайлов. 
- М.: Инфра-М, 2018. - 160 c.

8. Молотников, В.Я. Техническая механика: Учебное пособие / В.Я. 
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2-БӨЛІМ. ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛЫҚ 
ЖАБДЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ 

Оқу мақсаттары: 

1. Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалануды
ұйымдастыруды жүзеге асыру; 

2. Электр және электромеханикалық жабдықты пайдалану кезінде
электр жетегін автоматты басқаруды жүзеге асыру; 

3. Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану бойынша
техникалық құжаттаманы ресімдеу. 

2.1. Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалануды 
ұйымдастыру 

2.1.1. Электр қондырғыларындағы жұмыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін ұйымдастыру іс-шаралары 

Ұйымдастырушылық іс-шаралар-бұл электр қондырғыларында жұмыс 
істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шаралар [19]. 

Жұмыс орындарының жіктелуі еңбек функцияларының сипатына, 
өндіріс түріне, еңбекті ұйымдастыру формаларына тікелей байланысты 
(Сурет 2.1). 

Автоматизированные 

Сурет 2.1 – Жұмыс орындарын жіктеу 

Еңбек процесін тиімді қамтамасыз ету және құралдар мен еңбек 
заттарын ұтымды пайдалану үшін жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру қажет. 

Жұмыс орны жеткілікті түрде жарықтандырылуы тиіс, ауа 
қозғалысының жылдамдығын арттыруға, сондай-ақ ішке сору желдеткішінің 
жылдамдығын төмендетуге жол берілмейді. 

Механизация дәрежелері 

Жұмыс орындары жіктеледі 

Қолмен 

Машина қолы 

Механикаландырылған 

Автоматтандырылған 

Мамандандыру белгісі 

Мамандандырылған 

Әмбебап 

Тұрақтылық 

Стационарлық 

Ұялы 

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар мынаны меңгереді: 



56

  
 

Еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйін, жұмысшылардың 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі ережелерді, нормалар мен 
нұсқаулықтарды сақтауын учаскелердің басшылары, бөлімше бастықтары 
және техникалық дирекция белгілі бір уақыт аралығында бақылайды (2.1-
кесте) [19]. 
 
2.1 –кесте. Еңбек жағдайлары мен қауіпсіздік техникасының жай-күйін 
тексеру кестесі (ТҚ) 
№ қадам Тексеру мерзімі Кім тексереді Не тексеріледі 
1-ші Күн сайын Учаске, қызмет, 

ауысым басшысы, 
уәкілетті тұлғалар 
тобымен бірлесіп 

Жұмыс 
орындарындағы 
еңбек жағдайлары 
мен еңбекті 
қорғаудың жай-күйі 

2-ші Аптасына 1 рет Кәсіпорынның 
еңбекті қорғау 
жөніндегі уәкіл 
қызметінің немесе 
бөлімшесінің 
бастығы 

Жұмыс 
орындарында 
қауіпсіз еңбек 
жағдайларының 
сақталуын тексеруге 
бағытталған 
профилактикалық іс-
шаралар 

3-ші Аптасына 1 рет Техникалық 
директор зауыттық 
қадағалау 
қызметімен, бірінші 
орынбасармен және 
мамандармен 
бірлесіп 

Барлық 
құжаттаманы толық 
қарап шығу, 
жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізу 
бойынша 
қағидаларды, 
нормаларды сақтау 

 
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізуді қамтамасыз ететін ұйымдастыру іс-шараларына [19]: 

- нарядты, өкімді немесе ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын 
жұмыстар тізбесін ресімдеу; 

- қағидаларда қарастырылған жағдайларда жұмыс орнын дайындауға 
және жұмысқа рұқсат беруге рұқсат беру; 

- жұмысқа кіргізу; 
- жұмыс кезінде қадағалау; 
- жұмыстағы үзілісті, бригада құрамындағы өзгерістерді, басқа жерге 

ауыстыруды, жұмыстың аяқталуын ресімдеу. 
Электр қауіпсіздігі бойынша негізгі ұйымдастырушылық іс-шаралар 

тізімінен көріп отырғанымыздай, олар ең алдымен жұмысты рәсімдеу 
тәртібін реттейді. 

Жұмыстарды санамаланған тәсілдердің кез келгенімен (наряд, өкім, 
ағымдағы пайдалану тәртібімен орындалатын жұмыстар тізбесі) ресімдеу 
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кезінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге, жұмыс уақытында қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін техникалық және арнайы іс-шараларға жауапты адамдар 
тобы айқындалады. 

Жұмыс орындарын дайындау кезінде электр қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі техникалық іс-шаралар орындалуы тиіс. 2.2 суретте 
техникалық қызмет көрсетуге жататын іс-шаралар түрлерін ұсынады. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 – сурет. Техникалық іс-шарала 
 

Ажырату өндірісі. Кернеуді алып тастау жұмыстарын жүргізу кезінде 
электр қондырғысының жұмыс жүргізілетін бөліктері ажыратылуы тиіс. 
Сондай-ақ жұмыс кезінде пайдаланылатын адамдардың, құрал-саймандардың 
немесе жабдықтардың қауіпті жақындауы мүмкін тоқ өткізгіш бөліктері 
ажыратылуға жатады. 

Ажыратулар жүргізілгеннен кейін коммутациялық аппараттардың 
кездейсоқ немесе өздігінен қосылуына кедергі келтіретін шаралар 
қабылдануы тиіс. Ол үшін жетектердің тұтқалары құлыппен жабылады 
немесе алынады. Жедел штангалармен қосылатын бір полюсті 
ажыратқыштардың пышақтарына оқшаулағыш жапсырмалар кигізіледі. 
Қашықтықтан басқарылатын коммутациялық аппараттарда жедел ток 
тізбектері ажыратылады. Сақтандырғыштар алынып тасталады, сымдар қосу 
түймелерінен немесе жетек катушкаларынан ажыратылады және т. б. [19] 

Ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларын ажыратқан кезде, кері 
трансформацияны болдырмау үшін жоғары және төмен кернеу жағынан да 
ажыратыңыз.Ажыратуды жүргізгеннен кейін бірден ажыратқыштардың 
тұтқаларына, жетектер мен қосу түймелеріне «Қосуға болмайды», «Адамдар 
жұмыс істейді». Әуе немесе кабель желілерінде жұмыс істеу кезінде «Қосуға 
болмайды. Желіде жұмыс». Осындай плакаттар алынған сақтандырғыштарда 
ілінеді.. 

Адамдардың немесе құралдардың қауіпті жақындауы мүмкін токтан 
ажыратылған бөліктері қоршалуы тиіс. Ол үшін диэлектрлік материалдардан 
жасалған қалқандар, экрандар, экрандар немесе тасымалданатын қоршаулар 

Техникалық іс-шараларға мыналар 
жатады 

ажырату 
өндірісі 

плакаттарды ілу 
және жұмыс орнын 
қоршау 

кернеудің 
жоқтығын 
тексеру 

Тұйықталғ
ан сымды 

салу 
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қолданылуы мүмкін. Қоршаулардан кернеу келіп тұрған ток өткізгіш 
бөліктерге дейінгі арақашықтық қағидалармен регламенттеледі. Орнатылған 
қоршауларға «Тоқта. Кернеу». 

Кернеуді алатын электр қондырғыларында жұмыс басталар алдында 
кернеудің жоқтығын тексереді. Кернеудің жоқтығын тексеру зауытта 
шығарылған жарамды кернеу көрсеткіштерінің көмегімен жүргізіледі. 
Көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру кернеуде тұрған ток өткізгіш 
бөліктерде жүргізіледі[20]. 

Жерге қосуды кернеудің жоқтығын тексергеннен кейін орындайды. 
1000-нан жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау пышақтарын 
қосуды IV электр қауіпсіздігі бойынша тобы бар бір адам орындай алады. 

1000 В жоғары электр қондырғыларында тасымалды жерге тұйықтауды 
III және IV электр қауіпсіздігі бойынша топтары бар екі адам орындауы тиіс. 
1000 В дейінгі электр қондырғыларында жерлендірумен барлық 
операцияларды электр қауіпсіздігі бойынша III тобы бар бір адам орындай 
алады. 

Жерге тұйықтау операциялары электр оқшаулағыш қолғаптарда 
орындалуы тиіс. Тасымалды жерге тұйықтау белгіленген талаптарға сәйкес 
болуы тиіс. Жерге тұйықтау құралдарын салғаннан кейін «Жерге 
тұйықталған»  деген плакаттар ілінеді.». 

 
2.1.2. Жұмыс орнын дайындау, жұмысқа жіберу және жұмыс орнын 

тапсыру-қабылдауды жүргізу 
 
Жұмыс орнын дайындау және бригаданы жұмысқа жіберу басқаруында 

және қарауында жабдық бар жедел персоналдан рұқсат алғаннан кейін ғана 
жүзеге асырылады[20]. 

Нарядта көзделген жұмыс орындарын дайындау жөніндегі шараларды 
өзгертуге жол берілмейді. 

Жұмыс орнын дайындау-жұмыс орнында жұмыс істейтін қауіпті 
өндірістік факторға әсер етуді болдырмау үшін жұмыс басталғанға дейін 
техникалық іс-шараларды орындау. Рұқсат беруші жұмысқа жіберер алдында 
жұмыс орнын дайындау жөніндегі техникалық іс-шаралардың орындалуына 
жеке қараумен, жедел журналдағы жазбалар бойынша, жедел схема бойынша 
және басқа да жұмылдырылған ұйымдардың жедел және жедел-жөндеу 
персоналының хабарламалары бойынша көз жеткізуі тиіс. 

Жауапты басшы және жұмыс жүргізуші (бақылаушы) жұмысқа 
жіберер алдында жұмыс орнын дайындау кезінде қандай қауіпсіздік 
шаралары қабылданғанын жіберушіден анықтауы және жұмыс орнын 
дайындауды жұмыс орны шегінде жеке қарап тексерумен жол берушімен 
бірлесіп тексеруі тиіс. 

Нарядтар мен өкімдер бойынша жұмысқа рұқсат беру жұмыс орнын 
дайындағаннан кейін тікелей жұмыс орнында жүргізілуі тиіс. Бұл жағдайда 
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қолданылуы мүмкін. Қоршаулардан кернеу келіп тұрған ток өткізгіш 
бөліктерге дейінгі арақашықтық қағидалармен регламенттеледі. Орнатылған 
қоршауларға «Тоқта. Кернеу». 

Кернеуді алатын электр қондырғыларында жұмыс басталар алдында 
кернеудің жоқтығын тексереді. Кернеудің жоқтығын тексеру зауытта 
шығарылған жарамды кернеу көрсеткіштерінің көмегімен жүргізіледі. 
Көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру кернеуде тұрған ток өткізгіш 
бөліктерде жүргізіледі[20]. 

Жерге қосуды кернеудің жоқтығын тексергеннен кейін орындайды. 
1000-нан жоғары электр қондырғыларында жерге тұйықтау пышақтарын 
қосуды IV электр қауіпсіздігі бойынша тобы бар бір адам орындай алады. 

1000 В жоғары электр қондырғыларында тасымалды жерге тұйықтауды 
III және IV электр қауіпсіздігі бойынша топтары бар екі адам орындауы тиіс. 
1000 В дейінгі электр қондырғыларында жерлендірумен барлық 
операцияларды электр қауіпсіздігі бойынша III тобы бар бір адам орындай 
алады. 

Жерге тұйықтау операциялары электр оқшаулағыш қолғаптарда 
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болуы тиіс. Жерге тұйықтау құралдарын салғаннан кейін «Жерге 
тұйықталған»  деген плакаттар ілінеді.». 

 
2.1.2. Жұмыс орнын дайындау, жұмысқа жіберу және жұмыс орнын 

тапсыру-қабылдауды жүргізу 
 
Жұмыс орнын дайындау және бригаданы жұмысқа жіберу басқаруында 
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персоналының хабарламалары бойынша көз жеткізуі тиіс. 

Жауапты басшы және жұмыс жүргізуші (бақылаушы) жұмысқа 
жіберер алдында жұмыс орнын дайындау кезінде қандай қауіпсіздік 
шаралары қабылданғанын жіберушіден анықтауы және жұмыс орнын 
дайындауды жұмыс орны шегінде жеке қарап тексерумен жол берушімен 
бірлесіп тексеруі тиіс. 

Нарядтар мен өкімдер бойынша жұмысқа рұқсат беру жұмыс орнын 
дайындағаннан кейін тікелей жұмыс орнында жүргізілуі тиіс. Бұл жағдайда 

  
 

рұқсат беруші: 
1. Бригада құрамының атаулы куәліктер бойынша – наряд(өкім) 

нұсқауларына сәйкестігін тексеру; 
2. Егер жерге тұйықтау жұмыс орнынан көрінбесе (35 кВ және одан 

төмен электр қондырғыларында – тоқ өткізгіш бөліктерге қолмен жанасу 
арқылы), орнатылған жерге тұйықтау құралдарын көрсету немесе кернеудің 
жоқтығын тексеру арқылы кернеудің жоқтығын бригадаға дәлелдеу). 

Наряд-рұқсаттама-бұл белгіленген нысандағы арнайы бланкіде 
ресімделген және жұмыстың мазмұнын, жұмыс орнын, оның басталу және 
аяқталу уақытын, қауіпсіз өткізу шарттарын, бригада құрамын және 
жұмыстың орындалу қауіпсіздігіне жауапты адамдарды айқындайтын жұмыс 
жүргізуге арналған жазбаша тапсырма. 

Наряд-рұқсаттама бойынша жұмыстардың ерекшелігі наряд-
рұқсаттаманы ресімдеу сатысында болып табылады: 

- еңбекті қорғау жөніндегі алдын ала іс-шараларды әзірлейді және 
бланкіге енгізеді; 

- ұжымдық және жеке қорғанудың қажетті құралдарын анықтайды; 
- орындауға жататын жұмыстарды қатаң регламенттейді;; 
- жұмыс кезінде орындалуы тиіс еңбекті қорғау жөніндегі іс-

шараларды әзірлейді; 
- еңбектің қауіпсіз тәсілдері бойынша мақсатты нұсқаманы қол 

қойғызып жүргізеді [20]. 
Мақсатты нұсқаулық – наряд немесе өкіммен (наряд берушіден 

мүшелікке дейінгі) айқындалған қызметкерлер санатын қамтитын электр 
қондырғысындағы нақты жұмысты қауіпсіз орындау жөніндегі нұсқаулар. 

Наряд (өкім) беруші, жұмыстардың жауапты басшысы, жүргізілетін 
немесе мақсатты нұсқамалардағы жұмыстарды жүргізуші, электр қауіпсіздігі 
мәселелерінен басқа, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу технологиясы, жүк 
көтергіш машиналар мен механизмдерді, құрал-саймандар мен 
құрылғыларды қауіпсіз пайдалану жөнінде нақты нұсқаулар беруі тиіс. 

Мақсатты нұсқаманы өткізбей жұмысқа жіберуге рұқсат етілмейді [2]. 
Мақсатты нұсқаманы өткізу 2.3-кестеде көрсетілген 
 
2.3-кесте. Мақсатты нұсқама өткізу 
№ Кім Кімге 
1 Наряд беруші Жауапты басшыға (егер ол жұмыс өндірушіге немесе 

бақылаушыға тағайындалмаса); 
2 Рұқсат беруші Жауапты жұмыс басшысына, жұмыс жүргізушіге 

(бақылаушыға) және бригада мүшелеріне; 
3 Жұмыстардың жауапты 

басшысы 
Жұмыс өндірушіге 

4 Жұмыс өндіруші 
(бақылаушы) 

Бригада мүшелеріне 
Бригада құрамына бригаданың жаңа мүшесін қосқан кезде 
нұсқаманы, әдетте, жұмыс жүргізуші жүргізеді 
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Бақылаушы бригадаға жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі шаралар 
туралы және электр тогының соғу мүмкіндігін болдырмайтын электр 
қондырғысының аумағы бойынша бригаданы ауыстыру тәртібі туралы 
нұсқама береді. 

Рұқсат беруші мақсатты нұсқамада бригаданы нарядтың (өкімнің) 
мазмұнымен таныстырады, жұмыс орнының шекарасын, келтірілген 
кернеудің бар-жоғын көрсетеді, жұмыс орнына жақын, кернеуде тұрғанына 
немесе тұрмағанына қарамастан жақындауға жол берілмейтін өткізгіш 
бөліктер мен жабдықтарды көрсетеді. 

Жұмысқа рұқсат нарядтың екі данасында да ресімделеді, оның біреуі 
жұмыс өндірушіде (бақылаушыда), ал екіншісі – рұқсат берушіде қалады. 

Жұмыс толық аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізуші (бақылаушы) 
бригаданы жұмыс орнынан алып тастауы, бригада орнатқан уақытша 
қоршауларды, тасымалданатын қауіпсіздік плакаттарын, жалаушалар мен 
жерге қосуларды алып тастауы, электр қондырғысының есіктерін құлыпқа 
жабуы және нарядта жұмыстың толық аяқталуын өз қолымен ресімдеуі тиіс. 
Жұмыстың жауапты басшысы жұмыс орындарын тексергеннен кейін нарядта 
жұмыстың толық аяқталуын ресімдеуі тиіс [20]. 

Жұмыс жүргізуші (бақылаушы) жұмысты толық аяқтағаннан кейін 
нарядты рұқсат берушіге тапсыруы, ал ол болмаған жағдайда - осы үшін 
бөлінген орында, мысалы, қолданыстағы нарядтардың папкасында қалдыруы 
тиіс. Егер жұмыс толық аяқталғаннан кейін нарядты беру қиын болса, онда 
рұқсат берушінің немесе жедел персонал қатарындағы қызметкердің 
рұқсатымен жұмыс жүргізуші (бақылаушы) нарядты өзінде қалдыра алады. 
Бұл жағдайда, сондай - ақ жұмыс жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін 
қоса атқарса, ол келесі күннен кешіктірмей нарядты жедел персоналға 
немесе наряд берген қызметкерге, ал алыс учаскелерде-учаскенің әкімшілік-
техникалық персоналына тапсыруы тиіс. 

Рұқсат беруші жұмыстардың толық аяқталуы ресімделген нарядты 
алғаннан кейін жұмыс орындарын қарап шығуға және жоғары тұрған жедел 
персонал арасынан жұмыскерге жұмыстардың толық аяқталғаны туралы 
және электр қондырғысын қосу мүмкіндігі туралы хабарлауға тиіс. 

Жұмыс орнын тексергеннен кейін наряд немесе өкім бойынша 
жұмыстың аяқталуы нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу 
журналының және жедел журналдың тиісті бағанында ресімделуі тиіс [20]. 

 
2.1.3.Жедел басқару міндеттері 
 
Жедел басқару дегеніміз – кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің 

қысқа уақыт кезеңдеріне-айға, онкүндікке, аптаға, тәулікке, ауысымға, 
сағатқа өзара байланысты жоспарлар жүйесін әзірлеу және олардың 
орындалуын реттеу. 
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персонал арасынан жұмыскерге жұмыстардың толық аяқталғаны туралы 
және электр қондырғысын қосу мүмкіндігі туралы хабарлауға тиіс. 

Жұмыс орнын тексергеннен кейін наряд немесе өкім бойынша 
жұмыстың аяқталуы нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу 
журналының және жедел журналдың тиісті бағанында ресімделуі тиіс [20]. 

 
2.1.3.Жедел басқару міндеттері 
 
Жедел басқару дегеніміз – кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің 

қысқа уақыт кезеңдеріне-айға, онкүндікке, аптаға, тәулікке, ауысымға, 
сағатқа өзара байланысты жоспарлар жүйесін әзірлеу және олардың 
орындалуын реттеу. 

 

  
 

Жедел басқару 2 кезеңнен тұрады: 
- Күнтізбелік жоспарлау-жедел жоспарлар мен өндіріс кестелері 

жасалады; 
- диспетчерлеу-өндіріс барысын есепке алу, бақылау және реттеу. 
Жедел басқарудың негізгі міндеттері: 
1.Өнімді бағдарламаны орындау, 
2. Операциялық циклдің ұзақтығын азайту, 
3. Тұтынушының күту уақытын азайту, 
4. Қорлардың ең төменгі деңгейлерін қамтамасыз ету, 
5. Кеңістікті, жабдықты және персоналды тиімді пайдалану. 
Процесс ретінде жедел басқару циклдардан тұрады (2.4 кестені 

қараңыз): 
 

2.4- кесте.Жедел басқару циклдары 
№ 
цикл 

Атауы Мәні 

1 Болжау өндірістің болашақ барысы, өндірістік құрылымның 
дамуы, материалдық ағындарды ұйымдастыру формалары 
және т. б. анықталады. 

2 Нормалау күнтізбелік-жоспарлы нормативтерді, пропорцияларды 
және т. б. әзірлеу; 

3 Жоспарлау бөлімшелердің жұмыс жоспарларын әзірлеу; 
4 Ұйымдастыру өндірісті дайындау ұйымдастырылады, учаскелердің 

жұмыстары кесте бойынша ұйымдастырылады; 
5 Өндіріс барысын жедел есепке алу, талдау және реттеу 

 
Масштабы бойынша жедел басқару түрлері 2.3-суретте көрсетілген 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3- сурет. Жедел басқару түрлері 

 
Цехаралық жедел басқару қызметті үйлестіруге және өндірістегі 

шеберханалар арасындағы қажетті пропорцияларды қамтамасыз етуге 
бағытталған. Қамтиды: 

- күнтізбелік-жоспарлы нормативтерді әзірлеу; 
- цехтар үшін айлық және айлық жедел жоспарлар құру; 
- материалдар мен жинақтауыштарды жеткізу жоспарларының 

орындалуындағы ауытқуларды бақылау 

Жедел басқару 

Цехаралық Цехішілік 
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- жоспарды орындау үшін цехтардың барлық қажеттіліктермен үздіксіз 
қамтамасыз етілуін бақылау. 

Цех ішіндегі жедел басқаруға мыналар кіреді: 
- учаскелер үшін күнтізбелік жоспарлар әзірлеу, тапсырманы жұмыс 

орындарына жеткізу 
- өндірісті жедел реттеу [21]. 
Бақылау сұрақтары: 
1. Жұмыс орындарын жіктеу неге байланысты? 
2. Қандай іс-шаралар техникалыққа жатады? 
3. Жұмыс орнын дайындағаннан кейін нарядтар мен өкімдер бойынша 

жұмысқа рұқсат беру қайда жүргізілуі тиіс? 
4. Мақсатты нұсқаулық дегеніміз не? 
5. Наряд-рұқсат бойынша жұмыс ерекшеліктері 
6. Операциялық басқарудың негізгі кезеңдері мен міндеттерін атаңыз 
 
2.2. Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану 

және жөндеу 
 
Электр монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары және қабылдау-

тапсыру сынақтары аяқталғаннан кейін кәсіпорынның технологиялық 
процесінде электр жабдығын мақсаты бойынша пайдалану, яғни осы 
жабдықты пайдалану басталады[21]. 

"Пайдалану" термині жобада және нормативтік құжаттарда көзделген 
оның техникалық сипаттамалары іске асырылатын, қолдау көрсетілетін және 
қалпына келтірілетін жабдықтың өмірлік циклінің кезеңін білдіреді. 

Пайдалану шарттары-бұл электр жабдықтарының тиімділігі 
байланысты болатын барлық сыртқы факторлардың жиынтығы. Оларға мына 
шарттар жатады: пайдалану шарттары; қоршаған орта жағдайлары; 
электрмен жабдықтау шарттары; қызмет көрсету шарттары. 

Жабдықты пайдалану жөніндегі ұйымдастыру және техникалық 
ережелер тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 
қағидаларында жазылған [21]. 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. 

Электр жабдықтарын пайдаланудың негізгі міндеті-оны бүкіл жұмыс 
уақытында дұрыс ұстау және оның үздіксіз және үнемді жұмысын 
қамтамасыз ету. Бұл тапсырманы орындау үшін электр жабдықтарына 
жоспарлы техникалық қызмет көрсету қажет. 
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- жоспарды орындау үшін цехтардың барлық қажеттіліктермен үздіксіз 
қамтамасыз етілуін бақылау. 

Цех ішіндегі жедел басқаруға мыналар кіреді: 
- учаскелер үшін күнтізбелік жоспарлар әзірлеу, тапсырманы жұмыс 

орындарына жеткізу 
- өндірісті жедел реттеу [21]. 
Бақылау сұрақтары: 
1. Жұмыс орындарын жіктеу неге байланысты? 
2. Қандай іс-шаралар техникалыққа жатады? 
3. Жұмыс орнын дайындағаннан кейін нарядтар мен өкімдер бойынша 

жұмысқа рұқсат беру қайда жүргізілуі тиіс? 
4. Мақсатты нұсқаулық дегеніміз не? 
5. Наряд-рұқсат бойынша жұмыс ерекшеліктері 
6. Операциялық басқарудың негізгі кезеңдері мен міндеттерін атаңыз 
 
2.2. Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану 

және жөндеу 
 
Электр монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары және қабылдау-

тапсыру сынақтары аяқталғаннан кейін кәсіпорынның технологиялық 
процесінде электр жабдығын мақсаты бойынша пайдалану, яғни осы 
жабдықты пайдалану басталады[21]. 

"Пайдалану" термині жобада және нормативтік құжаттарда көзделген 
оның техникалық сипаттамалары іске асырылатын, қолдау көрсетілетін және 
қалпына келтірілетін жабдықтың өмірлік циклінің кезеңін білдіреді. 

Пайдалану шарттары-бұл электр жабдықтарының тиімділігі 
байланысты болатын барлық сыртқы факторлардың жиынтығы. Оларға мына 
шарттар жатады: пайдалану шарттары; қоршаған орта жағдайлары; 
электрмен жабдықтау шарттары; қызмет көрсету шарттары. 

Жабдықты пайдалану жөніндегі ұйымдастыру және техникалық 
ережелер тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 
қағидаларында жазылған [21]. 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. 

Электр жабдықтарын пайдаланудың негізгі міндеті-оны бүкіл жұмыс 
уақытында дұрыс ұстау және оның үздіксіз және үнемді жұмысын 
қамтамасыз ету. Бұл тапсырманы орындау үшін электр жабдықтарына 
жоспарлы техникалық қызмет көрсету қажет. 

  
 

2.5-кестеде электр жабдықтарын техникалық пайдалануды жүзеге 
асыратын қызметкерлердің міндеттер көрсетілген. 

 
2.5 -кесте. Электр жабдығын техникалық пайдалануды жүзеге асыратын 
қызметкерлер 
№ Персонал Міндеттер 
1 Әкімшілік-

техникалық 
жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді, 
жабдықты жедел басқаруды және жөндеу 
жұмыстарын ұйымдастырады 

2 Жедел техникалық қызмет көрсетуді және жедел 
басқаруды (қарап тексеруді, жедел ауыстырып 
қосуды жүргізу, жұмыс орнын дайындау, жұмысқа 
рұқсат беру, жұмыс істеушілерді қадағалау) жүзеге 
асырады 

3 Жөндеу Электр қондырғыларының жабдықтарын жөндеу 
бойынша барлық жұмыс түрлерін орындайды 

4 Пайдалану орындалатын жұмысқа сәйкес біліктілік даярлығы 
және электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы болуы тиіс 

 
Электр жабдықтарын пайдалану кезінде оның техникалық жағдайы 

тозуға, сынуға, реттеудің бұзылуына, бекітпелердің әлсіреуіне және т. б. 
байланысты нашарлайды, тіпті шамалы ақаулық, мысалы, электр 
машинасындағы сенімсіз байланыс электр жабдықтарының істен шығуына, 
ал кейбір жағдайларда апатқа әкелуі мүмкін. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4- сурет. Жабдықты пайдаланудың негізгі кезеңдері 
 
Техникалық қызмет көрсету пайдалану кезінде пайда болатын 

ақауларды немесе ақаулыққа әкелуі мүмкін себептерді уақтылы анықтауға 
және жоюға мүмкіндік береді. Электр жабдықтарын жоспарлы-алдын ала 

Жабдықтың жұмысы 

Техникалық  
қызмет көрсету 

Мақсатты  
қолдану жөндеу қайта өңдеу 

Жөндеуден 
 кейінгі  
сынақтар 

Шартты бақылау 
Профилактикалық  
тесттер 
Жағдай  
диагностикасы 
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жөндеу және техникалық қызмет көрсету жүйесі қолданылады-бұл үздіксіз 
жұмысты қамтамасыз ету үшін жүргізілетін электр жабдықтарын күту, 
қадағалау, оған қызмет көрсету және жөндеу бойынша ұйымдастырушылық 
және техникалық алдын-алу шараларының жиынтығы. 

 
2.2.1. Электр машиналарын пайдалану және жөндеу 

 
Электр машиналарын дұрыс пайдаланудың маңызды шарты жоспарлы-

алдын алу жөндеулерін және мерзімді алдын алу сынақтарын уақтылы 
жүргізу болып табылады[19-21]. 

Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесіне сәйкес электр машиналарын 
күнделікті күтумен және қараумен қатар белгілі бір уақыт аралығында 
жоспарлы профилактикалық тексерулер, тексерулер (сынақтар) және 
жөндеудің әр түрлі түрлері жүргізіледі. Жоспарлы-алдын ала жөндеу 
жүйесінің көмегімен электр машиналары қалыпты техникалық 
параметрлерді қамтамасыз ететін күйде ұсталады, істен шығу жағдайларын 
ішінара болдырмайды, жаңғырту нәтижесінде жоспарлы жөндеу кезінде 
машиналардың техникалық параметрлерін жақсартады. 

Жөндеуді ұйымдастырудың үш түрі бар - Орталықтандырылған, 
орталықтандырылмаған, аралас.Орталықтандырылған нысанда электр 
машиналарын жөндеуді, сынауды және реттеуді мамандандырылған жөндеу-
реттеу ұйымдары жүргізеді. Бұл форма ең прогрессивті болып табылады, 
өйткені ол жоғары сапалы жөндеудің минималды құнын қамтамасыз етеді. 

Орталықтандырылмаған нысанда жөндеу, сынау және реттеуді 
кәсіпорындардың өндірістік бөлімшелерінің жөндеу қызметтері жүзеге 
асырады, аралас жұмыс бөлігі орталықтандырылған, бір бөлігі 
орталықтандырылмаған, ал орталықтандыру дәрежесі кәсіпорынның 
сипатына, электр жабдықтарының түрі мен қуатына байланысты болады. 

Мамандандырылған жөндеу кәсіпорындарының саны мен олардың 
қуатының артуымен жөндеу жұмыстарының сапасы жақсарады, олардың 
құны мен жөндеу мерзімі азаяды, бұл орталықтандырылған жөндеуді жеке 
өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін де, жалпы елдің халық шаруашылығы үшін 
де тиімдірек етеді. Орталықтандырылған жөндеуді жетілдіру электр 
машиналарының орталықтандырылған айырбастау қорын құруды және 
олардың номенклатурасын кеңейтуді, жөндеу кәсіпорындарының қызмет 
көрсету саласын ағымдағы жөндеу және профилактикалық қызмет көрсету 
өндірісіне таратуды көздейді. 

Жөндеу циклінің ұзақтығы пайдалану шарттарымен, сенімділік 
көрсеткіштеріне қойылатын талаптармен, жөндеуге жарамдылығымен, 
техникалық пайдалану қағидаларымен, дайындаушы зауыттың 
нұсқаулықтарымен айқындалады. Жөндеу циклінің ұзақтығын анықтаған 
кезде олар электр машиналарының істен шығуын пайдалану уақытының 
функциясына бөлу кестесінен шығады. 
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жөндеу және техникалық қызмет көрсету жүйесі қолданылады-бұл үздіксіз 
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2.2.1. Электр машиналарын пайдалану және жөндеу 
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кезде олар электр машиналарының істен шығуын пайдалану уақытының 
функциясына бөлу кестесінен шығады. 

  
 

Онда үш облысты бөліп көрсетуге болады: і облысы - сапасыз 
тораптарды, бөлшектер мен материалдарды жөндеу кезінде ықтимал 
қолдану, жөндеу технологиясын сақтамау және т.б. есебінен істен шығу 
ықтималдығы жоғарылаған жөндеуден кейінгі жұмыс істеу; ІІ облысы - 
уақыт өте келе істен шығулар саны өзгермейтін электр машиналары 
жұмысының қалыпты кезеңі; ІІІ облысы - істен шығулар санының өсуімен 
сипатталатын электр машинасының жекелеген тораптарының қартаюы[20]. 

Жөндеу циклінің ұзақтығы II қалыпты жұмыс кезеңінің ұзақтығынан 
аспауы керек. Жөндеу циклінің құрылымын жоспарлау кезінде (жоспарлы 
жөндеулердің түрлері мен кезектілігі) электр машинасында тез тозатын 
бөлшектермен (щеткалар, жылжымалы мойынтіректер, байланыс 
сақиналары) қалпына келтіру оларды аздап жөндеу немесе жаңаларына 
ауыстыру арқылы жүзеге асырылады, ұзақ жұмыс уақыты бар түйіндер бар 
(орамалар, механикалық бөлшектер, коллекторлар), оларды жөндеу көп 
уақытты қажет етеді және көп уақытты алады, сондықтан күрделі жөндеу 
арасындағы жұмыс кезінде электр машиналары бірнеше ағымдағы 
жөндеуден өтуі керек.. 

Ағымдағы жөндеулер, әдетте, өндіріс ырғағын бұзбайды, ал резерв 
болмаған кезде күрделі жөндеу өндірісті (технологиялық процесті) тоқтата 
тұрумен байланысты. Сондықтан, электр машиналары үшін жөндеу аралық 
кезең, егер соңғысы аз болса, негізгі технологиялық жабдықтың жөндеу 
аралық кезеңіне теңестірілуі керек. 

Негізгі жабдыққа жатқызылмаған және жеткілікті резерві бар жаппай 
қолданылатын электр машиналары үшін жоспарлы-алдын ала жөндеу 
жүйесінен істен шыққан жөндеу жүйесіне көшуге болады. Мұндай ауысудың 
орындылығы техникалық-экономикалық талдаумен расталуға тиіс. 

Т жөндеу циклінің ұзақтығы, сондай-ақ t жөндеу кезеңінің ұзақтығы 
екі ауысымдық жұмыс кезінде қалыпты пайдалану жағдайларына 
байланысты анықталады. Тұрақты және ауыспалы ток коллекторлық 
машиналар үшін жөндеу циклінің және жөндеу аралық кезеңнің ұзақтығы k 
= 0,75 коэффициентін енгізу арқылы азаяды. 

Т және t шамалары электр машиналарының жұмыс ауысымына, 
пайдалану коэффициентіне, жұмыс сипатына (жылжымалы немесе 
стационарлық қондырғылар, негізгі немесе қосалқы жабдықтар) байланысты 
[20]. 

Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі техникалық қызмет көрсетуді, 
ағымдағы және күрделі жөндеулерді, профилактикалық және жөндеуден 
кейінгі сынақтарды көздейді. Қолданыстағы электр машиналарының алуан 
түрлілігіне байланысты осы жүйенің құрамдас бөліктерінің әрқайсысы үшін 
толық жұмыс тізімін беру мүмкін емес (сынақтардан басқа), сондықтан біз 
жұмыстың типтік көлемімен шектелеміз. Жөндеу алдында ақауларды 
анықтау және кейіннен жою үшін электр машиналарын сынау жүргізіледі. 
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Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың типтік 
көлеміне мыналар кіреді: дайындаушы зауыттың пайдалану ережелері мен 
нұсқаулықтарының орындалуын күнделікті қадағалау (жүктемені, электр 
машинасының жекелеген тораптарының температурасын, тұйық салқындату 
жүйесі кезіндегі салқындату ортасының температурасын, мойынтіректерде 
майлаудың болуын, қалыпсыз шулар мен тербелістердің болмауын, 
коллекторда және түйіспелі сақиналарда шамадан тыс ұшқындаудың болуын 
бақылау және т. б.); жерге қосудың ақаусыздығын күнделікті бақылау; 
электр жабдықтарында жұмыс істейтіндердің қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын сақтауын бақылау; авариялық жағдайларда электр 
машиналарын; негізгі технологиялық жабдықтың жұмысындағы үзілістер 
кезінде жүзеге асырылатын және электр машиналарының арнайы 
тоқтатылуын талап етпейтін ұсақ жөндеу (түйіспелер мен бекітпелерді тарту, 
щеткаларды ауыстыру, траверсаларды реттеу, іске қосуды реттеу 
аппаратурасы мен қорғау жүйесін қосымша реттеу, машинаның қолжетімді 
бөліктерін тазалау және т. б.); Электр машиналарын және оларды қорғау мен 
басқару жүйелерін монтаждаудан, жөндеуден және баптаудан кейін 
қабылдау-тапсыру сынақтарына қатысу; пайдаланылатын машиналарды бас 
энергетик бекіткен кесте бойынша жоспарлы тексеру,. 

Ағымдағы жөндеу кезіндегі жұмыстардың типтік көлемі мыналарды 
қамтиды : техникалық қызмет көрсету операцияларын жүргізу; қоректендіру 
желісінен ажырату және жетек механизмінен (қозғалтқыштан) ажырату; 
сыртқы беттерді ластанудан тазарту; электр машинасын жөндеуге қажетті 
көлемде бөлшектеу; мойынтіректердің жай-күйін тексеру, оларды жуу, егер 
олардың саңылаулары рұқсат етілгеннен асып кетсе, тербеліс 
мойынтіректерін ауыстыру, мәжбүрлі майлау жүйесін тексеру және жөндеу, 
майлауды ауыстыру; желдеткіштің бекітілуін тексеру, тазалау және жөндеу, 
мәжбүрлі желдету жүйесін тексеру және жөндеу; орамаларды, коллекторды, 
желдеткіш; орамалардың алдыңғы бөліктерінің жай-күйін және Бекітілу 
сенімділігін тексеру, анықталған ақауларды жою; орамалардың 
оқшаулауының жергілікті зақымдануларын жою, орамаларды кептіру, 
орамалардың алдыңғы бөліктерін жабын лакпен жабу; бекіту қосылыстары 
мен контактілерді ақаулы бекіту бөлшектерін ауыстыра отырып тексеру 
және тарту; щетка ұстағыштарды, траверстерді, қысқа тұйықтағыш 
құрылғыларды, щеткаларды көтеру механизмін тексеру және реттеу; 
коллектор мен байланыс сақиналарын тазалау және тегістеу, коллекторды 
босату; орамалардың шығыс ұштары мен клеммдік қалыптардың жай-күйін 
және дұрыс белгіленуін қажетті жөндеумен; фланецті төсемдер мен 
тығыздағыштарды ауыстыру; машинаны желіге қосу және оның жұмысын 
бос жүрісте және жүктемеде тексеру; бояудың зақымдануын жою; қабылдау-
тапсыру сынақтарын жүргізу және машинаны пайдалануға беруді ресімдеу 
[20]. 
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бөліктерін тазалау және т. б.); Электр машиналарын және оларды қорғау мен 
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қамтиды : техникалық қызмет көрсету операцияларын жүргізу; қоректендіру 
желісінен ажырату және жетек механизмінен (қозғалтқыштан) ажырату; 
сыртқы беттерді ластанудан тазарту; электр машинасын жөндеуге қажетті 
көлемде бөлшектеу; мойынтіректердің жай-күйін тексеру, оларды жуу, егер 
олардың саңылаулары рұқсат етілгеннен асып кетсе, тербеліс 
мойынтіректерін ауыстыру, мәжбүрлі майлау жүйесін тексеру және жөндеу, 
майлауды ауыстыру; желдеткіштің бекітілуін тексеру, тазалау және жөндеу, 
мәжбүрлі желдету жүйесін тексеру және жөндеу; орамаларды, коллекторды, 
желдеткіш; орамалардың алдыңғы бөліктерінің жай-күйін және Бекітілу 
сенімділігін тексеру, анықталған ақауларды жою; орамалардың 
оқшаулауының жергілікті зақымдануларын жою, орамаларды кептіру, 
орамалардың алдыңғы бөліктерін жабын лакпен жабу; бекіту қосылыстары 
мен контактілерді ақаулы бекіту бөлшектерін ауыстыра отырып тексеру 
және тарту; щетка ұстағыштарды, траверстерді, қысқа тұйықтағыш 
құрылғыларды, щеткаларды көтеру механизмін тексеру және реттеу; 
коллектор мен байланыс сақиналарын тазалау және тегістеу, коллекторды 
босату; орамалардың шығыс ұштары мен клеммдік қалыптардың жай-күйін 
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тығыздағыштарды ауыстыру; машинаны желіге қосу және оның жұмысын 
бос жүрісте және жүктемеде тексеру; бояудың зақымдануын жою; қабылдау-
тапсыру сынақтарын жүргізу және машинаны пайдалануға беруді ресімдеу 
[20]. 

 

  
 

Күрделі жөндеу кезіндегі жұмыстардың типтік көлемі мыналарды 
қамтиды:  

- ағымдағы жөндеу операцияларын жүргізу; 
- ротордың осьтік екпінін және сырғу мойынтіректерінің радиалды 

саңылауларын тексеру, кейіннен астарларды қайта құю; 
- тербеліс мойынтіректерін ауыстыру; барлық механикалық 

бөлшектерді тазалаумен және жуумен машинаны толық бөлшектеу; 
- ақаулы орамаларды ауыстыру (қысқа тұйықталған орамаларды 

жөндеуді қоса алғанда)*, сақталатын орамаларды тазалау және үрлеу; 
- орамаларды сіңдіру және кептіру, орамалардың алдыңғы бөліктерін 

жабын лактарымен және эмальдармен жабу; коллекторларды, байланыс 
сақиналарын және щетка тораптарын жөндеу (оларды жаңасына 
ауыстырғанға дейін); 

- табақтарды ішінара ауыстыруды қоса алғанда, статор мен ротордың 
магнит өткізгіштерін жөндеу; магнит өткізгіштердің престеуін қалпына 
келтіру; 

- подшипник қалқандарын, корпусты жөндеу, отырғызу орындарының 
көлемін қалпына келтіру; білікті жөндеу; желдеткішті жөндеу немесе 
ауыстыру; 

- ақаулы ойықты сыналарды, әртүрлі оқшаулағыш бөлшектерді 
ауыстыру;  

- машинаны құрастыру және бояу; қабылдау-тапсыру сынақтарын 
жүргізу және машинаны пайдалануға тапсыруды ресімдеу. 

* Тік бұрышты сымның орамалары ескі сымның көмегімен жөнделеді. 
Дөңгелек сым әдетте пайдаланылмайды. 

Қозғалтқышты жұмыс машинасына орнатпас бұрын келесі 
дайындық жұмыстарын орындау керек: 

1) Қозғалтқыш корпусын шаңнан тазартыңыз. 
2) керосинге немесе бензинге малынған шүберекпен біліктің бос 

ұшынан коррозияға қарсы майды алыңыз. 
3) қозғалтқыштың бекіткіштерін тексеріңіз. 
4) ротордың екі бағытта да еркін айналуына көз жеткізіңіз. 
5) мойынтірек тораптарында майлаудың болуын тексеру. 
6) фазалар мен корпус арасындағы оқшаулау кедергісін 500В кернеуге 

мегомметрмен өлшеуге болады, егер оқшаулау кедергісі 0,5 МОм кем болса, 
қозғалтқыш орамасын кептіру қажет. 

7) кептіру шкафында немесе қыздыру шамдарымен ораманы ағымдағы 
тәсілмен (қозғалтқышты бөлшектей отырып немесе онсыз) кептіруге болады. 
Кептіру кезінде орамалардың температурасы 100 градустан аспауы 
керек.Ағымдағы жолмен кептіру процесінде ораманың температурасын 
бақылау қажет. 

8) қозғалтқыштың орамасының температурасын кез-келген бөлігінде 
шарикті алюминий фольгамен орайтын термопарамен немесе термометрмен 
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өлшеуге болады, ал сыртқы бөлігі жылу оқшаулауымен (киіз, мақта және 
т.б.) жабылған. Ораманың ойық бөлігіндегі Температура фронталға 
қарағанда 10-15 градусқа жоғары.Орамалардың температурасын қыздыру 
кезеңінде оның кедергісінің өзгеруімен (Оммен) анықтауға болады. 

9) оқшаулау кедергісі 0,5 МОм мәніне жеткенше орамаларды кептіреді. 
Егер оқшаулау кедергісі көрсетілген мәнге көтерілмесе (орам өте ылғалды), 
кептіру жалғасады [20]. 

10) Қозғалтқышты орнату ережелеріне сәйкес жұмыс машинасына 
орнату және оны қуат желісіне қосу қажет. Егер шығыс ұштарының 
таңбалануы болмаса, фазалардың басталуы мен ұштарын эмпирикалық түрде 
анықтауға болады. Ол үшін екі қарапайым әдісті қолдануға болады. 

Бірінші жағдайда, фазалардың басталуы мен ұштарын басқару 
шамымен немесе мегомметрмен анықтап, әртүрлі фазалардың екі өткізгіші 
бір-біріне қосылады. Осы екі тізбектелген фазалар ауыспалы кернеуді береді.  

Вольтметр немесе басқару шамы үшінші фазаға қосылады. Егер 
фазалар бірдей терминалдармен қосылса, мысалы," бастаулар"немесе" 
ұштар", үшінші фазада кернеу болмайды. Бұрын вольтметрге немесе шамға 
қосылған фаза бір-біріне қосылған екі фазаның бірінен ауыстырылады және 
үшінші фазаға ұқсас белгіленеді. 

Екінші жағдайда, фазалардың табылған ұштары үшке қосылады және 
тұрақты ток амперметрі немесе Ц-435 құрылғысы алынған нүктелерге 
қосылады, оны тұрақты ток амперметрі ретінде қолданады. Егер 
қозғалтқыштың роторы қолмен айналса, құрылғының көрсеткісі ауытқып 
кетсе, фазалардың бірінің тұжырымдарын ауыстыру керек. 

Егер бір фазаны ауыстырғаннан кейін көрсеткі ауытқып кетсе, 
коммутациялық фазаның бастапқы орнын қалпына келтіріп, басқа фазаның 
тұжырымдарын ауыстыру керек. Үш нұсқаның бірінде құрылғы 
көрсеткісінің ауытқуы тоқтайды, бұл барлық фазалардың бірдей шығу 
жолдарымен қосылғанын көрсетеді. Фазалық терминалдарды ауыстыру 
кезінде роторды бір бағытта бұру керек. 

Жөндеуден кейін электр машиналары жөндеу кәсіпорнында сыналады, 
олардың көлемі машинаның түріне және жүргізілген жөндеу түріне 
байланысты болады. 

Пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды сынақ нәтижелерін 
нормалармен салыстыру негізінде ғана емес, жүргізілген сынақтар мен 
тексерулер нәтижелерінің жиынтығы бойынша да беріледі. Параметрлерді 
сынау кезінде алынған мәндер бастапқы мәндермен, сондай-ақ электр 
машинасының алдыңғы сынақтарының нәтижелерімен салыстырылуы тиіс 
[19]. 
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Жөндеуден кейін электр машиналары жөндеу кәсіпорнында сыналады, 
олардың көлемі машинаның түріне және жүргізілген жөндеу түріне 
байланысты болады. 

Пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды сынақ нәтижелерін 
нормалармен салыстыру негізінде ғана емес, жүргізілген сынақтар мен 
тексерулер нәтижелерінің жиынтығы бойынша да беріледі. Параметрлерді 
сынау кезінде алынған мәндер бастапқы мәндермен, сондай-ақ электр 
машинасының алдыңғы сынақтарының нәтижелерімен салыстырылуы тиіс 
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2.2.2. Трансформаторларды пайдалану және жөндеу 
 

Трансформаторларды қарау пайдалану кезінде олардың жай-күйін 
көзбен шолып бақылау құралы болып табылады. Тексеру 
трансформаторларды ажыратпай келесі кезеңділікпен жүргізіледі: 

– персоналдың тұрақты кезекшілігі бар қосалқы станциялардың басты 
төмендетуші трансформаторлары-тәулігіне 1 рет; 

– Электр қондырғыларының тұрақты және тұрақты кезекшіліксіз 
қалған трансформаторлары-айына кемінде 1 рет. 

Трансформаторларды кезектен тыс тексеру жүргізіледі: 
- қолайсыз климаттық әсерлерден кейін, мысалы, қоршаған ауа 

температурасының күрт өзгеруінен кейін; 
- сигналға газ қорғауы іске қосылғаннан кейін; 
- трансформаторды газ немесе дифференциалды қорғаумен 

ажыратқаннан кейін. 
Трансформаторларды қарау кезінде тексеріледі: 
- барлық өлшеу аспаптарының көрсеткіштері 

(термометрлер,термосигнализаторлар, мановакуумметрлер және 
басқалар); 

- трансформатордың сыртқы оқшауламасының жай-күйі (Фарфор 
сынықтары мен сынықтарының болмауы, бетінің ластану дәрежесі); 

- шиналаудың, кәбілдік кірмелердің және бақылау үшін қолжетімді 
түйіспелі қосылулардың жай-күйі; 

- май құбырларының Ернемектік қосылыстарының жай-күйі және май 
ағуының болмауы; 

- кеңейткіште және маймен толтырылған енгізімдерде майдың болуы 
және деңгейі; 

- жерге қосу контурының жағдайы; 
- май қабылдау құрылғыларының (қиыршық тас төгу) жай-күйі); 
- трансформаторларды жабық орнату кезінде үй-жайдың жай-күйі, 

желдеткіштің жарамдылығы, өрт сөндіру құралдарының болуы тексеріледі. 
Трансформатордың жай-күйінің көрсеткіштерінің бірі-ол шығарған 

дауыстың сипаты (тыңдау желдеткіштер өшірілген кезде жүзеге асырылады). 
Трансформатор багындағы разрядтарға байланысты жарылулар мен 
шертулер болмауы тиіс; дыбыс деңгейі мен реңінің кезеңдік өзгерістерінсіз 
біркелкі болуы тиіс. 
 Трансформаторлардың жұмыс режимдері 

Трансформаторларды пайдаланудағы басты міндеттердің бірі олардың 
жұмыс режимін бақылау болып табылады. Бұл бақылау трансформатордың 
жүктемесін, орамалардағы кернеуді, май температурасын және басқа 
параметрлерді тексеру арқылы жүзеге асырылады. Персоналдың тұрақты 
кезекшілігі бар қосалқы станцияларда бақылау режим параметрлерін 
тәуліктік ведомосте белгілей отырып, 1-2 сағат кезеңділікпен жүзеге 
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асырылады. 
Персоналдың тұрақты кезекшілігінсіз қосалқы станцияларда 

трансформаторлар режимін бақылауды жедел персонал қосалқы станцияға 
келген сайын, бірақ айына кемінде 1 рет жүзеге асырады. 

Қуат трансформаторлары жүктеме, кернеу, қоршаған орта жағдайлары 
және басқа факторлармен сипатталатын әртүрлі режимдерде жұмыс істей 
алады. 

Трансформатордың номиналды режимі-номиналды кернеу, 
номиналды жүктеме және салқындату ортасының температурасы (ауа) +20 ° 
c кезінде оның жұмыс режимі деп аталады. 

Жоғарыда келтірілген анықтамадан ұзақ номиналды режим 
идеализацияланған (іс жүзінде қол жетімді емес) режим екенін көруге 
болады. Алайда, бұл режимде трансформатор өндіруші белгілеген қызмет 
мерзімін өңдей алады деп саналады. 

Қалыпты-бұл трансформатордың жұмыс режимі, онда оның 
параметрлері стандарттармен, техникалық шарттармен және басқа да 
нормативтік құжаттармен рұқсат етілген шектерде номиналдыдан ауытқиды. 

Номиналды жүктемеден аспайтын жүктеме кезінде осы тармақтың 
номиналды кернеуінен 10% артық кез келген ораманың кез келген 
тарамында кернеу жоғарылаған кезде трансформатордың ұзақ жұмыс 
істеуіне жол беріледі. Бұл ретте кез келген орамадағы кернеу оқшаулау 
жұмысының сенімділігімен анықталатын және Uном лектр желісінің 
номиналды кернеуінен келесі шектерде МЕМСТ 721-77 
нормаланатынUрабmax, үлкен жұмыс кернеуінен жоғары болмауы тиіс: 

 
Uном  = 6,10кВ Uраб max = 1,2 Uном, 
 
Uном  = 35,110кВ Uраб max = 1,15 Uном,  
 
Uном  =220кВ Uраб max = 1,1Uном. 
 

Трансформаторлардың бір де біреуі артық жүктелмеген жағдайда, 
олардың параллель жұмыс істеу режиміне жол беріледі. Ол үшін келесі 
шарттар орындалуы керек: 

- трансформаторлар орамдарының қосылу топтары бірдей болуы тиіс; 
- трансформаторлар қуатының ара қатынасы 1:3 артық емес; 
-0,5-тен аспайтын трансформация коэффициенттерінің 

айырмашылығы%; 
- 10-нан аспайтын қысқа тұйықталу кернеулерінің айырмашылығы%; 
-  трансформаторларды фазалау жүргізілді. 

Трансформаторлардың параллель жұмысы және олардың жалпы 
жүктемесінің ауыспалы графигі тәулік ішінде жұмыс істейтін 
трансформаторлардың санын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Оңтайлылық 
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асырылады. 
Персоналдың тұрақты кезекшілігінсіз қосалқы станцияларда 

трансформаторлар режимін бақылауды жедел персонал қосалқы станцияға 
келген сайын, бірақ айына кемінде 1 рет жүзеге асырады. 

Қуат трансформаторлары жүктеме, кернеу, қоршаған орта жағдайлары 
және басқа факторлармен сипатталатын әртүрлі режимдерде жұмыс істей 
алады. 

Трансформатордың номиналды режимі-номиналды кернеу, 
номиналды жүктеме және салқындату ортасының температурасы (ауа) +20 ° 
c кезінде оның жұмыс режимі деп аталады. 

Жоғарыда келтірілген анықтамадан ұзақ номиналды режим 
идеализацияланған (іс жүзінде қол жетімді емес) режим екенін көруге 
болады. Алайда, бұл режимде трансформатор өндіруші белгілеген қызмет 
мерзімін өңдей алады деп саналады. 

Қалыпты-бұл трансформатордың жұмыс режимі, онда оның 
параметрлері стандарттармен, техникалық шарттармен және басқа да 
нормативтік құжаттармен рұқсат етілген шектерде номиналдыдан ауытқиды. 

Номиналды жүктемеден аспайтын жүктеме кезінде осы тармақтың 
номиналды кернеуінен 10% артық кез келген ораманың кез келген 
тарамында кернеу жоғарылаған кезде трансформатордың ұзақ жұмыс 
істеуіне жол беріледі. Бұл ретте кез келген орамадағы кернеу оқшаулау 
жұмысының сенімділігімен анықталатын және Uном лектр желісінің 
номиналды кернеуінен келесі шектерде МЕМСТ 721-77 
нормаланатынUрабmax, үлкен жұмыс кернеуінен жоғары болмауы тиіс: 

 
Uном  = 6,10кВ Uраб max = 1,2 Uном, 
 
Uном  = 35,110кВ Uраб max = 1,15 Uном,  
 
Uном  =220кВ Uраб max = 1,1Uном. 
 

Трансформаторлардың бір де біреуі артық жүктелмеген жағдайда, 
олардың параллель жұмыс істеу режиміне жол беріледі. Ол үшін келесі 
шарттар орындалуы керек: 

- трансформаторлар орамдарының қосылу топтары бірдей болуы тиіс; 
- трансформаторлар қуатының ара қатынасы 1:3 артық емес; 
-0,5-тен аспайтын трансформация коэффициенттерінің 

айырмашылығы%; 
- 10-нан аспайтын қысқа тұйықталу кернеулерінің айырмашылығы%; 
-  трансформаторларды фазалау жүргізілді. 

Трансформаторлардың параллель жұмысы және олардың жалпы 
жүктемесінің ауыспалы графигі тәулік ішінде жұмыс істейтін 
трансформаторлардың санын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Оңтайлылық 

  
 

критерийі-белсенді қуаттың минималды жоғалуы. 
Бір (n=1) және екі  (n=2) трансформаторлар үшін S жүктемесінен қуат 

шығынының тәуелділігін құрайық (Сурет 2.5).  
 

 
2.5- сурет. Параллель жұмыс істейтін трансформаторлардағы қуат 

шығынының жүктемеге тәуелділігі 
 
Кернеуді реттеу режимі. Жүктемедегі кернеуді реттеу құрылғылары 

(ТБН), әдетте, автоматты режимде жұмыс істеуі тиіс. РПН-ны басқару 
пультінен қашықтықтан ауыстырып қосуға жол беріледі. Қоздырмай 
ауыстырып қосу трансформаторларында (ПБВ) трансформациялау 
коэффициентін таңдаудың дұрыстығы жылына екі рет – қысқы максимум 
мен жазғы минимум алдында тексерілуі тиіс. 

Авариялық режимдер. Трансформатор ішкі зақымданумен байланысты 
емес қорғаныспен, мысалы, максималды ток қорғанысымен ажыратылған 
кезде, трансформатор жұмысқа қайта қосылуы мүмкін. 

Трансформатор ішкі зақымданулардан (газ, дифференциалдық) 
қорғаныспен ажыратылған кезде бұл трансформатор жұмысқа қарап 
тексергеннен, сынақтан өткізгеннен, майды талдағаннан, газ релесінен газды 
талдағаннан және анықталған ақауларды жойғаннан кейін ғана қосылады. 

Газ релесі сигналға іске қосылған кезде трансформаторды сыртқы 
тексеру және талдау үшін газ релесінен газ алу жүргізіледі. Егер реледегі газ 
жанбайтын болса, сыртқы тексеру кезінде зақымдану белгілері табылмаса, ал 
трансформатордың ажыратылуы электр энергиясының жеткіліксіз 
жіберілуіне әкеп соқса, газ релесінің сигналға іске қосылу себептері 
анықталғанға дейін трансформатор жұмыста қалдырылуы мүмкін. Осы 
себептер анықталғаннан кейін трансформаторды одан әрі қалыпты пайдалану 
мүмкіндігі бағаланады. 

Трансформатордың істен авариялық шығуы жүзеге асырылады: 
- - Бак ішіндегі қатты және біркелкі емес шу немесе жарылу кезінде 

трансформаторлар; 
- номиналды жүктемеден аспайтын жүктеме кезінде және салқындату 

құрылғыларының қалыпты жұмысы кезінде трансформатордың қалыптан 
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тыс және үнемі өсіп отыратын қызуы; 
- кеңейткіштен майды шығару немесе пайдаланылған газ құбырының 

диафрагмасының жарылуы; 
- майдың ағуы немесе май деңгейінің кеңейткіштегі май өлшеуіш 

шыны деңгейінен төмендеуі [20]. 
Трансформаторлардың шамадан тыс жүктеме режимі 
Трансформатордың қартаю процесіне ең сезімтал элементі-

орамалардың целлюлозалық оқшаулануы, ол трансформатордың ресурсын 
(қызмет ету мерзімін) нақты анықтайды. Оқшаулаудың қартаюына әсер 
ететін негізгі фактор оқшаулаудың термиялық тозуын тудыратын оны 
жылыту болып табылады. 6 градустық ереже бар: оқшаулау 
температурасының 6 градусқа жоғарылауы оның қызмет ету мерзімін екі есе 
қысқартады. Бұл ереже температура диапазонында 80...140оС. 

Орамалардың оқшаулауын неғұрлым қарқынды қыздыру 
трансформаторлар шамадан тыс жүктелген кезде пайда болады. Сондықтан 
трансформаторлардың шамадан тыс жүктеме режиміне ерекше назар 
аударамыз. 

Трансформатордың біркелкі емес күнделікті жүктеме кестесіне 
байланысты шамадан тыс жүктеме жүйелі деп аталады. Электрмен 
жабдықтау жүйесінің кез-келген элементінің апаттық ажыратылуына 
байланысты шамадан тыс жүктеме төтенше жүктеме деп аталады. 

Трансформаторларды пайдалану кезінде олардың жүйелі және 
авариялық жүктелуіне жол беру күштік май трансформаторларының 
жүктемесі бойынша Басшылықпен регламенттеледі (МЕМСТ 14209-97). 
Мұнда трансформатордың салқындату жүйесі, салқындату ортасының 
температурасы, трансформатордың жүктеме кестесі және басқа факторлар 
ескеріледі. 

МЕМСТ 14209-97 негізгі ережелерімен танысу үшін алдымен 
трансформатордың жұмыс режимін тұрақты жүктеме кезінде қарастырыңыз 
S. трансформатордағы қыздыру көзі оның белсенді бөлігі болып табылады. 
Май орамалардан қызады, оның көлемі артып, тығыздығы төмендейді. 
Қыздырылған май резервуардың жоғарғы жағына көтеріліп, 
трансформатордың салқындату жүйесінің радиаторларына жіберіледі (сурет. 
2.6, а). Радиаторлардан өтіп, май салқындатылып, резервуардың түбіне 
түседі. Мұнайдың табиғи айналымы осылай жүреді. 

Трансформатордың жылу диаграммасында (Сурет2.6, б) 
салқындатылған ауаның температурасы а қатынасы өзгермейді (тік түзу 1). 
Майдың температурасы мен ораманың айналу температурасы орамның 
биіктігінде сызықтық түрде артады. Ораманың жоғарғы бөлігіндегі май 
температурасының ауа температурасынан асып кетуі (2 түзу) оа. 

В силу дополнительных потерь в верхней части обмотки будет 
находиться наиболее нагретая точка обмотки h. Превышение температуры 
наиболее нагретой точки обмотки над температурой масла (зависимость 3) в 
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тыс және үнемі өсіп отыратын қызуы; 
- кеңейткіштен майды шығару немесе пайдаланылған газ құбырының 

диафрагмасының жарылуы; 
- майдың ағуы немесе май деңгейінің кеңейткіштегі май өлшеуіш 

шыны деңгейінен төмендеуі [20]. 
Трансформаторлардың шамадан тыс жүктеме режимі 
Трансформатордың қартаю процесіне ең сезімтал элементі-

орамалардың целлюлозалық оқшаулануы, ол трансформатордың ресурсын 
(қызмет ету мерзімін) нақты анықтайды. Оқшаулаудың қартаюына әсер 
ететін негізгі фактор оқшаулаудың термиялық тозуын тудыратын оны 
жылыту болып табылады. 6 градустық ереже бар: оқшаулау 
температурасының 6 градусқа жоғарылауы оның қызмет ету мерзімін екі есе 
қысқартады. Бұл ереже температура диапазонында 80...140оС. 

Орамалардың оқшаулауын неғұрлым қарқынды қыздыру 
трансформаторлар шамадан тыс жүктелген кезде пайда болады. Сондықтан 
трансформаторлардың шамадан тыс жүктеме режиміне ерекше назар 
аударамыз. 

Трансформатордың біркелкі емес күнделікті жүктеме кестесіне 
байланысты шамадан тыс жүктеме жүйелі деп аталады. Электрмен 
жабдықтау жүйесінің кез-келген элементінің апаттық ажыратылуына 
байланысты шамадан тыс жүктеме төтенше жүктеме деп аталады. 

Трансформаторларды пайдалану кезінде олардың жүйелі және 
авариялық жүктелуіне жол беру күштік май трансформаторларының 
жүктемесі бойынша Басшылықпен регламенттеледі (МЕМСТ 14209-97). 
Мұнда трансформатордың салқындату жүйесі, салқындату ортасының 
температурасы, трансформатордың жүктеме кестесі және басқа факторлар 
ескеріледі. 

МЕМСТ 14209-97 негізгі ережелерімен танысу үшін алдымен 
трансформатордың жұмыс режимін тұрақты жүктеме кезінде қарастырыңыз 
S. трансформатордағы қыздыру көзі оның белсенді бөлігі болып табылады. 
Май орамалардан қызады, оның көлемі артып, тығыздығы төмендейді. 
Қыздырылған май резервуардың жоғарғы жағына көтеріліп, 
трансформатордың салқындату жүйесінің радиаторларына жіберіледі (сурет. 
2.6, а). Радиаторлардан өтіп, май салқындатылып, резервуардың түбіне 
түседі. Мұнайдың табиғи айналымы осылай жүреді. 

Трансформатордың жылу диаграммасында (Сурет2.6, б) 
салқындатылған ауаның температурасы а қатынасы өзгермейді (тік түзу 1). 
Майдың температурасы мен ораманың айналу температурасы орамның 
биіктігінде сызықтық түрде артады. Ораманың жоғарғы бөлігіндегі май 
температурасының ауа температурасынан асып кетуі (2 түзу) оа. 

В силу дополнительных потерь в верхней части обмотки будет 
находиться наиболее нагретая точка обмотки h. Превышение температуры 
наиболее нагретой точки обмотки над температурой масла (зависимость 3) в 

  
 

верхней части обмотки достигает величины ho  шамасына жетеді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 
2.6 - сурет. (а) Трансформатордағы майдың табиғи айналымы және 

(б) трансформатордың жылу диаграммасы  
 
Трансформатордың шамадан тыс жүктеме режимінде жұмыс істеу 

мүмкіндігі ораманың жоғарғы бөлігіндегі май температурасын және 
ораманың ең қызған нүктесінің температурасын салыстыру арқылы 
бағаланады. Бұл тарату трансформаторлары үшін шекті мәндер (қуаты 2,5 
МВ дейін.А және кернеуі 35 кВ дейін) және орташа қуатты 
трансформаторлар (100 МВ.А дейін) кестеде келтірілген. 2.6. Сондай-ақ, ауа 
температурасыа=20оС кезінде оmax және hmax коэффициенттерінің шекті 
температурасын анықтайтын трансформаторлардың шамадан тыс 
жүктемелері көрсетілген. 

 
2.6- кесте.Трансформаторлардың шекті мәндері 

Мәні Тарату Орташа қуат 
Жүйелі жүктеме режимі: 
шекті шамадан тыс жүктеме, о.е. 

 
1,5 

 
1,5 

ораманың ең қызған нүктесінің шекті температурасы, 
hmax,оС 

140 140 

жоғарғы қабаттардағы майдың шекті температурасы, 

о max, оС 

105 105 

Ұзақ авариялық жүктелімдер режимі: 
шекті шамадан тыс жүктеме, о.е. 

1,8 1,8 

шекті температура 
ораманың ең қыздырылған нүктесі, hmax,оС 

150 140 

жоғарғы қабаттардағы майдың шекті температурасы, 

о max, оС 

115 115 

Орам 

Мұнай  
айналымы 



74

  
 

Нақты ауа температурасы күн, маусым, жыл ішінде өзгереді. 
Трансформатордың бірдей жүктемесінде ауа температурасының жоғарылауы 
май мен ораманың температурасының жоғарылауына әкеледі. Осылайша, 
оқшаулаудың термиялық тозуы трансформатордың жүктемесімен де, 
қоршаған ортаның температурасымен де анықталады. 

Трансформаторлардың шамадан тыс жүктелу режимдерін инженерлік 
есептеу кезінде ауаның баламалы температурасы пайдаланылады. Бұл 
шартты тұрақты температура, ол қарастырылып отырған уақыт кезеңінде 
оқшаулаудың тозуын сол уақыт кезеңіндегі нақты өзгеретін температура 
сияқты тудырады. 

Трансформаторлық майды пайдалану.  
Трансформатор майы трансформаторда үш негізгі функцияны 

орындайды: белсенді бөліктің кернеу астындағы түйіндерін оқшаулайды; 
белсенді бөліктің жұмыс кезінде қыздырылатын түйіндерін салқындатады; 
орамалардың қатты оқшаулауын ылғалдан қорғайды. 

Майдың пайдалану қасиеттері және оның сапасы майдың химиялық 
құрамымен анықталады. Жаңадан келіп түскен майдың стандартқа 
сәйкестігін растайтын жеткізуші кәсіпорынның сертификаты болуы тиіс. 
Трансформатормен бірге келген Май үшін стандартқа сәйкестік 
трансформатор паспортындағы жазбамен расталады [21]. 

Трансформаторларды әрбір тексеру кезінде термометрлер немесе 
термосигнализаторлар бойынша бақыланатын майдың жоғарғы 
қабаттарының температурасы тексеріледі. Бұл температура 95 ° C-тан аспауы 
керек. Олай болмаған жағдайда трансформатордың жүктемесі төмендетілуі 
тиіс. 

Майдың жай-күйі сынақ нәтижелері бойынша бағаланады, олар 
көлеміне қарай үш түрге бөлінеді. 

1. Электр беріктігін сынау. Мұнда Uпр, майының тесілген кернеуі 
анықталады, механикалық қоспалардың құрамы көзбен (сапалы) 
анықталады. 

Электрлік беріктік-бұл майдың диэлектрлік қасиеттерінің негізгі 
сипаттамаларының бірі. Майды электрлік беріктікке сынау стандартты май 
құрауышта (Сурет2.7) жүргізіледі, бұл екі жалпақ электрод 2 орнатылған 1 
фарфор түтіктері болып табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7- сурет. Стандартты май қабылдағыш 

Ма
й 
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оқшаулаудың тозуын сол уақыт кезеңіндегі нақты өзгеретін температура 
сияқты тудырады. 

Трансформаторлық майды пайдалану.  
Трансформатор майы трансформаторда үш негізгі функцияны 

орындайды: белсенді бөліктің кернеу астындағы түйіндерін оқшаулайды; 
белсенді бөліктің жұмыс кезінде қыздырылатын түйіндерін салқындатады; 
орамалардың қатты оқшаулауын ылғалдан қорғайды. 

Майдың пайдалану қасиеттері және оның сапасы майдың химиялық 
құрамымен анықталады. Жаңадан келіп түскен майдың стандартқа 
сәйкестігін растайтын жеткізуші кәсіпорынның сертификаты болуы тиіс. 
Трансформатормен бірге келген Май үшін стандартқа сәйкестік 
трансформатор паспортындағы жазбамен расталады [21]. 

Трансформаторларды әрбір тексеру кезінде термометрлер немесе 
термосигнализаторлар бойынша бақыланатын майдың жоғарғы 
қабаттарының температурасы тексеріледі. Бұл температура 95 ° C-тан аспауы 
керек. Олай болмаған жағдайда трансформатордың жүктемесі төмендетілуі 
тиіс. 

Майдың жай-күйі сынақ нәтижелері бойынша бағаланады, олар 
көлеміне қарай үш түрге бөлінеді. 

1. Электр беріктігін сынау. Мұнда Uпр, майының тесілген кернеуі 
анықталады, механикалық қоспалардың құрамы көзбен (сапалы) 
анықталады. 

Электрлік беріктік-бұл майдың диэлектрлік қасиеттерінің негізгі 
сипаттамаларының бірі. Майды электрлік беріктікке сынау стандартты май 
құрауышта (Сурет2.7) жүргізіледі, бұл екі жалпақ электрод 2 орнатылған 1 
фарфор түтіктері болып табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7- сурет. Стандартты май қабылдағыш 
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Май май шайқағышқа құйылады және одан ауа қосындыларын алып 
тастау үшін 20 минут ішінде тұндырылады. Май қырғыштың 
электродтарындағы кернеу май сынғанға дейін біртіндеп артады. 10 мин. 
аралықпен алты тесік орындалады. Бірінші тесіп өту есепке алынбайды, ал 
қалған бес тесіп өтудің арифметикалық ортасы майдың тесіп өту кернеуі 
ретінде қабылданады. 

Тесілген кернеудің төмендеуі майдың ылғалдануын, онда еріген 
ауаның болуын, қатты оқшаулаудан және басқа қоспалардан майдың 
талшықтармен ластануын көрсетеді. 

1.Майдың қысқартылған талдауы. Мұнда 1-тармаққа қосымша майдың 
тұтану температурасы мен қышқыл саны анықталады. 

Жабық тигельдегі май буларының тұтану температурасы майдың 
фракциялық құрамын сипаттайды және трансформаторда майдың ыдырау 
процестерін анықтауға қызмет етеді. 

Қышқыл саны-бұл мг-да көрсетілген және 1 г май құрамындағы 
қышқылдарды бейтараптандыру үшін қажет каустикалық нәжістің (КОН) 
мөлшері. Майдың қартаюы ондағы қышқыл қосылыстардың көбеюімен қатар 
жүреді, сондықтан қышқыл саны майдың қартаю дәрежесін сипаттайды. 

Майды толық талдау. Мұнда 2-тармаққа қосымша ылғал мен 
механикалық қоспаларды сандық анықтау, диэлектрлік жоғалу бұрышының 
тангенсі tg, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы, тотығуға қарсы 
қоспалардың құрамы, қату температурасы, газ құрамы және басқа 
көрсеткіштер анықталады. 

Диэлектрлік ысыраптардың шамасы (tg) майдың ластану және қартаю 
дәрежесін сипаттайды.Трансформатор майын пайдалану кезінде ылғал 
құрамы мұқият бақыланады. Бұл көрсеткіштің нашарлауы 
трансформатордың тығыздығының бұзылуын немесе оның қолайсыз 
жүктеме режиміндегі жұмысын сипаттайды. Соңғы жағдайда целлюлоза 
оқшаулауының қарқынды қартаюы және жоғары температураның әсерінен 
ылғалдың шығуы орын алады. Сонымен қатар, майдың құрамында химиялық 
байланысқан су бар, оны майдың қартаюы және температураның 
жоғарылауы нәтижесінде бос су түрінде шығаруға болады. 

Газ құрамының жоғарылауы (ауаның оттегі) майдағы тотығу 
процестерінің күшеюіне әкеледі. Бұл көрсеткіш жанама түрде 
трансформатордың тығыздығын сипаттайды. 

Қатаю температурасы шеткі солтүстік аудандарда пайдаланылатын 
Май үшін өзекті [20]. 

Жаңа, қалпына келтірілген (қалпына келтірілген) және 
пайдаланылатын май бар. Жаңа және қалпына келтірілген майдың 
сипаттамалары іс жүзінде әр түрлі емес. Пайдалану майы үшін қалыпты 
рұқсат етілген және шекті рұқсат етілген сапа көрсеткіштері белгіленген. 

Қалыпты рұқсат етілген көрсеткіштер жабдықтың қалыпты жұмысына 
кепілдік береді. Шекті рұқсат етілгенге жақындаған май көрсеткіштері 
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кезінде майдың пайдалану қасиеттерін қалпына келтіру жөнінде шаралар 
қабылдау немесе оны ауыстыру қажет. 

Майдың көрсеткіштерін анықтау үшін оның сынамасы құрғақ, таза, 
сыйымдылығы шамамен 1 л шыны тығыны бар шыны ыдысқа алынады. Май 
төменгі қабаттардан арнайы су төгетін кран арқылы алынады. Шыны 
ыдысты шаю үшін белгілі бір май (2-3 л) алдын-ала құйылады. 
Сыйымдылықта сынама алынған жабдық, Сынаманы алу күні, себебі және 
май сынамасын алған адамның тегі көрсетілген заттаңба болуы тиіс. 

Мұнай сынамаларын алу мерзімділігі трансформатордың ағымдағы 
жөндеулерінің мерзімділігіне сәйкес келеді. 

Мұнайдың атмосфералық ауамен тікелей байланысы майдың ылғал мен 
оттегімен қанығуына әкеледі. Нәтижесінде майдың электрлік беріктігі 
төмендейді, майдағы тотығу процестері жеделдетіледі (май қартаюда). 

Кестеде. 2.7 қысқартылған талдауға сәйкес трансформатор майының 
көрсеткіштері келтірілген. 
 
2.7- кесте. Қысқартылған талдауға сәйкес трансформатор майының 
көрсеткіштері 

Май көрсеткіші Құрылғы
, Uном, 
кВ 

Жаңа 
май 

Қалпына 
келтіретін 
май 

Майды пайдалану 
Норм.доп. Пред.доп. 

Uпр, кВ до 35 
до 150 
220 

35 
60 
65 

35 
60 
65 

-
 
4
0 

60 

25 
35 
55 

кисл.сан, мг 
КОН/г 

до 220 0,02 0,05 0,1 0,25 

т-ра вспышки, 
оС 

до 220 135 130 * 125 
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Майдың ылғалдану және қартаю процестерін бәсеңдету үшін оған 
тотығуға қарсы қоспалар қосылады, ал трансформатордың 
конструкциясында арнайы құрылғылар: термосифонды сүзгілер, ауа 
кептіргіштер, пленкалы және азотты қорғау көзделеді. 

Тотығуға қарсы қоспалар майдың қажетті сапасын ұзақ уақыт сақтауға 
ықпал етеді, сондай-ақ трансформатордың басқа оқшаулағыш 
материалдарын қорғайды.Мұндай қоспалары бар майдың қызмет ету мерзімі 
2-3 есе артады. Қоспалардың құны салыстырмалы түрде аз. Қоспаларды қосу 
4-5 жылда бір рет орындалады. Антиокислительной присадки мысал ретінде 
мұнай массасының 3% мөлшерінде техникалық пирамида болып табылады 
[10]. 
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кезінде майдың пайдалану қасиеттерін қалпына келтіру жөнінде шаралар 
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Термосифон сүзгісі ылғал мен тотығу өнімдерін сіңіруге және жұмыс 
кезінде майдың қартаюына арналған. Термосифон сүзгісінің жалпы көрінісі 
2.8 суретте көрсетілген, А. 1 Сүзгі корпусы ылғал мен майдың тотығу 
өнімдерін сіңіретін адсорбент 2 (силикагель немесе басқа зат) толтырылған. 
5 саптамаларын қолдана отырып, сүзгі трансформатор ыдысының жоғарғы 
және төменгі бөліктеріне қосылады. Мұнай қыздырылған (жоғарғы 
қабаттарда) және суық (төменгі қабаттарда) майдың тығыздығының 
айырмашылығына байланысты сүзгі арқылы айналады. 

Сүзгідегі адсорбент мөлшері май массасының шамамен 1% құрайды. 
Ылғалмен қаныққан адсорбент 4-хоппер арқылы шығарылады, ал жаңа 
адсорбент 3-хоппер арқылы жүктеледі. Пайдаланылған адсорбент 400-500оС 
температураға дейін қыздыру арқылы қалпына келтіріледі. 

Адсорбенттің ылғалмен қанықтылығы оның түсінің өзгеруімен 
бақыланады. Атап айтқанда, кобальт хлоридінің кремний гельіне қосылуы 
оның көк түсіне әкеледі. Қызғылт түстің пайда болуы силикагельді ылғалмен 
және майдың қартаю өнімдерімен қанықтырудың белгісі болып табылады. 

Қуаты 1000 кВ.А және одан жоғары трансформаторлар тұрақты 
қосылған термосифонды сүзгілермен пайдаланылуы тиіс. 

Май өте гигроскопиялық, егер кеңейткіш атмосферамен тікелей 
байланысты болса, онда ауадан ылғал маймен сіңіп, оның оқшаулау 
қасиеттерін төмендетеді. Бұған жол бермеу үшін Кеңейткіш қоршаған 
ортамен силикагельмен толтырылған ауа кептіргіші арқылы байланысады 
(2.8-суреттегі 3-позиция,б) [21]. 

Пленканы қорғау принципі (Сурет2.8, б) май көлемінің 
температуралық өзгерісін өтеуге арналған 2 серпімді контейнердің 1 
кеңейтгішінің ішіне орнату арқылы майды герметизациялаудан тұрады. Бұл 
сыйымдылығы тығыз іргелес ішкі бетінің кеңейткішті және май, 
герметикалығын қамтамасыз ете отырып, соңғы жылғы окружающейсреды. 

Серпімді контейнердің ішкі қуысы қоршаған ортаға 3 ауа кептіргіші 
арқылы қосылады, бұл контейнер ішіндегі ылғалдың конденсациялануына 
жол бермейді. 4 келте құбыры кеңейткішті трансформатор багына қосады. 

Азотты қорғау (Сурет2.8,в) герметикалық кеңейткіштің 1 майланған 
кеңістігін құрғақ азотпен толтырудан тұрады. Май көлемінің 
температуралық өзгерістерін өтеу май үстіндегі кеңістіктің жұмсақ 
резервуармен байланысы есебінен жүзеге асырылады2. 

Барлық қолданылатын қорғаныстарға қарамастан, ұзақ уақыт 
пайдалану кезінде май ылғалдандырылады және қартаяды. Майдың 
көрсеткіштері шекті рұқсат етілгенге жақындаған кезде оны 
регенерациялауға (қалпына келтіруге) жібереді. Арнайы қондырғыларда 
майды центрифугалайды, сүзеді, кептіреді, газсыздандырады. 

Центрифугалау кезінде қатты механикалық қоспалар және майға 
қарағанда тығыздығы жоғары ылғал майдан алынады. Сүзгілеу кезінде май 
кеуекті орта(картон,қағаз) арқылы сығылады, онда ерімейтін қоспалар мен 
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жартылай ылғал сақталады. Майды терең кептіру вакуумда немесе цеолит 
қондырғыларында бүрку арқылы жүзеге асырылады, онда май су 
молекулаларын ұстап тұратын, бірақ май молекулаларын өткізетін 
молекулалық сит - цеолиттердің қабаты арқылы сүзіледі. Майда ерітілген 
оттегін арнайы газсыздандыру қондырғыларында шығарады [20]. 

Толық қалпына келтірілген пайдалану сапасы кезінде қалпына 
келтірілген майдың құны жаңа май құнының 50-60% - ынан аспайды. 

Трансформатор майын пайдаланудың күрделілігі: қоршаған ортадан 
қорғау, жағдайын мерзімді бақылау, сынау, регенерация – номиналды қуаты 
1600 кВт - қа дейін дайындалатын 6-35 кВ герметикалық орындалған 
трансформаторларды (ТМГ) тарату желілерінде кеңінен қолдануға әкелді. 
Бұл трансформаторлар толығымен маймен толтырылған және кеңейткіші 
жоқ. 

 

  
 

а) б) в) 
 

а- майдың үлдір (б) және азот (в) қорғанысының жалпы түрі, принципті 
схемалары 

2.8 - сурет. Термосифонды сүзгі 
 
Май көлемінің температуралық өзгерістері гофрленген резервуармен 

қабылданады. 
ТМГ трансформаторларында майдың қоршаған ортамен байланысы 

толығымен жоқ, бұл оның ылғалдануын, тотығуын және шламын 
болдырмайды. Мұнай трансформатордың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде 
өзінің қасиеттерін іс жүзінде өзгертпейді. Сондықтан мұндай 
трансформаторларды пайдалану кезінде сынамалар алу және майды сынау 
қажет емес. 
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Қазіргі уақытта Midel 7131 сұйық диэлектриктері, Софэксил ТСЖ және 
басқалары трансформатор майына балама болып табылады. Экологиялық 
таза диэлектрик Midel 7131 (тескіш кернеу 55 кВ, қышқыл саны 0,02 мг КОН 
/ г, тұтану температурасы 257ос) жоғары өрт қауіпсіздігі талап етілетін жерде 
– тұрғын, қызметтік, кейбір өндірістік үй-жайларда қолданылады. 

Трансформатор майының қасиеттерін жақсарту үшін ресейлік 
трансформатор өндірушісі "Уралэлектротяжмаш"ААҚ минералды 
трансформатор майы мен Midel 7131 қоспасын пайдаланады. Бұл компания 
Midel 7131 толығымен толтырылған трансформаторларды жасайды. 

Экологиялық таза диэлектрик Софэксил ТСЖ (тесілген кернеуі 35 кВ, 
тұтану температурасы 300оС) отқа төзімді болып табылады. Ресейдің қатал 
климатында Софэксил HOA-ның айқын артықшылығы-төмен қату 
температурасы--75oC. Стандартты трансформатор майының қату 
температурасы -45oC. Майдың қатып қалуының төмен температурасы қатты 
климаттық жағдайда іске қосылған кезде трансформатордың қызып кетуіне 
және зақымдалуына әкелуі мүмкін. 

Экологиялық таза сұйық диэлектриктері бар трансформаторлар 
дәстүрлі май трансформаторларына қарағанда қымбат, бірақ құрғақ 
трансформаторларға қарағанда арзан және 6...35 кВ тарату желілеріндегі өрт 
қауіпсіздігі тұрғысынан соңғысымен сәтті бәсекелеседі. 

Трансформатор майында ерітілген газдарды хроматографиялық 
талдау 

Трансформаторларды пайдалану процесінде май құрамының өзгеруін 
бақылау қажеттілігі трансформатор майындағы қосылыстардың сенімді 
сапалық және сандық анықтамасын қамтамасыз ете алатын осындай 
аналитикалық әдісті таңдау туралы мәселені туғызады. Бұл талаптарға 
хроматография жауап береді, бұл күрделі қоспаларды жеке компоненттерге 
бөлу кезеңін және оларды сандық анықтау кезеңін біріктіретін күрделі әдіс. 
Осы талдаулардың нәтижелері бойынша май толтырылған жабдықтың жай-
күйін бағалау жүргізіледі. 

Майда ерітілген газдарды хроматографиялық талдау 
трансформатордың ақауларын олардың дамуының ерте сатысында, ақаудың 
болжамды сипаты мен зақымдану дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. 
Трансформатордың жай-күйі сандық деректерді талдау кезінде алынған газ 
концентрациясының шекаралық мәндерімен және майдағы газ 
концентрациясының өсу жылдамдығымен салыстырумен бағаланады. 
Кернеуі 110 кВ және одан жоғары трансформаторлар үшін бұл талдау 6 айда 
кемінде 1 рет жүзеге асырылуы тиіс [1,14]. 

Трансформатордағы ақаулардың белгілі бір түрлерін сипаттайтын 
негізгі газдар: сутегі  Н2, ацетилен С2Н2, этан С2Н6, метан СН4, этилен С2Н4, 
СО  тотығы және  СО2 көміртегі қос тотығы. 

Сутегі электрлік ақауларды сипаттайды (майда ішінара, ұшқын және 
доғалық разрядтар); ацетилен-белсенді элементтердің қызып кетуі; этан-
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майдың термиялық қызуы және 300°Сдейінгі температура диапазонындағы 
орамалардың қатты оқшаулауы; этилен-майдың жоғары температуралық 
қызуы және орамалардың қатты оқшаулауы 300°С-тан жоғары; көміртегі 
тотығы және қос тотығы-орамалардың қатты оқшаулауындағы қызып кету 
және разрядтар. 

Трансформатор майындағы осы газдардың мөлшері мен қатынасын 
талдау арқылы трансформатордағы келесі ақауларды анықтауға болады. 

Ток өткізгіш бөліктері мен магнит өткізгіш конструкциясы 
элементтерінің қызып кетуі. Негізгі газдар: этилен немесе ацетилен. Тән 
газдар: сутегі, метан және этан. Егер ақау қатты оқшаулауға әсер етсе, 
тотықсыздану және диоксидтің концентрациясы айтарлықтай артады. 

Ток өткізгіш бөліктердің қызып кетуін: ауыстырып қосқыш 
құрылғылардың түйіспелерінің жануы; электростатикалық экранның 
бекітілуінің әлсіреуі; төмен кернеу орамасының бұрамаларының түйіспелі 
қосылыстарының немесе кіріс өткізгіш оқшаулағыштың түйреуіштерінің 
әлсіреуі және қызуы; орам элементтерін жарылған дәнекерлеу; орам 
өткізгіштерінің тұйықталуы және басқа да ақаулар арқылы анықтауға 
болады. 

Магнитөткізгіш конструкциясы элементтерінің қызып 
кетуін:электротехникалық болат табақтарының қанағаттанарлықсыз 
оқшаулануымен; қысқа тұйықталған контурды қалыптастыра отырып, 
тартпалы түйреуіштердің, жәрмеңкелік арқалықтардың оқшауламасының 
бұзылуымен; жәрмеңкелік арқалықтардағы, бандаждардағы, престейтін 
сақиналардағы шашыраудың магнит өрістерінен жалпы қыздырумен және 
жол берілмейтін жергілікті қыздырулармен; магнитөткізгішті дұрыс 
жерлендірмемен және басқа да ақаулармен анықтауға болады. 

1. Қатты оқшаулаудың ақаулары. Бұл ақаулар ток өткізгіш бөліктерден 
оқшаулаудың қызып кетуінен және оқшаулаудағы электр разрядтарынан 
туындауы мүмкін. Ток өткізгіш бөліктерден оқшаулау қызып кеткен кезде 
негізгі газдар көміртегі тотығы және қос тотығы болып табылады, олардың 
СО2/CO, қатынасы, әдетте, 13-тен артық; құрамында аз газдарға тән сутек, 
метан, этилен және этан; ацетилен, әдетте, жоқ. 

Қатты оқшаулаудағы разрядтар кезінде негізгі газдар ацетилен мен 
сутегі, ал кез - келген мазмұндағы тән газдар метан мен этилен болып 
табылады. Бұл жағдайда  СО2/CO қатынасы, әдетте, 5-тен аз болады. 

Майдағы электр разрядтары. Бұл ішінара, ұшқын және доғалық 
разрядтар. Ішінара разрядтар кезінде негізгі газ сутегі болып табылады; 
құрамы аз тән газдар - метан және этилен. Ұшқын және доға разрядтары 
кезінде негізгі газдар сутегі және ацетилен болып табылады; кез келген 
құрамы бар тән газдар - метан және этилен. 

Ақауды анықтағаннан кейін және оны кем дегенде екі үш өлшеммен 
растағаннан кейін трансформаторды ең алдымен топтағы ақаулармен 
жұмыстан шығаруды жоспарлау керек. 
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2. Дамып келе жатқан ақауы бар трансформатор жұмыстан неғұрлым 
ерте шығарылса, оның авариялық зақымдану қаупі және жөндеу 
жұмыстарының көлемі соғұрлым аз болады. Егер диагностика нәтижелері 
бойынша трансформаторды жұмыстан шығару керек болса, бірақ оны жүзеге 
асыру мүмкін болмаса, оны мұнай сынамаларын іріктеп алу және газдарды 
хромотографиялық талдау арқылы бақылауға қалдыру керек. 

Майда ерітілген газдарды хроматографиялық талдау 
трансформатордағы дамып келе жатқан ақауларды ғана емес, сонымен қатар 
оның орамаларының оқшаулауының жалпы жағдайын анықтауға мүмкіндік 
береді. Трансформатор орамалары оқшаулауының тозу дәрежесін бағалауға 
мүмкіндік беретін объективті көрсеткіш оның полимерлену дәрежесі болып 
табылады, оның төмендеуі пайдалану процесінде оқшаулаудың физикалық-
химиялық бұзылу тереңдігін тікелей сипаттайды. Деструкция целлюлоза 
оқшаулау өсуін ұстау трансформатор майларында тотығы және қос тотығы, 
көміртегі және фураннан туындайды. Атап айтқанда, СО және СО2 жалпы 
концентрациясының 1% - дан артық болуы целлюлоза оқшаулауының 
деградациясын көрсетуі мүмкін. Фуран туындыларының пайда болуы қағаз 
оқшаулауының қартаюының тікелей салдары болып табылады. 

Сұйық хроматография әдісі трансформатор майында майды және 
трансформатордың басқа оқшаулағыш материалдарын қартаюдан қорғайтын 
тотығуға қарсы қоспалардың қажетті құрамын анықтауға және бақылауға 
мүмкіндік береді [20]. 

Трансформаторларды жөндеу. 
Трансформаторлар электрмен жабдықтау жүйелерінің ең күрделі 

жабдықтары болып табылады. Трансформаторды герметизациялаумен, 
белсенді бөлікті қазып алумен және жөндеумен байланысты жөндеу жоғары 
білікті жөндеу персоналын, үлкен материалдық және уақытша шығындарды 
талап етеді. 

Белгілі бір күнтізбелік уақыттан кейін трансформаторды жөндеуге 
шығаруды жеткілікті түрде ақтауға болмайды, өйткені толық жұмыс істейтін 
трансформаторды жоспарлы жөндеуге шығаруға болады. Сондықтан 
электрмен жабдықтау жүйелерінің трансформаторларын ағымдағы және 
күрделі жөндеу олардың нақты техникалық жағдайына (РТС жүйесі) сәйкес 
жүргізіледі. 

Трансформатордың техникалық қызмет көрсету кезіндегі нақты 
жағдайын бағалау үшін профилактикалық тексерулер, өлшеулер, сынақтар, 
диагностика жүргізіледі. Егер оны жөндеуге нақты практикалық қорытынды 
жасауға болатын айқын немесе болжанатын ақаулар анықталса. 

Жөндеу жұмыстарын нақты орындауды қамтамасыз ететін бірқатар 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар алдын ала жүргізіледі: үй-
жайларды (алаңдарды), жүк көтергіш механизмдерді, жабдықтарды, құрал-
саймандарды, материалдарды, қосалқы бөлшектерді дайындау. Бұдан басқа, 
Еңбек және ақша шығындарын, жөндеу мерзімдерін, материалдарға 
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қажеттілікті анықтау үшін бастапқы құжаттар болып табылатын жұмыс 
көлемінің ведомосы мен сметасы жасалады. 

Белсенді бөлікті герметизациялауға және алуға байланысты 
трансформатордың кез-келген жөндеуі күрделі болып табылады. Белсенді 
бөліктің күйіне байланысты: 

- орамдарды ауыстырусыз күрделі жөндеу; 
- орамаларды ішінара немесе толық ауыстырумен, бірақ магниттік 

жүйені жөндеусіз күрделі жөндеу; 
- орамаларды ауыстырумен және магниттік жүйені ішінара немесе 

толық жөндеумен күрделі жөндеу. 
Қуаты 6300 кВ. А дейінгі трансформаторларды жөндеу, әдетте, 

мамандандырылған жөндеу кәсіпорындарында орындалады. Тасымалдау 
шығындары жөндеу құнынан асып кетуі мүмкін жоғары қуатты 
трансформаторларды жөндеу тікелей қосалқы станцияларда жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда мамандандырылған жөндеу кәсіпорнының 
персоналы трансформатор орнату орнына барады [21]. 

Жөндеу аяқталғаннан кейін трансформатордың белсенді бөлігі құрғақ 
трансформатор майымен жуылады. Қызмет ету мерзімі 25 жылдан асатын 
ескі электр жабдығы үшін жуу майына жоғары ерігіштігі бар арнайы 
қоспаларды қосып, белсенді бөлікті қарқынды жууды пайдалану керек. Бұл 
оқшаулаудан және Трансформатордың белсенді бөлігінен суды, 
механикалық қоспаларды, майдың қартаю өнімдерін және қатты 
оқшаулағыш материалдарды оқшаулау процесін күшейтуге мүмкіндік береді, 
бұл оқшаулау сипаттамаларына оң әсер етеді. 

Трансформатор орамаларының қатты оқшаулауы гигроскопиялық 
сипатқа ие. Ашық белсенді бөлігінде жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
орамдардың оқшаулағышы қоршаған ортадан ылғалды сіңіреді. Сондықтан, 
жөндеу аяқталғаннан кейін трансформатор орамасының оқшаулауын кептіру 
қажеттілігі туралы мәселе туындайды[21]. Жөндеу кезінде орамаларды 
толық немесе ішінара ауыстыру орындалған трансформаторлар міндетті 
түрде кептірілуі тиіс. Орамдарды ауыстырмай жөндеуден өткен 
трансформаторлар мынадай жағдайларда оқшаулауды кептірусіз жұмысқа 
қосылуы мүмкін:оқшаулау сипаттамалары нормаланған мәндер шегінен 
шықпайды,Тоткр белсенді бөлігінің ашық ауада болу ұзақтығы оның белгілі 
бір ылғалдылығы кезінде 2.8. кестеде келтірілген мәндерден аспайды.  

Оқшаулауды кептіру оны вакуумдық шкафтарда қыздыру, арнайы 
камералардағы құрғақ ыстық ауа, әмбебап резервуар (майсыз) арқылы жүзеге 
асырылады. 

Вакуум ылғалдың булануын тездетеді және оның оқшаулаудан 
шығарылу жағдайларын жеңілдетеді. Трансформатордың алдын ала 
қыздырылған белсенді бөлігі вакуумдық шкафқа орналастырылады. Белгілі 
бір температура мен вакуум режиміне төтеп бере отырып, оқшаулау 
кептіріледі. Кептірудің бұл әдісі өте күрделі, айтарлықтай шығындарды 
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қажеттілікті анықтау үшін бастапқы құжаттар болып табылатын жұмыс
көлемінің ведомосы мен сметасы жасалады.

Белсенді бөлікті герметизациялауға және алуға байланысты
трансформатордың кез-келген жөндеуі күрделі болып табылады. Белсенді
бөліктің күйіне байланысты:

- орамдарды ауыстырусыз күрделі жөндеу;
- орамаларды ішінара немесе толық ауыстырумен, бірақ магниттік 

жүйені жөндеусіз күрделі жөндеу;
- орамаларды ауыстырумен және магниттік жүйені ішінара немесе 

толық жөндеумен күрделі жөндеу.
Қуаты 6300 кВ. А дейінгі трансформаторларды жөндеу, әдетте,

мамандандырылған жөндеу кәсіпорындарында орындалады. Тасымалдау
шығындары жөндеу құнынан асып кетуі мүмкін жоғары қуатты
трансформаторларды жөндеу тікелей қосалқы станцияларда жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда мамандандырылған жөндеу кәсіпорнының
персоналы трансформатор орнату орнына барады [21].

Жөндеу аяқталғаннан кейін трансформатордың белсенді бөлігі құрғақ
трансформатор майымен жуылады. Қызмет ету мерзімі 25 жылдан асатын 
ескі электр жабдығы үшін жуу майына жоғары ерігіштігі бар арнайы 
қоспаларды қосып, белсенді бөлікті қарқынды жууды пайдалану керек. Бұл
оқшаулаудан және Трансформатордың белсенді бөлігінен суды, 
механикалық қоспаларды, майдың қартаю өнімдерін және қатты 
оқшаулағыш материалдарды оқшаулау процесін күшейтуге мүмкіндік береді, 
бұл оқшаулау сипаттамаларына оң әсер етеді.

Трансформатор орамаларының қатты оқшаулауы гигроскопиялық
сипатқа ие. Ашық белсенді бөлігінде жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
орамдардың оқшаулағышы қоршаған ортадан ылғалды сіңіреді. Сондықтан,
жөндеу аяқталғаннан кейін трансформатор орамасының оқшаулауын кептіру 
қажеттілігі туралы мәселе туындайды[21]. Жөндеу кезінде орамаларды 
толық немесе ішінара ауыстыру орындалған трансформаторлар міндетті
түрде кептірілуі тиіс. Орамдарды ауыстырмай жөндеуден өткен
трансформаторлар мынадай жағдайларда оқшаулауды кептірусіз жұмысқа 
қосылуы мүмкін:оқшаулау сипаттамалары нормаланған мәндер шегінен 
шықпайды,Тоткр белсенді бөлігінің ашық ауада болу ұзақтығы оның белгілі 
бір ылғалдылығы кезінде 2.8. кестеде келтірілген мәндерден аспайды. 

Оқшаулауды кептіру оны вакуумдық шкафтарда қыздыру, арнайы
камералардағы құрғақ ыстық ауа, әмбебап резервуар (майсыз) арқылы жүзеге
асырылады.

Вакуум ылғалдың булануын тездетеді және оның оқшаулаудан
шығарылу жағдайларын жеңілдетеді. Трансформатордың алдын ала 
қыздырылған белсенді бөлігі вакуумдық шкафқа орналастырылады. Белгілі
бір температура мен вакуум режиміне төтеп бере отырып, оқшаулау
кептіріледі. Кептірудің бұл әдісі өте күрделі, айтарлықтай шығындарды 

талап етеді және, әдетте, трансформатор зауыттарында және ірі жөндеу 
кәсіпорындарында қолданылады.Оқшаулауды құрғақ қыздырылған ауамен 
кептіру кезінде Трансформатордың белсенді бөлігі жылу оқшауланған және 
ішкі жағынан өрттен қорғалған камераға орналастырылады. Камераның 
төменгі бөлігіне желдеткіштің көмегімен қыздырылған құрғақ ауа беріледі, 
ол камераның жоғарғы жағындағы шығатын тесік арқылы шығарылады. 

Пайдаланудың ең көп таралған түрлерінің бірі-резервуарды жобалау 
үшін рұқсат етілген вакуумды қолдана отырып, майсызсыз өз 
резервуарыңызда оқшаулауды кептіру әдісі. 1 (сурет 2.9) багының бетінде 
айнымалы кернеу көзіне қосылатын магниттелетін 2 орамасы 
орналасқан.Трансформатордың болат конструкцияларында айнымалы ток 
орамасы арқылы ағып жатқан кезде ауыспалы магнит ағыны пайда болады. 
Осы ағынмен индукцияланған токтар трансформаторды қыздырады. 
Ораманың оқшаулауынан алынған ылғал. 

3 сору құбыры трансформатор ыдысының қақпағындағы тесікке 
салынып, ол арқылы ылғал буы конденсат қабылдағышына 5 вакуум 
сорғымен 4 шығарылады. Бұл сорғы резервуардың ішіндегі разрядты 
жасайды, бұл резервуардың дизайны үшін рұқсат етіледі [21]. 

2.9- сурет. Трансформатордың оқшаулауын кептірудің негізгі схемасы 

[9, 10] - де магниттелетін ораманың параметрлерін есептеу үшін 
аналитикалық өрнектер берілген. 

Кептірудің барлық әдістерімен жылу датчиктерінің көмегімен 
Трансформатордың белсенді бөлігінің температурасы бақыланады, ол 
95...105 ° C аралығында болуы керек. 

Кептіру процесінде оқшаулау кедергісі мезгіл-мезгіл өлшенеді. Өлшеу 
кезінде магниттелетін ораманың қуаты ажыратылады. Егер оқшаулау 
кедергісі 6 сағат бойы өзгеріссіз қалса, кептіру аяқталады. 
Трансформаторды күрделі жөндеу кезінде орындалған барлық жұмыстар 
жөндеу жөніндегі техникалық құжаттама қоса берілетін акт бойынша 
қабылданады. Барлық қосымшалары бар актілер трансформатор 
паспортында сақталады. 
Күрделі жөндеуден кейін трансформаторларды сынау 
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Пайдалану кезінде трансформаторды толық өлшеу және сынау жөндеу 
сапасын тексеру мақсатында, сондай-ақ трансформатордың сипаттамаларын 
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында 
күрделі жөндеу жүргізілгеннен кейін жүргізіледі. 

Трансформаторларды сынау бағдарламасы келесі мазмұнға ие: 
1. Орамалардың оқшаулау сипаттамаларын анықтау.
2. Орамалардың оқшаулауын жоғары кернеумен сынау. Пп. 1 және 2

төменде толығырақ қарастырылады. 
3. Қорғаныс және өлшеу аппаратурасының магнитөткізгіш элементтері

мен екінші реттік тізбектерін оқшаулаудың жоғары кернеуімен сынау. Бұл 
оқшаулау кернеуі 1 кВ трансформатордың Жерге тұйықталған бөліктеріне 
қатысты 1 мин бойы сыналады. 

4. Орамдардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу. Бұл өлшеулер
орамалардың дәнекерленген қосылыстарындағы және коммутациялық 
құрылғылардың контактілеріндегі ақауларды анықтау үшін 
жүргізіледі[20].Өлшеулер ТБН-нің барлық тармақтарында жүргізіледі. Тиісті 
тармақтардағы әртүрлі фазалардың кедергісі бір-бірінен 2-ден аспауы тиіс%. 

1. Орамалардың ішінара немесе толық ауыстырылуына байланысты
жөндеуден кейін трансформация коэффициенттері тексеріледі. Тиісті 
тармақтардағы әртүрлі фазалардың трансформация коэффициенттері бір - 
бірінен немесе дайындаушы зауыттың деректерінен 2% - дан аспауы тиіс. 

2. РПН бар трансформаторлар үшін бұл айырмашылық реттеу
сатысының мәнінен аспауы тиіс. 

3. Өлшеулер 380/220 В кернеуді Жоғары кернеу орамасына және
төмен кернеу ашық орамасына беру кезінде 0,5-тен төмен емес дәлдік 
класындағы екі вольтметр әдісімен жүргізіледі. 

4. Орамдарды ішінара немесе толық ауыстырумен байланысты
жөндеуден кейін орамдардың қосылу тобы тексеріледі. 

Өлшеулер бастапқы ораманың A-B, B-C және C-A терминалдарына 
кезекпен қосылған тұрақты ток көзі (батарея) арқылы жүзеге асырылады. 
Плюс көзі алдымен көрсетілген шығыс үшін беріледі. Әрбір жағдайда екінші 
ораманың а-b, b-c және c-a терминалдарында магнитоэлектрлік вольтметрдің 
оқылуы бақыланады (шкаланың ортасында нөлдік вольтметр). Плюс 
вольтметрдің кейін қосылады шығару, белгіленген бірінші. Вольтметр 
көрсеткіштерінің жиынтығы бойынша орамалар тобы бағаланады. 

 2.8 кестеде трансформатор орамаларының әртүрлі топтары үшін 
вольтметр инесінің ауытқу белгілері келтірілген. 0 белгісі көрсеткі 
ауытқуының болмауына сәйкес келеді. 
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Пайдалану кезінде трансформаторды толық өлшеу және сынау жөндеу 
сапасын тексеру мақсатында, сондай-ақ трансформатордың сипаттамаларын 
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында 
күрделі жөндеу жүргізілгеннен кейін жүргізіледі. 

Трансформаторларды сынау бағдарламасы келесі мазмұнға ие: 
1. Орамалардың оқшаулау сипаттамаларын анықтау. 
2. Орамалардың оқшаулауын жоғары кернеумен сынау. Пп. 1 және 2 

төменде толығырақ қарастырылады. 
3. Қорғаныс және өлшеу аппаратурасының магнитөткізгіш элементтері 

мен екінші реттік тізбектерін оқшаулаудың жоғары кернеуімен сынау. Бұл 
оқшаулау кернеуі 1 кВ трансформатордың Жерге тұйықталған бөліктеріне 
қатысты 1 мин бойы сыналады. 

4. Орамдардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу. Бұл өлшеулер 
орамалардың дәнекерленген қосылыстарындағы және коммутациялық 
құрылғылардың контактілеріндегі ақауларды анықтау үшін 
жүргізіледі[20].Өлшеулер ТБН-нің барлық тармақтарында жүргізіледі. Тиісті 
тармақтардағы әртүрлі фазалардың кедергісі бір-бірінен 2-ден аспауы тиіс%. 

1. Орамалардың ішінара немесе толық ауыстырылуына байланысты 
жөндеуден кейін трансформация коэффициенттері тексеріледі. Тиісті 
тармақтардағы әртүрлі фазалардың трансформация коэффициенттері бір - 
бірінен немесе дайындаушы зауыттың деректерінен 2% - дан аспауы тиіс. 

2. РПН бар трансформаторлар үшін бұл айырмашылық реттеу 
сатысының мәнінен аспауы тиіс. 

3. Өлшеулер 380/220 В кернеуді Жоғары кернеу орамасына және 
төмен кернеу ашық орамасына беру кезінде 0,5-тен төмен емес дәлдік 
класындағы екі вольтметр әдісімен жүргізіледі. 

4. Орамдарды ішінара немесе толық ауыстырумен байланысты 
жөндеуден кейін орамдардың қосылу тобы тексеріледі. 

Өлшеулер бастапқы ораманың A-B, B-C және C-A терминалдарына 
кезекпен қосылған тұрақты ток көзі (батарея) арқылы жүзеге асырылады. 
Плюс көзі алдымен көрсетілген шығыс үшін беріледі. Әрбір жағдайда екінші 
ораманың а-b, b-c және c-a терминалдарында магнитоэлектрлік вольтметрдің 
оқылуы бақыланады (шкаланың ортасында нөлдік вольтметр). Плюс 
вольтметрдің кейін қосылады шығару, белгіленген бірінші. Вольтметр 
көрсеткіштерінің жиынтығы бойынша орамалар тобы бағаланады. 

Кестеде. 2.8. трансформатор орамаларының әртүрлі топтары үшін 
вольтметр инесінің ауытқу белгілері келтірілген. 0 белгісі көрсеткі 
ауытқуының болмауына сәйкес келеді. 

 
 
 
 
 

  
 

2.8- кесте. Трансформатор орамаларының әртүрлі топтары үшін вольтметр 
жебесінің ауытқу белгілері 

Қуат көзі 
қорытынды
ға келді 

Терминалдарға қосылған вольтметр көрсеткісінің ауытқуы 
a-b b-c с-а a-b b-c c-a 
Орамалар тобы 12 (0) Орамалар тобы 11 

А-В + - - + 0 - 
В-С - + - - + 0 
С-А - - + 0 - + 
 
Бос жүрістің тогы мен ысырабын өлшеу қуаты 1000 кВт-тан астам 

трансформаторларда жүргізіледі (бос жүрістің тәжірибесі). Бұл өлшеулер 
орамалардағы орамдық тұйықталуларды, магниттік тізбек элементтеріндегі 
тұйықталуларды және магниттік тізбектің бактрансформатордағы 
тұйықталуларын анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Бос жұмыс тәжірибесі, әдетте, төменгі кернеу орамасына берілетін 
380/220 В кернеу кезінде жүзеге асырылады. Трансформатордың қалған 
орамалары ашық. Тәжірибеде үш құрылғы қолданылады: кернеуді өлшеу 
үшін вольтметр, бос токты өлшеу үшін амперметр, белсенді қуаттың 
жоғалуын өлшеу үшін ваттметр. 

Алынған ток мәні және бос жүріс шығыны номиналды кернеуге 
әкелудің қажеті жоқ. Бұл параметрлер дайындаушы зауыттың немесе 
осындай кернеуде жүргізілген қабылдау-тапсыру сынақтарының 
деректерімен салыстырылады. 

 1. Трансформатор багының герметикалығын сынау толтырылған 
Кеңейткіш деңгейінен h = 0,6 м биіктіктегі май бағанының гидравликалық 
қысымымен немесе кеңейткіштің май үстіндегі кеңістігінде 10 кПа артық 
қысым жасаумен жүргізіледі. Сынақтардың ұзақтығы кемінде 3 сағат, 
майдың температурасы+10оС төмен болуы тиіс. Сынақ кезінде май ағып 
кетпеуі керек. 

 2. Трансформаторлық майды сынау. 
 3. Трансформаторды номиналды кернеуге итеру арқылы сынау. 3...5 

есе қосу процесінде трансформатордың қанағаттанарлықсыз күйін көрсететін 
құбылыс болмауы керек. Трансформатордың күйінің көрсеткіштерінің бірі-
ол шығаратын шудың сипаты. Резервуардың ішінде жарықтар болмауы 
керек; деңгей немесе тонның мезгіл-мезгіл өзгеруінсіз дыбыс біркелкі болуы 
керек. Трансформаторды 24 сағат бойы жүктемемен сынау. 

Трансформатор орамаларының оқшаулау сипаттамалары 
Кернеуді оқшаулауға қолданған кезде онда поляризация және 

өткізгіштік процестері жүреді, диэлектрлік шығындар болады. Бұл процестер 
оқшаулаудың сипаттамаларын, оның жағдайын анықтайды. Оқшаулау 
жағдайын (ылғалдандыру, ластану, қартаю) сенімді бағалау үшін оның 
сипаттамаларының жиынтығы өлшенеді, өйткені кейбір өлшемдердің 
кемшіліктері басқаларының артықшылықтарымен өтеледі. 
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Поляризация-бұл электр өрісінің әсерінен болатын оқшауланған 
қарама-қарсы зарядтардың шектеулі ығысуы. Нақты оқшаулағыш 
материалдар поляризацияның бірнеше түріне ие, бірақ оның бір түрі басым 
болады. Трансформатор орамаларын оқшаулауды қамтитын полярлы 
диэлектриктерде поляризацияның диполь-релаксация түрі басым болады. 
Поляризацияның бұл баяу (инерциялық) түрі, ондаған секундқа созылады, 
абсорбция деп аталады, ал бұл құбылыспен бірге жүретін - абсорбция тогы 
[20].  
 Тұрақты кернеуді оқшаулауға қолданған кезде сіңіру тогының уақыт 
бойынша өзгеруі 2.10 суретте көрсетілген, ал қисық 1. 
 

 
а)                                                 б) 

2.10- сурет. Абсорбция тогының өзгеруі (А) және оқшаулау кедергісі (б) 
оған тұрақты кернеу қолданылған кезде 

 
Оқшаулау кедергісі мегаомметрмен өлшенеді, қарсылық шамамен 60 

секундтан кейін есептеледі. Бұл уақыт, әдетте, сіңіру процесін аяқтау үшін 
жеткілікті. Сонымен, оқшаулаудың сипаттамаларының бірі. R60. белгілеген 
оның кедергісінің тұрақты мәні. R60кедергісі неғұрлым көп болса, оқшаулау 
сапасы соғұрлым жоғары болады. 

10…30оС температурада май трансформаторлары орамдарының 
оқшаулауының ең аз рұқсат етілген кедергісі: 

R60=300 МОм - кернеуі 35 кВ дейінгі трансформаторлар үшін; 
R60=600 МОм - кернеуі 110 кВ трансформаторлар үшін; 
R60 - кернеуі 220 кВ трансформаторлар үшін нормаланбайды. 
 
1 қисықтары қалыпты құрғақ оқшаулауға сәйкес келеді делік. 

Оқшаулау ылғалданған кезде (ластану, қартаю) оның сипаттамалары 
нашарлайды: ағып кету тогы жоғарылайды,  R60 оқшаулау кедергісі 
төмендейді [21]. 

t1 және t2 уақытының екі моменті үшін оқшаулау кедергісін 
Мегаомметр бойынша санап Rt1 және Rt2, кедергісін бір-бірімен салыстыра 
отырып, оқшаулауды ылғалдандыру туралы айтуға болады. Әдетте t1=15 с, а 
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t2=60 с, ал R60/R15  қатынасы абсорбция коэффициенті деп аталады. 1 және 2 
қисықтардан ылғалды оқшаулау үшін сіңіру коэффициенті құрғаққа 
қарағанда аз болады. 

Қалыпты оқшаулау үшін 10…30оС, температурада өлшенген абсорбция 
коэффициенті 1,3-тен кем болмауы тиіс[21]. 

2.10, б суретте келтірілген тәуелділіктердің сипатына сәйкес нақты 
оқшаулауды 2.11 а. суретте көрсетілген алмастыру схемасымен ұсынуға 
болады. 

 
 

а) б) 
 
2.11- сурет. Оқшаулауды ауыстыру схемасы (а) және кернеу мен токтардың 

векторлық диаграммасы (б) 
 RaCa тармағы сіңіру құбылысының инерциясын сипаттайды, R60 - 

тармағы-барлық байланысты қарама-қарсы зарядтардың ығысуы 
аяқталғаннан кейін оқшаулауға төзімділік. 

U айнымалы кернеуінің оқшаулауына қолданған кезде Ia сіңіру 
тогынан және Iут ағып кету тогынан тұратын толық I ток өтеді . 

Бұл толық ток векторлық диаграммаға сәйкес (37, B суреті) белсенді IR 
және сыйымдылық IC  компоненттеріне бөлуге болады. UIR өнімі 
оқшаулаудағы белсенді қуаттың жоғалуын анықтайды. Оқшаулауды 
жылытуға кететін бұл шығындар диэлектрлік шығындар деп аталады. 

 IR / IC = tg қатынас  сымы диэлектрлік жоғалу бұрышының тангенсі 
деп аталады және жылу сынуына қатысты оқшаулаудың тұрақтылығын, 
сондай-ақ оқшаулаудың ылғалдылығын және оның жалпы қартаюын 
сипаттайды. tg, неғұрлым аз болса, оқшаулау сапасы соғұрлым жоғары 
болады. 

Мұнай трансформаторлары үшін орамалардың температурасы 
10…30оС болатын ең үлкен рұқсат етілген мәндер, %: 

-tg =2,5% - кернеуі 35 кВ, қуаты 10000 кВ.а астам трансформаторлар 
үшін; 

-tg =2,5% - кернеуі 110кВ трансформаторлар үшін;  
tg =1,3% - кернеуі 220кВ трансформаторлар үшін. 
Оқшаулаудағы белсенді қуаттың жоғалуы векторлық диаграмманың 
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белгілеріне сәйкес анықталады (Сурет2.11,б) 
 

Р= U IR = U I cos ϕ= UICtg. (2.1) 
 

tg дің нақты мәндері салыстырмалы түрде аз болғандықтан, ICI. ге 
тең деп болжауға болады, содан кейін өрнекті келесідей жазуға болады: 

 
Р UItg. (2.2) 
 
Соңғы өрнектен мынаны көруге болады 
 

tgδ P. (2.3) 
                              UI 

 
Осылайша, tgδ  үш өлшеу құралы бар схема бойынша өлшеуге болады: 

белсенді қуаттың жоғалуын өлшеуге арналған Ваттметр Р, оқшаулауға 
қолданылатын кернеуді өлшеуге арналған вольтметр U және оқшаулау 
арқылы өтетін токты өлшеуге арналған амперметр I. Бұл өлшеу әдісі өте 
қарапайым, бірақ өлшеу дәлдігі аз. tgδ -ті дәлірек өлшеу арнайы жоғары 
вольтты станциялардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Оқшаулау сипаттамаларын өлшеу  (R60, R60/R15, tg) трансформатордың 
барлық орамалары үшін жүзеге асырылады. Атап айтқанда, екі орамалы 
трансформатор үшін оқшаулау сипаттамаларын өлшеу схема бойынша 
жүзеге асырылады: 

- НН орамасындағы өлшемдер-ВН және бак орамалары жерге 
тұйықталған; 

- ВН орамасындағы өлшеулер-НН орамасы мен бак жерге тұйықталған; 
-  НН+ВН орамаларындағы өлшеулер-жерге тұйықталған бак. 

 Оқшаулауды жоғары кернеумен сынау 
Өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынауды пайдалану кезінде 

кернеуі 35 кВ дейінгі трансформаторлық орамалардың оқшаулауының 
электрлік беріктігін тексеру үшін жүргізеді. 

Сынау кернеуі оқшаулауға оқшаулаудың ақаулық орнында тесілу орын 
алуы үшін жеткілікті және қалыпты оқшаулаудың тесілуі үшін жеткіліксіз 
уақыт ішінде қолданылады. Сынақ ұзақтығы, әдетте, 1 минутты құрайды, 
көп уақыт болса, онда ақаулар болмаған кезде оқшаулаудың зақымдануы 
мүмкін. 

Атмосфералық аса кернеулердің әсеріне ұшыраған электр 
қондырғыларында пайдалануға арналған трансформаторлар қалыпты 
оқшаулауға арналған нормалар бойынша сыналады; атмосфералық аса 
кернеулердің әсеріне ұшырамаған электр қондырғыларында пайдалануға 
арналған трансформаторлар жеңілдетілген оқшаулауға арналған нормалар 
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белгілеріне сәйкес анықталады (Сурет2.11,б)

Р= U IR = U I cos ϕ= UICtg. (2.1)

tg дің нақты мәндері салыстырмалы түрде аз болғандықтан, ICI. ге 
тең деп болжауға болады, содан кейін өрнекті келесідей жазуға болады:

Р UItg. (2.2)

Соңғы өрнектен мынаны көруге болады

tgδ P. (2.3)
UI

Осылайша, tgδ үш өлшеу құралы бар схема бойынша өлшеуге болады: 
белсенді қуаттың жоғалуын өлшеуге арналған Ваттметр Р, оқшаулауға 
қолданылатын кернеуді өлшеуге арналған вольтметр U және оқшаулау 
арқылы өтетін токты өлшеуге арналған амперметр I. Бұл өлшеу әдісі өте
қарапайым, бірақ өлшеу дәлдігі аз. tgδ -ті дәлірек өлшеу арнайы жоғары
вольтты станциялардың көмегімен жүзеге асырылады.

Оқшаулау сипаттамаларын өлшеу (R60, R60/R15, tg) трансформатордың 
барлық орамалары үшін жүзеге асырылады. Атап айтқанда, екі орамалы
трансформатор үшін оқшаулау сипаттамаларын өлшеу схема бойынша 
жүзеге асырылады:

- НН орамасындағы өлшемдер-ВН және бак орамалары жерге
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2.9- кесте. Сынақтардың принциптік схемасы 
Uном орам, кВ до 

1 
3 6 1 20 35 

Uисп қалыпты 
оқшаулау үшін, кВ 4,3 15,3 21,3 29,8 46,8 72,3 

Uисп жеңіл 
оқшаулау үшін, кВ 

2
1,6 

,
5 

13,6 
10,4 42,5 - 

Қондырғыға қызмет көрсету кезінде көрінетін алшақтық  QS 
ажыратқышымен жасалады 

2.12- сурет. Оқшаулауды жоғары кернеумен сынаудың принципті 
схемасы 

QF ажыратқышы т объектісінің оқшаулауын бұзу немесе жабу кезінде 
қондырғыны тез өшіруге арналған, АТ автотрансформаторы кернеуді тегіс 
көтеруге арналған.Орнату режимін бақылау амперметрмен жүзеге 
асырылады 

TV сынақ трансформаторы кернеуді қажетті деңгейге дейін арттырады. 
Сынақ кернеуін бақылау kV киловольтметрімен жүзеге асырылады. FV 
разрядтауышы (әдетте шар) нысанды сынақ кернеуінің кездейсоқ рұқсат 
етілмеген көтерілуінен қорғайды. R резисторы объектінің оқшаулауын бұзу 
немесе қабаттасу кезінде токты шектейді. 

Сынау кернеуі өлшеу аспаптары бойынша көзбен шолып бақылауға 
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мүмкіндік беретін жылдамдықпен баяу көтерілуі және белгіленген мәнге 
жеткеннен кейін сынау уақыты ішінде өзгеріссіз ұсталуы тиіс. Осыдан кейін 
кернеу сынақтың үштен бірінен аспайтын мәнге дейін біртіндеп төмендейді 
және ажыратылады. 

Сынақ уақыты толық сынақ кернеуін қолдану уақытын білдіреді. 
Оқшаулау сынақтан өтті деп саналады, егер оның бұзылуы болмаса, 

есту арқылы сезілетін жарықтар мен разрядтар, газ бен түтіннің шығуы, 
өлшеу құралдары көрсеткіштерінің күрт өзгеруі байқалмаса. 

Орамалардың бойлық оқшаулауы (орамалар, катушкалар, орамалардың 
қабаттары арасындағы оқшаулау) трансформатордың өзінде индукцияланған 
жоғары кернеумен сыналады. Осы сынақтар кезінде трансформатор 
орамаларының біріне 100...400 Гц жоғары жиіліктегі Қос номиналды кернеу 
қолданылады. Трансформатордың қалған орамалары ашық. Сынақ ұзақтығы 
1 мин. жиілікті жоғарылату магниттелетін токтың шамадан тыс ұлғаюын 
және трансформатордағы индукцияны болдырмау үшін, оның қос кернеу 
орамасына қолданған кезде қажет [22]. 

2.2.3. Кернеуі 1000 В дейінгі жүргізу-реттеу аппаратурасын 
пайдалану және жөндеу 

Тексеру кезінде жүргізу-реттеу аппаратураны (ЖРА) сүртіледі, 
күйдірілген контактілер тазаланады, жылжымалы контактілер мен 
серіппелерді басу күштері реттеледі. 

Жұмыс кезінде ЖРА тотығады және контактілер күйіп кетеді, 
серіппелер әлсірейді, ысқылайтын бөліктер тозады, оқшаулау бұзылады және 
т. б. 

Ажыратқыштар мен қосқыштарда осыған байланысты күйген 
контактілер тазаланады немесе ауыстырылады, сақтандырғыштар, сондай-ақ 
күйдірілген және тесілген оқшаулағыш бөліктер ауыстырылады. 10-15 А ток 
күшіне есептелген ажыратқыштарды тексеру кезінде пышақтардың ортасы 
күшті және тең емес басу кезінде губкалар токпен артық жүктелмейтіндей 
етіп, губкалардың ортаңғы сызығы бойынша симметриялы орналасуы тиіс. 
Ажыратқыштың жеке пышақтарының байланыс тығыздығы губкаларды қысу 
арқылы реттеледі. Ажыратқышты өшірген кезде барлық пышақтар бір 
уақытта губкалардан шығуы керек, ол үшін бірдей мөлшердегі лезде 
жыртылатын серіппелер таңдалады. Егер серіппелер әлсіреген болса, оларды 
біршама қысқартып немесе жаңаларына ауыстыру керек. Пышақтардың 
дамыған байланыстырушы тесіктерін бұрғылау керек, роликтің диаметріне 
дәл сәйкес келетін жеңдерді оларға басу керек. 

Іске қосу реостаттарының контактілері тотыққан және жанған кезде 
олар тазаланады немесе ауыстырылады. 

Контроллерлерді күнделікті тексеру және оларға техникалық қызмет 
көрсету қажет. Контроллер түйіспелерінің жанасуы сегменттің бүкіл 
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ұзындығы бойынша және оның енінің кемінде 3/4-іне тығыз болуы тиіс. 
Кезде реттеу контактілерді барабанды контроллеров басу, кептірілген нан 
саусақ сегменттеріне жүргізеді кезінде көмек келді. Крекердің қосымша 
соққысының мөлшері (2-3 мм) және оның сегменттен шығуы бұрандамен 
реттеледі. Контактілі саусақтардың крекерін сегментке басу күшін тексеру 
үшін әдетте серіппелі динамометр қолданылады, оның ілгектерінің бірі 
крекерді бекіту бұрандасына бекітіліп, крекер мен сегменттің арасына қағаз 
жолағы салынады. Динамометр бір қолмен созып, бір қолмен қағазды тартып 
көру. Контактілерді басу күшінің мөлшері қағазды оңай шығаруға болатын 
сәтте динамометрдің көрсеткіштерімен сипатталады. Саусақтардағы крекер 
жеткіліксіз басылған кезде контактілер күйіп кетеді. Оларды тегістеу 
терісімен немесе барқыт файлмен тазалаңыз [21]. 

Камера контроллерлерінде байланыс беттерінің тозуы барабанға 
қарағанда әлдеқайда аз. Бұл контроллерлерді тексерген кезде серіппелер мен 
роликтердің жұмысы, сондай-ақ камера шайбаларының байланыс беттерінің 
тозу дәрежесі тексеріледі. Сонымен қатар, контактілерді бір уақытта қосуды 
тексеріңіз. 

Контакторлар мен релелер жүйелі түрде тексеріледі. Бұл жағдайда 
контактілердің күйін, бөлшектерді панельге және бір-біріне бекіту беріктігін, 
серіппелердің кернеуін тексеріңіз. Сонымен қатар, кір мен тот жойылады, 
тотыққан және күйдірілген контактілер де тазартылады. Егер контактор 
жұмыс барысында өздігінен ажыратылса немесе контроллер өшірілген кезде 
ажыратылмаса (түйме қосқышының тізбегі ашылған кезде), Егер 
контактордың қатты дыбысы немесе катушкалардың қызып кетуі, контактілі 
элементтердің ұшқындауы және жануы байқалса, онда зақымдануды анықтау 
үшін Контакторды бөлшектеу керек. Күйіп кеткен соққылар мен күйіп 
кеткен катушкалар жаңалармен ауыстырылады. 

Қатты ызылдау кезінде өзек пен электромагниттің екі жартысының да 
сүріну жазықтығын және электромагниттің ойықтарына салынған қысқа 
тұйықталған орамның тұтастығын тексеру қажет. Электромагниттің 
қозғалмалы және бекітілген бөліктерінің дәлдігін тексеру үшін олардың 
арасына көшірме қағаз парағы салынып, контактор қолмен жабылады. 
Жанасу беті 70% құрауы тиіс; жанасу беті аз болған кезде ақау ядроның 
айналуымен жойылады.. 

Командалық контроллерлер шешімді және контактілердің сәтсіздігін 
тексереді. Контактілердің ерітіндісі көрсетілгендермен салыстырғанда 
азайған кезде, камера элементінің бекітілуінің әлсіреуіне байланысты камера 
элементінің орнын реттеп, бұрандалы бекітуді рельсте қатайту керек. 
Сәтсіздік мәні контактілердің шекті тозуын анықтайды. Егер сәтсіздік 
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2.2.4. Тарату құрылғыларының жабдықтарын пайдалану 
 
Тарату құрылғыларын (ТҚ) қарап-тексеру мынадай кезеңділікпен 

жүргізіледі: 
– персоналдың тұрақты кезекшілігі бар объектілерде-разрядтарды 

анықтау және коронирлеу үшін тәулігіне кемінде 1 рет және тәуліктің 
қараңғы уақытында айына кемінде 1 рет; 

– персоналдың тұрақты кезекшілігі жоқ объектілерде-айына кемінде 1 
рет. 

Қосымша тексерулер қолайсыз ауа-райында (тұман, қатты ылғалды 
қар, көктайғақ) жүргізіледі. Қарқынды ластану аймақтарындағы объектілер 
де қосымша тексерілуі тиіс. 

ТҚ қарау кезінде тексереді: 
- май деңгейі, оның температурасы және май толтырылған жабдықта 

ағудың болмауы; 
- шиналаудың түйіспелі қосылыстарының жай-күйі; 
- оқшаулаудың жай-күйі (ластану,жарықтардың, сынықтардың, шық 

түсу іздерінің болуы); 
- коммутациялық аппараттардың орналасу нұсқағыштарының олардың 

нақты жағдайына сәйкестігі; 
- жерге тұйықтау құрылғысының ашық жүргізілген өткізгіштерінің 

жай-күйі; 
- жылдың суық мезгілінде жабдықтарды жылыту құрылғыларының 

әрекеті. өрт сөндіру құралдарының, тасымалды жерге тұйықтау 
құралдарының және басқа да қорғау құралдарының, алғашқы көмек 
медициналық дәрі қобдишасының болуы. 

Жабық ТҚ қарау кезінде қосымша тексереді: 
- үй-жайдың, жылытудың, желдетудің, жарықтандырудың жай-күйі, 

шатырдың немесе қабатаралық жабындардың жай-күйі, есіктер мен 
құлыптардың болуы және жарамдылығы. 

Элегазды ТҚ-да жабдықтағы элегаздың ылғалдылығы мен қысымын, 
жабық ТҚ үй-жайындағы элегаздың концентрациясын қосымша тексереді. 

Тексеру кезінде байқалған ақаулар мен ақаулықтар жақын жөндеу 
кезінде жойылуы тиіс, авариялық сипаттағы ақаулар қысқа мерзімде 
жойылуы тиіс. 

ТҚ жабдықтарының оқшаулағыштары бетінің ластануы жауын-шашын, 
тұман немесе шық түскен кезде, ластаушы қабат өткізгіш болған кезде аса 
қауіпті. Бұл оқшаулағыштардың бетінде разрядтардың пайда болуына және 
олардың қабаттасуына әкелуі мүмкін. Сондықтан ластанудың оқшаулауын 
уақтылы тазарту және оқшаулағыштарды су өткізбейтін қасиеттері бар 
гидрофобты пасталармен өңдеу маңызды. 

Коммутациялық аппараттар механизмдерінің және олардың 
жетектерінің барлық үйкелетін бөліктері мезгіл-мезгіл майлануы тиіс. Төмен 
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температурада тиімді жұмыс істейтін майлағыштар қолданылады. 
Коммутациялық аппараттардың жетектерін, басқару шкафтарын, 

релелік қорғаныс пен автоматиканы электрмен жылыту құрылғылары, әдетте, 
қосу мен ажыратудың Автоматты режимінде жұмыс істеуі тиіс. 

ТҚ пайдалану кезінде барлық жабдықтар үшін мынадай жалпы 
профилактикалық өлшеулер мен сынақтар орындалады: 

1. Жабдықтың негізгі оқшауламасының кедергісін (бастапқы 
тізбектердің оқшауламасын) 2500 в мегаомметрмен өлшеу; бұл кедергі 2.10. 
кестеде келтірілген мәндерден кем болмауы тиіс.  
 
2.10- кесте. Оқшаулау кедергісі 

Оқшаулау кедергісі, МОм, номиналды кернеу кезінде, кВ 
До 10 20…150 220 
300 1000 3000 

 
1. 1000 В мегаомметрмен екінші реттік тізбектердің оқшаулау 

кедергісін өлшеу; бұл кедергі кемінде 1 МОм болуы тиіс; 
2.  Жабдықтың негізгі оқшаулауын жоғары кернеумен 1 мин бойы 

сынау, сынау кернеулерінің шамасы кестеде келтірілген.2.11. 
 

2.11 –  кесте. Сынау кернеулерінің шамасы 
Uном РУ, кВ Деі

н 1 
3 6 10 20 35 

Uисп фарфор 
оқшаулау үшін,кВ 

 
1 

 
24 

 
32 

 
42 

 
65 

 
95 

Uисп органикалық 
оқшаулау үшін, кВ 

 
1 

 
21,6 

 
28,8 

 
37,7 

 
58,5 

 
85,5 

Екінші реттік тізбектердің оқшауламасын сынау 1 мин бойы 1кВ 
кернеумен жүргізіледі. 

ТҚ жабдықтарының жылуға ден қою бақылауы 
ТҚ жабдықтарын жөндеу қажеттілігіне қарай тарату құрылғыларының 

шиналарын қарау кезінде тексеру және профилактикалық сынау нәтижелерін 
ескере отырып жүзеге асырылады, оқшаулағыштардың жай - күйі-
жарықтардың, сынықтардың болмауы, ластану дәрежесі көзбен бағаланады. 
Тікелей шиналарда басты назар жиналмалы (бұрандалы) және бөлінбейтін 
(дәнекерленген) контактілі қосылыстарға аударылады. 

Болтты контактілі қосылыстың жұмысы кезінде оның өтпелі кедергісі 
байланыс беттерінің тотығуына және қоршаған ортаның әсерінен байланыс 
қысымының әлсіреуіне, механикалық жүктемелерге, жүктеме токтарына 
және қысқа тұйықталуларға байланысты артады. Өтпелі кедергі жоғарылаған 
сайын контактілі қосылыстың температурасы жоғарылайды, тотығу 
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процестері жеделдейді, бұл өтпелі кедергінің одан да артуына әкеледі. 
Соңына келгенде, байланыс қосылымы күйіп кетеді. 

Контактілі қосылыстың күйін көзбен анықтауға болады. Жауын мен 
қар кезінде бетінің күңгірттенуі, ұшқындауы, ылғалдың булануы байланыс 
түйіспесінің жоғары температурасын көрсетеді. 

Дәлірек айтқанда, контактілі қосылыстың күйі Rкс өтпелі кедергісін 
немесе кс контактілі қосылыстың температурасын өлшеу арқылы 
анықталады. Өлшеу нәтижелері түйіспелі қосылыстың ұзындығына тең 
шинаның бүкіл бөлігінің rш кедергісімен салыстырылады. Шиналардың 
болтты түйіспелі қосылыстары үшін шарт орындалуы тиіс 

 
Rкс<1,2Rш .                                                     (2.4) 

 
кс температурсы 90оС тан аспауы қажет. 
Өтпелі кедергі микроомметрлер немесе қос көпірлер арқылы өлшенеді. 

Контактілі қосылыстардың температурасын бақылау үшін жылу 
қабықшалары, пирометрлер, жылу түсіргіштер және басқа да өлшеу 
құралдары қолданылады. Атап айтқанда, жылу қабықшалары түйіспелі 
қосылыстарға желімделеді және қабықшаның түсі бойынша оның 
температурасын анықтайды. 

50 ° C-қа дейінгі температурада пленка қызыл, 60 ° C – шие, 80 ° C-қара 
шие, 100 ° C – қара, 110 ° C – тан жоғары-ашық сары. 100-110оС 
температурада пленка бұзылады және контактіні салқындату кезінде оның 
түсі қалпына келмейді. Пирометрлер мен жылу түсіргіштердің 
температурасын өлшеу принциптері төменде келтірілген. 

 
(Rкс> 1,2 Rш; кс> 90оС)                                            (2.5) 

 
Бөлшектелетін түйіспелі қосылыстың жағдайы қанағаттанарлықсыз 

болған жағдайда оны қайта тексереді: бөлшектейді, тазалайды, тотықты 
үлдірді сыдырады,нейтралды майлаумен майлайды және қайта жинайды. 
Түйіспелі беттерді тазалау зімпара қағазбен емес, файлмен орындалады. 
Соңғысы жанасу күйін нашарлататын абразивті бөлшектерді байланыста 
қалдырады. 

Бөлінбейтін (дәнекерленген) байланыс қосылыстары жұмыста 
неғұрлым сенімді. Шиналардың дәнекерленген түйіспелі қосылыстарында 
оның ұзындығының 10% - нан артық жарықшақтар, күйіктер, жіктің 
сынулары болмауы тиіс. Дұрыс дәнекерлеу кезінде бұл байланыс 
қосылыстары одан әрі күтімді қажет етпейді. 

Коммутациялық аппараттар. 
Коммутациялық аппараттарды қарау ТҚ қарау кезінде жүргізіледі; 

ажыратқыштарды кезектен тыс қарау - қысқа тұйықталу тогы 
ажыратылғаннан кейін жүргізіледі. Қарау кезінде сыртқы түйіспелі 
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қосылыстарға желімделеді және қабықшаның түсі бойынша оның 
температурасын анықтайды. 

50 ° C-қа дейінгі температурада пленка қызыл, 60 ° C – шие, 80 ° C-қара 
шие, 100 ° C – қара, 110 ° C – тан жоғары-ашық сары. 100-110оС 
температурада пленка бұзылады және контактіні салқындату кезінде оның 
түсі қалпына келмейді. Пирометрлер мен жылу түсіргіштердің 
температурасын өлшеу принциптері төменде келтірілген. 

 
(Rкс> 1,2 Rш; кс> 90оС)                                            (2.5) 

 
Бөлшектелетін түйіспелі қосылыстың жағдайы қанағаттанарлықсыз 

болған жағдайда оны қайта тексереді: бөлшектейді, тазалайды, тотықты 
үлдірді сыдырады,нейтралды майлаумен майлайды және қайта жинайды. 
Түйіспелі беттерді тазалау зімпара қағазбен емес, файлмен орындалады. 
Соңғысы жанасу күйін нашарлататын абразивті бөлшектерді байланыста 
қалдырады. 

Бөлінбейтін (дәнекерленген) байланыс қосылыстары жұмыста 
неғұрлым сенімді. Шиналардың дәнекерленген түйіспелі қосылыстарында 
оның ұзындығының 10% - нан артық жарықшақтар, күйіктер, жіктің 
сынулары болмауы тиіс. Дұрыс дәнекерлеу кезінде бұл байланыс 
қосылыстары одан әрі күтімді қажет етпейді. 

Коммутациялық аппараттар. 
Коммутациялық аппараттарды қарау ТҚ қарау кезінде жүргізіледі; 

ажыратқыштарды кезектен тыс қарау - қысқа тұйықталу тогы 
ажыратылғаннан кейін жүргізіледі. Қарау кезінде сыртқы түйіспелі 

  
 

қосылыстардың қызуына және жай-күйіне, ажыратқыш пен жетектің 
бекітілуіне, оқшаулаудың ластану жағдайы мен дәрежесіне, жерге қосу 
тізбегінің жарамдылығына назар аударылады. 

Май ажыратқыштарында майдың деңгейі, оның ағып кетуінің болмауы, 
температура және майдың ластану дәрежесі бақыланады. 

Көп көлемді (бактық) май ажыратқыштарда бак толығымен маймен 
құйылмайды, қақпақтың астында доғаның сөну процесінде бөлінетін 
газдардың қысымын күрт арттыруға арналған ауа жастығы қалады. 

Майдың жоғары деңгейінде демпферлік әсер азаяды және Ажыратқыш 
резервуар жоғары газ қысымымен бұзылуы мүмкін. Майдың төмен 
деңгейінде ауа жастықшасына кіретін газдар (негізінен сутегі) майдың жұқа 
қабатында салқындауға уақыт жоқ және сутегі мен ауа қоспасының 
(жарылғыш қоспаның) жарылуына әкелуі мүмкін. 

Температураның төмендеуімен майдың тұтқырлығы артады, бұл 
коммутатордың уақыт сипаттамаларына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан, 
қоршаған ортаның температурасы - 25 ° C-тан төмендеген кезде, Май 
қосқыштарын электрмен жылыту құрылғылары Автоматты түрде қосылуы 
керек. 

Жұмыс кезінде майдың ластануы мен ылғалдануы оның электрлік 
беріктігінің төмендеуіне әкеледі. Кернеуі 110 кВ және одан жоғары көп 
көлемді ажыратқыштарда майды электр беріктігіне сынау ажыратқыштар 
қысқа тұйықталу токтарының немесе жүктеменің рұқсат етілген шекті санын 
орындаған кезде жүргізіледі; кернеуі 35 кВ дейінгі көп көлемді 
ажыратқыштарда және барлық кернеудегі аз көлемді ажыратқыштарда 
ажыратқыштар коммутациялардың рұқсат етілген шекті санын орындағаннан 
кейін май ауыстыруға жатады. Коммутациялардың шекті рұқсат етілген 
санын дайындаушы кәсіпорындар пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда 
көрсетеді. 

Ауа ажыратқыштарында сығылған ауаның ағуы мен қысымы; элегазды 
ажыратқыштарда-жылыстау, элегаздың қысымы мен ылғалдылығы 
бақыланады. 

Айта кету керек, май және ауа қосқыштары төмен сенімділікке, 
коммутациялық ресурстардың аздығына, өрт қауіптілігіне (май 
қосқыштарында), жөндеу мен техникалық қызмет көрсетудің жоғары 
күрделілігіне ие. Сондықтан қазіргі уақытта жаңа объектілерді салу және 
қолданыстағы объектілерді реконструкциялау кезінде техникалық 
сипаттамалары неғұрлым жоғары элегазды және вакуумды ажыратқыштар 
орнатылады. 

Түрлі конструкциялық орындаудағы күштік ажыратқыштардың 
профилактикалық өлшеулері мен сынақтары реттеледі [1,14]. Атап айтқанда, 
кез келген конструкцияның ажыратқыштарын сынау бағдарламасына 
мыналар кіреді: 

1. Ажыратқыштың түйіспелі жүйесінің тұрақты токқа кедергісін осы 
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кедергі шамасының дайындаушы кәсіпорын деректеріне сәйкестігін тексере 
отырып өлшеу; 

2.Төмен кернеу кезінде жетектің іске қосылуын тексеру; басқару
электромагниттерінің іске қосылуының ең аз кернеуі ауыспалы (тұрақты) ток 
кезінде  0,65Uном (0,7Uном)  кем болмауы тиіс; 

3. Дайындаушы кәсіпорын деректерінің осы сипаттамаларының
сәйкестігін тексере отырып, ажыратқыштың жылдамдық сипаттамаларын 
(қосу және ажырату уақытын) өлшеу; 

4.АҚҚ циклінде жұмыс істеуге арналған ажыратқыштарды О-В және
О-В-О циклдарында сынамалау. 

Ажыратқыштарды тексеру кезінде негізгі назар контактілер мен 
оқшаулау жағдайына аударылады. Байланыс қысымының әлсіреуі, 
контактілердің тотығуы және ластануы өтпелі кедергінің жоғарылауына және 
нәтижесінде контактілердің қызуының жоғарылауына, тіпті олардың күйіп 
кетуіне әкеледі. Егер контактілерде балқу белгілері және басқа да кішкентай 
ақаулар болса, контактілер тазаланады және техникалық мұнай желеінің 
жұқа қабатымен майланады. Контактілерге айтарлықтай зақым келген кезде 
олар жаңаларына ауыстырылады. 

Ажыратқыштарды қосқан кезде контактілердің басқа осіне бір 
контактінің соққысы болмауы керек. Ажыратқыштың тіректері бір уақытта 
жабылып, ашылуы керек. Тексеру полюстердің бірінің контактілері 
түйіскенге дейін Ажыратқышты баяу қосу арқылы жүзеге асырылады. 
Осыдан кейін басқа полюстердің түйіспелері арасындағы саңылаулар 
өлшенеді, олар 3 мм-ден аспауы керек.белгіленген кемшіліктердің болуы 
ажыратқыштарға қызмет көрсету кезінде арнайы түзетулермен жойылады. 

Ажыратқыштарды оқшаулау, әсіресе сыртқы қондырғы, ауыр жағдайда 
жұмыс істейді. Басқа жұмыс кернеу және кернеу оған қолданылады 
механикалық жүктемелер негізделген аппаратының жұмысына, тяжением 
шиналау, көктайғаққа. Ажыратқыш оқшаулағыштардың бетінің ластануы, 
әсіресе ылғалды ауа-райында, оның қабаттасу ықтималдығын арттырады. 
Оқшаулағыштарда жарықтар мен чиптер анықталған кезде, арматуралық 
белдіктер айтарлықтай бұзылған кезде, құрылғыны орнату керек. 

Ажыратқыштарды өлшеу және сынау келесі жұмыс түрлерін қамтиды: 
1. Ажыратқыштардың байланыс жүйесінің тұрақты токқа кедергісін

өлшеу; 
- кернеудің барлық кластары үшін түйіспелердің омдық кедергілері 

2.12. кестеде келтірілген мәндерден аспауы тиіс. 

 2.12- кесте. Кернеудің барлық кластары үшін түйіспелердің омдық кедергісі 
Номиналды ток, А 600 1000 1500-2000 
Қарсылық, мкОм 175 120 50 
Күш, Н ~200 ~400 ~400 



97

кедергі шамасының дайындаушы кәсіпорын деректеріне сәйкестігін тексере 
отырып өлшеу;

2.Төмен кернеу кезінде жетектің іске қосылуын тексеру; басқару 
электромагниттерінің іске қосылуының ең аз кернеуі ауыспалы (тұрақты) ток
кезінде  0,65Uном (0,7Uном)  кем болмауы тиіс;

3. Дайындаушы кәсіпорын деректерінің осы сипаттамаларының
сәйкестігін тексере отырып, ажыратқыштың жылдамдық сипаттамаларын
(қосу және ажырату уақытын) өлшеу;

4.АҚҚ циклінде жұмыс істеуге арналған ажыратқыштарды О-В және 
О-В-О циклдарында сынамалау.

Ажыратқыштарды тексеру кезінде негізгі назар контактілер мен
оқшаулау жағдайына аударылады. Байланыс қысымының әлсіреуі,
контактілердің тотығуы және ластануы өтпелі кедергінің жоғарылауына және 
нәтижесінде контактілердің қызуының жоғарылауына, тіпті олардың күйіп
кетуіне әкеледі. Егер контактілерде балқу белгілері және басқа да кішкентай
ақаулар болса, контактілер тазаланады және техникалық мұнай желеінің 
жұқа қабатымен майланады. Контактілерге айтарлықтай зақым келген кезде 
олар жаңаларына ауыстырылады.

Ажыратқыштарды қосқан кезде контактілердің басқа осіне бір 
контактінің соққысы болмауы керек. Ажыратқыштың тіректері бір уақытта
жабылып, ашылуы керек. Тексеру полюстердің бірінің контактілері 
түйіскенге дейін Ажыратқышты баяу қосу арқылы жүзеге асырылады.
Осыдан кейін басқа полюстердің түйіспелері арасындағы саңылаулар
өлшенеді, олар 3 мм-ден аспауы керек.белгіленген кемшіліктердің болуы
ажыратқыштарға қызмет көрсету кезінде арнайы түзетулермен жойылады.

Ажыратқыштарды оқшаулау, әсіресе сыртқы қондырғы, ауыр жағдайда 
жұмыс істейді. Басқа жұмыс кернеу және кернеу оған қолданылады
механикалық жүктемелер негізделген аппаратының жұмысына, тяжением 
шиналау, көктайғаққа. Ажыратқыш оқшаулағыштардың бетінің ластануы,
әсіресе ылғалды ауа-райында, оның қабаттасу ықтималдығын арттырады. 
Оқшаулағыштарда жарықтар мен чиптер анықталған кезде, арматуралық 
белдіктер айтарлықтай бұзылған кезде, құрылғыны орнату керек.

Ажыратқыштарды өлшеу және сынау келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
1. Ажыратқыштардың байланыс жүйесінің тұрақты токқа кедергісін 

өлшеу;
- кернеудің барлық кластары үшін түйіспелердің омдық кедергілері

2.12. кестеде келтірілген мәндерден аспауы тиіс.

Кесте 2.12- Кернеудің барлық кластары үшін түйіспелердің омдық кедергісі
Номиналды ток, А 600 1000 1500-2000
Қарсылық, мкОм 175 120 50
Күш, Н ~200 ~400 ~400

- бір контактіні екіншісінен тарту күшін өлшеу; бұл өлшеу арқылы 
байланыс қысымы тексеріледі; өлшеу контактілерде майлау болмаған кезде 
жүргізіледі; тарту күші стандарттарға сәйкес келуі керек; 

- басқару электромагниттерінің және электр қозғалтқыштарының 
шықпаларында номиналды кернеу кезінде бірнеше рет қосу және ажырату 
арқылы жұмысты тексеру; 

Жол бермеуі тиіс механикалық бұғаттаулардың жұмысын тексеру: 
- жерге тұйықтау пышақтары қосылған кезде айырғыштың басты 

пышақтарымен операция жасау; 
- басты пышақтар іске қосылған кезде жерге тұйықтау пышақтарымен 

операция жасау. 
Қысқа тұйықтағыштарда қосу уақыты, бөлгіштерде ажырату уақыты 

анықталады. Бұл уақытша сипаттамалар дайындаушы зауыттың нормаларына 
сәйкес келуі тиіс 

Өлшеу трансформаторлары. Ток трансформаторлары (ТТ). Тексеру 
кезінде түйіспелі қосылыстардың жай-күйі, оқшауламаның жай-күйі, 
қайталама орамалардың жерге тұйықталуы, май толтырылған ТТ-да майдың 
ағу деңгейі мен болмауы тексеріледі. 

Май деңгейі жалпы көлемнен 10% - ға дейін төмендеген кезде құрғақ 
май қажетті деңгейге дейін қосылады. Мұнай деңгейінің едәуір төмендеуімен 
TT оқшаулауын кептіру қажет, кернеуі 10 кВ дейінгі TT оқшаулауын кептіру 
номиналды токтан шамамен 20% асатын бастапқы (немесе қайталама) 
жүктеме тогымен жүзеге асырылады. Тт оқшаулауын Т дәнекерлеу 
трансформаторын қолдана отырып, бастапқы жүктеме тогымен кептіру 
схемасы 2.13, а. суретте көрсетілген.  

Кептіру 15-18 сағатқа созылады және оқшаулау кедергісінің 3-4 сағат 
тұрақтылығы кезінде аяқталады. 

а)          б)              в) 

2.13 - сурет. Оқшаулауды кептіру схемасы(а), орамалардың полярлығын 
анықтау (б) және ТТ (в) магниттеу сипаттамасын алу 
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Кернеуі 35-110 кВ тт оқшаулағышын кептіруді кептіру камераларында 
ыстық ауамен 70ос аспайтын температурада 8-10 сағат бойы жүргізеді. 

Кептіруден немесе қызмет көрсету бойынша басқа жұмыстардан кейін 
ТТ қосу алдында орамдардың полярлығы тексеріледі. Магнитоэлектрлік 
жүйенің MV милливольтметрі екінші орамға қосылады (сурет. 39, б). 
Бастапқы орам QS ажыратқышымен кернеуі 3-12 в Тұрақты ток көзіне 
жабылады, егер ажыратқыш қосылған кезде mV көрсеткі оңға қарай ауытқып 
кетсе (және ажыратылған кезде-солға), онда көздің оң полюсі мен MV оң 
полюсі орамалардың бірдей терминалдарына (бастарына немесе ұштарына) 
қосылған. 

ТТ-ны пайдалану кезінде трансформатордың қайталама орамаларының 
жерге қосылуына және қайталама тізбектің үзілуіне ерекше назар 
аударылады. Қайталама орамаларды жерге тұйықтау қызмет көрсетуші 
персоналды бастапқы және қайталама орамалар арасындағы оқшаулау 
тесілген кезде бастапқы кернеуден қорғау үшін қажет. 

ТТ қалыпты жұмыс режимі қайталама ораманың қысқа тұйықталуына 
жақын. Екінші тізбектің үзілуі қайталама ораманың шамадан тыс жүктелуіне 
және оның оқшаулауының бұзылуына әкеледі. Өлшеу құралдарын немесе 
релелік қорғаныс құрылғыларын екінші тізбекте ауыстырмас бұрын, екінші 
реттік ораманы алдын-ала айналып өту керек. 

ТТ пайдалану кезінде төмендегі тексерулер, өлшеулер және сынақтар 
орындалады. 

Бағалау үшін оқшаулау, орау, өлшеу, шекті мәндері 2.13.кестеде 
көрсетілген 
2.13- кесте.  Шекті мәндер 

Оқшаулау түрі tg,% мәні ТТ, кВ кернеулігі кезінде 
3-10 20-35 110 220 

Қағаз-бакелитті 12 8 5 - 

Қағаз майы - 4,5 3,0 1,5 

ТТ қайталама орамасының орамдарының оқшаулауын бақылау үшін 
магниттелудің сипаттамасы алынады (сурет. 2.13, в).ТТ паспортында, әдетте, 
осы сипаттаманың бақылау нүктесінің параметрлері көрсетіледі; өлшеу 
кезінде бақылау нүктесіне сәйкес келетін кернеу белгіленеді және магниттеу 
тогы өлшенеді; қайталама орамада орамдық тұйықталу болмаған кезде 
магниттеу тогы бақылау тогынан 10% - дан аспайды. ТТ параметрлерінің 
паспорттық деректерге сәйкестігі трансформация коэффициентін өлшеу 
арқылы тексеріледі. ТТ бастапқы орамасы номиналдыдан кемінде 20% 
токпен жүктеледі және бастапқы және қайталама токтар өлшенеді. 
Трансформация коэффициенті бастапқы токтың екінші токқа қатынасы 
ретінде анықталады және өлшенген трансформация коэффициентінің 
паспорттан айырмашылығы 2% - дан аспауы тиіс. Кернеуі 110...220 кВ 
маймен толтырылған ТТ үшін майдың қысқартылған талдауы жүргізіледі. 
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Кернеуі 35-110 кВ тт оқшаулағышын кептіруді кептіру камераларында 
ыстық ауамен 70ос аспайтын температурада 8-10 сағат бойы жүргізеді. 

Кептіруден немесе қызмет көрсету бойынша басқа жұмыстардан кейін 
ТТ қосу алдында орамдардың полярлығы тексеріледі. Магнитоэлектрлік 
жүйенің MV милливольтметрі екінші орамға қосылады (сурет. 39, б). 
Бастапқы орам QS ажыратқышымен кернеуі 3-12 в Тұрақты ток көзіне 
жабылады, егер ажыратқыш қосылған кезде mV көрсеткі оңға қарай ауытқып 
кетсе (және ажыратылған кезде-солға), онда көздің оң полюсі мен MV оң 
полюсі орамалардың бірдей терминалдарына (бастарына немесе ұштарына) 
қосылған. 

ТТ-ны пайдалану кезінде трансформатордың қайталама орамаларының 
жерге қосылуына және қайталама тізбектің үзілуіне ерекше назар 
аударылады. Қайталама орамаларды жерге тұйықтау қызмет көрсетуші 
персоналды бастапқы және қайталама орамалар арасындағы оқшаулау 
тесілген кезде бастапқы кернеуден қорғау үшін қажет. 

ТТ қалыпты жұмыс режимі қайталама ораманың қысқа тұйықталуына 
жақын. Екінші тізбектің үзілуі қайталама ораманың шамадан тыс жүктелуіне 
және оның оқшаулауының бұзылуына әкеледі. Өлшеу құралдарын немесе 
релелік қорғаныс құрылғыларын екінші тізбекте ауыстырмас бұрын, екінші 
реттік ораманы алдын-ала айналып өту керек. 

ТТ пайдалану кезінде төмендегі тексерулер, өлшеулер және сынақтар 
орындалады. 

Бағалау үшін оқшаулау, орау, өлшеу, шекті мәндері 2.13.кестеде 
көрсетілген 
2.13- кесте.  Шекті мәндер 

Оқшаулау түрі tg,% мәні ТТ, кВ кернеулігі кезінде 
3-10 20-35 110 220 

Қағаз-бакелитті 12 8 5 - 

Қағаз майы - 4,5 3,0 1,5 

ТТ қайталама орамасының орамдарының оқшаулауын бақылау үшін 
магниттелудің сипаттамасы алынады (сурет. 2.13, в).ТТ паспортында, әдетте, 
осы сипаттаманың бақылау нүктесінің параметрлері көрсетіледі; өлшеу 
кезінде бақылау нүктесіне сәйкес келетін кернеу белгіленеді және магниттеу 
тогы өлшенеді; қайталама орамада орамдық тұйықталу болмаған кезде 
магниттеу тогы бақылау тогынан 10% - дан аспайды. ТТ параметрлерінің 
паспорттық деректерге сәйкестігі трансформация коэффициентін өлшеу 
арқылы тексеріледі. ТТ бастапқы орамасы номиналдыдан кемінде 20% 
токпен жүктеледі және бастапқы және қайталама токтар өлшенеді. 
Трансформация коэффициенті бастапқы токтың екінші токқа қатынасы 
ретінде анықталады және өлшенген трансформация коэффициентінің 
паспорттан айырмашылығы 2% - дан аспауы тиіс. Кернеуі 110...220 кВ 
маймен толтырылған ТТ үшін майдың қысқартылған талдауы жүргізіледі. 

  
 

Кернеу трансформаторлары (КТ). Тексеру кезінде майдың деңгейі және 
оның ағып кетуінің болмауы, Фарфор оқшаулағыштарының жағдайы, 
арматуралық жіктердің жарамдылығы, КТ бастапқы және қайталама 
орамалары арасындағы оқшаулау бұзылған кезде қызмет көрсетуші 
персоналды бастапқы кернеуден қорғау үшін қажет қайталама орамалардың 
жерге тұйықталуы тексеріледі. 

Біршама төмендеген май деңгейін жүргізіледі кептіру оқшаулау КТ. 
Кептіру әдістерінің бірінің схемасы (жүктеме тогы) 2.14 суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.14- сурет. КТ оқшаулауын жүктеме токтарымен кептіру схемасы 
 
Оқшаулаудан ылғалды жою қысқа тұйықталған қайталама ораманың 

әсерінен пайда болатын жылу есебінен жүзеге асырылады. А 
амперметрлерімен бақыланатын екінші токтар КТ қуатымен анықталады. 
Кептіру кезінде орамалардың температурасы 850С-тан аспауы керек. 

КТ жұмыс режимі бос режимге жақын. Нәтижесінде КТ зақымдануы 
салыстырмалы түрде аз. Жұмыста ең тән зақымданулар қайталама орамдағы 
орамдық тұйықталулар болып табылады. 

Мұндай зақымдануларды анықтау бос жүріс тогын өлшеу арқылы 
анықталады. Ол үшін номиналды кернеу КТ қайталама орамасына беріледі 
және осы ораманың тогы бастапқы ораманың ашылуымен өлшенеді. 

Бос жүрістің тогын өлшеу нәтижелері КТ паспорттық деректерімен 
салыстырылады, өлшеу нәтижесінің паспорттық деректерден 20% артық 
айырмашылығы орамдық тұйықталулардың бар екендігін көрсетеді. Бұл 
жағдайда КТ жөндеуге шығарылады. 

Орамдарды ауыстыруға байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен 
кейін трансформация коэффициенті және КТ орамаларының қосылу тобы 
тексеріледі. 

Трансформация коэффициентін анықтау кезінде КТ бастапқы 
орамасына 380/220 В кернеу беріледі, екінші орам ашық болады. Бастапқы 
және қайталама орамалардағы кернеулер өлшенеді. Трансформация 
коэффициенті бастапқы және қайталама орамалардағы өлшенген 
кернеулердің қатынасына тең. Орамалардың қосылу тобын тексеру күштік 
трансформаторлардағыдай орындалады. 

Ашық үшбұрыштың схемасы бойынша қосылған қосымша қайталама 
орамасы бар КТ-да оқшауланған бейтарабы бар желінің симметриялы жұмыс 
режиміндегі осы ораманың терминалдарындағы кернеу өлшенеді. Өлшенген 
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кернеу номиналдыдан 3% аспауы тиіс. Желіде бір фазалы тұйықталу кезінде 
қосымша қайталама орамадағы кернеу Релелік қорғанысты іске қосу үшін 
жеткілікті болуы тиіс. 

КТ майының жай-күйі қысқартылған талдау нәтижелері бойынша 
бағаланады [21]. 

Конденсаторлық қондырғылар 
Конденсаторлық қондырғыларды (КҚ) ажыратпай қарау персоналдың 

тұрақты кезекшілігі бар электр қондырғыларында тәулігіне кемінде 1 рет 
және тұрақты кезекшілігі жоқ қондырғыларда айына кемінде 1 рет жүргізілуі 
тиіс. 

Қарау кезінде тексереді: 
-оқшаулаудың бүтіндігі және ластану дәрежесі; ошиновканың түйіспелі 

қосылыстарының жай-күйі; 
- конденсаторлар корпусынан сіңдіру сұйықтығының ағуының 

болмауы; 
- конденсатор корпустарының жай-күйі (корпус қабырғаларының 

ісінуінің болмауы); 
- ашық төселген жерге тұйықтау өткізгіштерінің жай-күйі. 
Реттелетін КҚ, әдетте, автоматты режимде жұмыс істеуі тиіс. 
КҚ жұмыс режимін бақылау кернеуді, токты, фазалардың жүктемесінің 

әркелкілігін өлшеу арқылы орындалады. КҚ-дағы кернеу номиналды 
қондырғыдан 110% - дан жоғары жоғарылаған кезде ажыратылуы тиіс. 
Фазалардағы токтар 5% - дан аспауы керек. 

КҚ ажыратылғаннан кейін конденсаторларда электр заряды сақталады. 
Сондықтан КҚ ажыратылған кез келген қызмет көрсету алдында КҚ үй-
жайында сақталатын металл өзегі бар арнайы оқшаулағыш штангамен 
конденсаторларды бақылау разряды жүргізіледі.Конденсаторлар жоғары 
кернеумен сыналады. 

Сынақ кернеулерінің шамасы 2.14 кестеде келтірілген.. 
 
2.14- кесте. Сынау кернеулерінің шамасы 

Uном, кВ 0,38 3,15 6,3 10,5 
Uисп, кВ 2,1 15,8 22,3 30,0 

 
Конденсаторлардың сыйымдылығы паспорт деректерінен +10% - дан 

артық ерекшеленбеуі тиіс. 
Асқын кернеуден қорғау аппараттары 
Вентильді разрядтағыштарды (РВ) және асқын кернеулердің сызықты 

емес шектегіштерін (КСШ) қарау ТҚ жабдықтарын қарау кезінде, сондай-ақ 
шығатын ӘЖ релелік қорғау жұмысын туындатқан әрбір найзағайдан кейін 
жүргізіледі. 

Фарфор шиналары бар РВ мен КСШ-ны тексеру кезінде құрылымның 
герметикалығына ерекше назар аударылады, өйткені аппаратқа ылғалдың 
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кернеу номиналдыдан 3% аспауы тиіс. Желіде бір фазалы тұйықталу кезінде 
қосымша қайталама орамадағы кернеу Релелік қорғанысты іске қосу үшін 
жеткілікті болуы тиіс.

КТ майының жай-күйі қысқартылған талдау нәтижелері бойынша
бағаланады [21].

Конденсаторлық қондырғылар
Конденсаторлық қондырғыларды (КҚ) ажыратпай қарау персоналдың 

тұрақты кезекшілігі бар электр қондырғыларында тәулігіне кемінде 1 рет
және тұрақты кезекшілігі жоқ қондырғыларда айына кемінде 1 рет жүргізілуі 
тиіс.

Қарау кезінде тексереді:
-оқшаулаудың бүтіндігі және ластану дәрежесі; ошиновканың түйіспелі 

қосылыстарының жай-күйі;
- конденсаторлар корпусынан сіңдіру сұйықтығының ағуының 

болмауы;
- конденсатор корпустарының жай-күйі (корпус қабырғаларының 

ісінуінің болмауы);
- ашық төселген жерге тұйықтау өткізгіштерінің жай-күйі.
Реттелетін КҚ, әдетте, автоматты режимде жұмыс істеуі тиіс.
КҚ жұмыс режимін бақылау кернеуді, токты, фазалардың жүктемесінің 

әркелкілігін өлшеу арқылы орындалады. КҚ-дағы кернеу номиналды
қондырғыдан 110% - дан жоғары жоғарылаған кезде ажыратылуы тиіс. 
Фазалардағы токтар 5% - дан аспауы керек.

КҚ ажыратылғаннан кейін конденсаторларда электр заряды сақталады. 
Сондықтан КҚ ажыратылған кез келген қызмет көрсету алдында КҚ үй-
жайында сақталатын металл өзегі бар арнайы оқшаулағыш штангамен
конденсаторларды бақылау разряды жүргізіледі.Конденсаторлар жоғары
кернеумен сыналады.

Сынақ кернеулерінің шамасы 2.14 кестеде келтірілген..

2.14- кесте. Сынау кернеулерінің шамасы
Uном, кВ 0,38 3,15 6,3 10,5
Uисп, кВ 2,1 15,8 22,3 30,0

Конденсаторлардың сыйымдылығы паспорт деректерінен +10% - дан 
артық ерекшеленбеуі тиіс.

Асқын кернеуден қорғау аппараттары
Вентильді разрядтағыштарды (РВ) және асқын кернеулердің сызықты

емес шектегіштерін (КСШ) қарау ТҚ жабдықтарын қарау кезінде, сондай-ақ 
шығатын ӘЖ релелік қорғау жұмысын туындатқан әрбір найзағайдан кейін
жүргізіледі.

Фарфор шиналары бар РВ мен КСШ-ны тексеру кезінде құрылымның 
герметикалығына ерекше назар аударылады, өйткені аппаратқа ылғалдың

енуі оның жұмысының сенімділігін күрт төмендетеді. Аппараттың 
герметикалығының бұзылу белгілері фарфор қаптамасында сынықтар мен 
жарықтардың болуы, фланецтер мен қақпақ арасындағы арматуралық 
тігістердің зақымдануы, сондай-ақ көп элементті аппараттардың фланецтері 
арасындағы тығыздағыштардың әлсіреуі болып табылады. Аталған 
зақымданулар болған жағдайда аппарат жөндеуге шығарылады. 

Полимерлі шинасы бар құрылғылар құрылымның тығыздығын жақсы 
сақтайды, жұмыс кезінде сенімді болады. 

РВ және КСШ жабындарының алдын алу үшін фарфор немесе полимер 
шиналарының бетінің тазалығын бақылау қажет, өйткені ластану шинаның 
бетіндегі кернеудің таралуын едәуір бұрмалайды және қондырғының 
номиналды кернеуімен де қабаттасу ықтималдығын арттырады. 

Жыл сайын найзағай маусымы басталар алдында ТҚ жабдығын артық 
кернеуден қорғау жай-күйіне тексеру жүргізілуі тиіс. Тұтынушыларда 
найзағайдан ажырату және жабдықтың зақымдану жағдайлары тіркелуі тиіс. 
Алынған мәліметтер негізінде қорғаныс сенімділігін бағалау жүргізілуі 
керек, қажет болған жағдайда оның сенімділігін арттыру бойынша шаралар 
әзірленуі керек. 

Барлық кернеу кластарының РВ және КСШ үнемі қосылып тұруы тиіс. 
ТҚ-да тек найзағайдан артық кернеуден қорғауға арналған ТҚ-ны қысқы 
кезеңде ажыратуға рұқсат етіледі [21]. 

Вакуумдық ажыратқыштары бар қондырғыларда, әдетте, жабдықты 
(жоғары вольтты қозғалтқыштарды, конденсаторлық қондырғыларды) 
коммутациялық асқын кернеулерден қорғау жөніндегі іс-шаралар көзделуі 
тиіс. Мұндай қорғауды коммутаторы бар бір ұяшыққа орнатылатын КСШ 
орындайды. 

РВ және КСШ сынау мыналарды қамтиды: РВ және КСШ кедергісін 
өлшеу; РВ және КСШ өткізгіштік токтарын өлшеу; РВ тесілу кернеуін 
өлшеу. 

Аппараттардың кедергісін өлшеу мегаомметрмен орындалады және 
ішкі бөлшектердің ылғалдануын, шунттаушы резисторлар тізбегінің үзілуін 
және басқа да өрескел ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Өткізгіштік тогын өлшеу РВ және КСШ ішкі бөліктерінің 
ылғалдануын, олардың герметикалығы бұзылған кезде КСШ сызықты емес 
резисторларының сипаттамаларының нашарлауын анықтауға мүмкіндік 
береді. Өлшеулер сынақ қондырғысынан түзетілген кернеудің РВ немесе 
КСШ - ға қосылуы кезінде микро-немесе миллиамперметрдің көмегімен 
жүргізіледі. 

РВ тесілу кернеуін өлшеу ұшқындық аралықтардың жай-күйін және 
разрядтаушының қорғау сипаттамаларының талап етілетін нормативтерге 
сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Ажыратқыштардың кейбір түрлерінің кедергілерінің, өткізгіштік 
токтарының және тесілген кернеулерінің мәндері 2.15 кестеде келтірілген.. 
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2.15- кесте. Ажыратқыштардың кейбір түрлерінің кедергілерінің, өткізгіштік 
токтарының және тесерлік кернеулерінің мәндері 

Разрядтаушы Кедергі, МОм Өткізгіштік тогы, 
мкА 

Тесерлік кернеу, кВ 

кем емес 

РВМ-6 100 250 120 220 14 19 
РВМ-10 170 450 200 280 24 32 
РВМ-20 1000 10000 500 700 45 59 

Жерге қосу құрылғылары. Жерге тұйықтау құрылғыларының (ЖҚ) 
көрінетін бөлігін көзбен шолып қарау 6 айда кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. 

Тексеру кезінде ашық салынған жерге тұйықтау өткізгіштерінің, жерге 
тұйықтау өткізгіштері мен жабдық арасындағы болтты байланыс 
қосылыстарының жай-күйі бағаланады. 

Топырақты іріктеп ашу арқылы қарау тоттануға неғұрлым бейім ЖҚ 
орындарында, сондай-ақ трансформаторлардың бейтараптарын жерге 
тұйықтау, РВ және КСШ қосу орындарында жүргізіледі. Мұндай тексерулер 
12 жылда кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Егер коррозия оның қимасының 50% - дан астамын зақымдаса, ЖҚ 
элементі жарамсыз болады. Топырақты іріктеп ашумен ЖҚ қарау нәтижелері 
тиісті актілермен ресімделеді. 

ЖҚ техникалық жағдайын анықтау үшін келесі профилактикалық 
өлшеулер жүргізіледі: 

- болт қосылыстарының кедергісі; 
- жарамды бұрандамалы қосылыстың кедергісі 0,05 Ом аспауы тиіс; 
- ЖҚ жанасу кернеуінің нормалары бойынша орындалған электр 

қондырғыларындағы жанасу кернеулері; 
- әсер ету ұзақтығы кезінде uпр жанасуының ең үлкен кернеуі t кестеде 

келтірілген нормалардан аспауы тиіс. 2.18; 
- аралық мәндер сызықтық интерполяциямен анықталады; 
- ЖҚ ауданындағы топырақтың меншікті кедергісі; 
- ЖҚ кедергісі. 
Әртүрлі кернеудегі электр қондырғыларындағы ЖҚ кедергілері 2.16 

кестеде келтірілген мәндерден аспауы тиіс. 

2.16- кесте. Электр қондырғыларындағы ЖҚ кедергісінің мәндері 
Электр қондырғысының сипаттамасы Rзу, Ом 
Қарсылық нормалары бойынша орындалған 110 кВ және одан 
жоғары 

0,5 

Оқшауланған бейтарабы бар 3-35 кВ 10 
Нөлдік сымның қайта жерге тұйықталуын ескере отырып, 
Жерге тұйықталған бейтарабы бар 0,4 кВ 

4 

артық емес артық емесартық емескем емес кем емес 
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2.15- кесте. Ажыратқыштардың кейбір түрлерінің кедергілерінің, өткізгіштік 
токтарының және тесерлік кернеулерінің мәндері 

Разрядтаушы Кедергі, МОм Өткізгіштік тогы, 
мкА 

Тесерлік кернеу, кВ 

не 
менее 

не более не менее не более не менее не более 

РВМ-6 100 250 120 220 14 19 
РВМ-10 170 450 200 280 24 32 
РВМ-20 1000 10000 500 700 45 59 

 
Жерге қосу құрылғылары. Жерге тұйықтау құрылғыларының (ЖҚ) 

көрінетін бөлігін көзбен шолып қарау 6 айда кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. 
Тексеру кезінде ашық салынған жерге тұйықтау өткізгіштерінің, жерге 

тұйықтау өткізгіштері мен жабдық арасындағы болтты байланыс 
қосылыстарының жай-күйі бағаланады. 

Топырақты іріктеп ашу арқылы қарау тоттануға неғұрлым бейім ЖҚ 
орындарында, сондай-ақ трансформаторлардың бейтараптарын жерге 
тұйықтау, РВ және КСШ қосу орындарында жүргізіледі. Мұндай тексерулер 
12 жылда кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Егер коррозия оның қимасының 50% - дан астамын зақымдаса, ЖҚ 
элементі жарамсыз болады. Топырақты іріктеп ашумен ЖҚ қарау нәтижелері 
тиісті актілермен ресімделеді. 

ЖҚ техникалық жағдайын анықтау үшін келесі профилактикалық 
өлшеулер жүргізіледі: 

- болт қосылыстарының кедергісі; 
- жарамды бұрандамалы қосылыстың кедергісі 0,05 Ом аспауы тиіс; 
- ЖҚ жанасу кернеуінің нормалары бойынша орындалған электр 

қондырғыларындағы жанасу кернеулері; 
- әсер ету ұзақтығы кезінде uпр жанасуының ең үлкен кернеуі t кестеде 

келтірілген нормалардан аспауы тиіс. 2.18; 
- аралық мәндер сызықтық интерполяциямен анықталады; 
- ЖҚ ауданындағы топырақтың меншікті кедергісі; 
- ЖҚ кедергісі. 
Әртүрлі кернеудегі электр қондырғыларындағы ЖҚ кедергілері 2.16 

кестеде келтірілген мәндерден аспауы тиіс.  
 
2.16- кесте. Электр қондырғыларындағы ЖҚ кедергісінің мәндері 
Электр қондырғысының сипаттамасы Rзу, Ом 
Қарсылық нормалары бойынша орындалған 110 кВ және одан 
жоғары 

0,5 

Оқшауланған бейтарабы бар 3-35 кВ 10 
Нөлдік сымның қайта жерге тұйықталуын ескере отырып, 
Жерге тұйықталған бейтарабы бар 0,4 кВ 

4 

  
 

2.2.5. Электр және электромеханикалық жабдықты пайдалану 
кезінде электр жетегін автоматты басқару 

 
Электр жетектері мен іске қосуды реттейтін аппаратураны қабылдау-

тапсыру сынақтарының нормалары мен көлемдері 
Электр жетектерін автоматты басқару жүйелерін (ЭЖАБЖ) бірқатар 

негізгі белгілер бойынша жіктеуге болады [11]: 
Басқару функцияларын автоматтандыру дәрежесі бойынша: 
- қолмен басқару жүйелері (адам-оператор басқару стратегиясын 

әзірлейді және іске асырады).Әдетте, бұл ОУ координаттарын реттегіштерсіз 
ЭЖАБЖ, мысалы, типтік релелік контакторлық басқару панельдерінің 
негізінде көпір кранының электр жетектерімен релелік-контакторлық басқару 
жүйелері( РКБЖ); ЭЖ басқару уақыт функциясында, қозғалтқыштың якорь 
тогында (статор), э.д.с.(кернеу) қозғалтқышында параметрлік түрде жүзеге 
асырылады. 

- автоматтандырылған басқару жүйелері (адам-машина ЭЖАБЖ). 
Адам-оператор ЭЖ басқару процесінің тапсырмасын (параметрлердің 
белгіленімдерін) белгілейді және түзетеді, ал ЭЖА (микропроцессорлық 
контроллерлер негізінде аналогтық немесе цифрлық) қандай да бір мағынада 
белгіленген іс-қимылдарды оңтайлы пысықтауды жүзеге асырады;; 

- ЭЖАБЖ автоматты басқару жүйелері (адамның қатысуынсыз).Бұл 
жағдайда аналогты немесе микропроцессорлық басқару құралдары 
басқарудың және технологиялық процесті басқарудың оңтайлы 
тапсырмаларын (тағайыншамаларын) әзірлеу функцияларын өзіне алады; 
мұндай ЭЖАБЖ немесе АБЖ ТП операторы жүйелік менеджердің 
функцияларын орындайды және технологиялық процесс барысында штаттан 
тыс жағдайлар кезінде ғана араласады. 

ЭЖАБЖ-дағы процестер ағымының сипаты бойынша және, тиісінше, 
математикалық сипаттама түрінде:: 

- үздіксіз (Аналогты) ЭЖАБЖ; 
-  дискретті (релелік, импульстік, цифрлық) ЭЖАБЖ; 
- дискретті-үздіксіз, оның ішінде Цифрлық-аналогтық ЭЖАБЖ. 
ЭЖАБЖ-да елеулі бейсыздықтардың болуы бойынша: 
- желілік (линеаризацияланған) ЭЖАБЖ; 
- сызықты емес ЭЖАБЖ. 
Кері байланыс түрі бойынша: 
- ашық (кері байланыссыз) ЭЖАБЖ; 
- тұйық ЭЖАБЖ: 
- реттеу қателігі бойынша (Шығыс координатасының берілген мәннен 

ауытқуы бойынша реттеумен); 
- ОУ күйінің векторы бойынша (толық немесе редукцияланған); 
- ОБ-ның бұзушы әсер ету векторы бойынша (қоздыру бойынша 

реттеумен); 
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- векторлар бойынша тұйық күйлер мен бұзушы әсерлер (біріктірілген 
басқарумен). 

Басқару принципі бойынша (басқару міндеттерінің сипаты): 
- ОУ-ның қандай да бір координатын тұрақтандыру жүйесі; 
- бағдарламалық басқару жүйелері; 
- бақылау жүйелері және қозғалыстарды көбейту жүйелері. 
Басқару арналарының саны мен байланыстылығы бойынша: 
- бір өлшемді ЭЖАБЖ (скалярлық басқарумен); 
- автономды (бірақ өзара байланысты) Басқару арналары бар (суб 

векторлық басқарумен) көп өлшемді ЭЖАБЖ); 
- көпөлшемді көпбейінді ЭЖАБЖ (векторлық басқарумен). 
ЭЖАБЖ нің бұл жіктеу белгісі электр қозғалтқыштары мен ОУ 

механикалық жүйесінің өзара әрекеттесу сипатымен анықталады. Бұл 
жағдайда электр жетегінің (ЭЖ) 3 түрі бөлінеді: жеке, топтық және өзара 
байланысты ЭЖ. 

Жеке ЭЖ кезінде оқ-ның әрбір қозғалысы, мысалы, токарлық білдектің 
шпинделі мен суппорты немесе өнеркәсіптік роботтың кинематикалық 
буындары жеке электр қозғалтқышымен жүзеге асырылады, яғни ЭЖАБЖ 
автономды болып табылады және бір өлшемді ЭЖАБЖ жиынтығы ретінде 
қарастырылуы мүмкін. Басқару арналарының өзара әсерін елемеу мүмкіндігі 
теориялық тұрғыдан негізделуі керек және, әдетте, қозғалыстардың 
кинематикалық ажыратылуымен қамтамасыз етілуі керек. 

ЭЖ-нің осы түрінің дамуындағы негізгі тенденциялардың бірі - 
редукторларды (мысалы, Робот - манипуляторлардың кинематикалық 
жұптарының буындарында), төмен жылдамдықты электр қозғалтқышының 
білігін жетек білігіне тікелей қосу, сызықтық электр жетектерін қолдану 
арқылы қозғалыс көзінің (электр қозғалтқышының) атқарушы органға 
жақындауы. 

Топтық ЭЖ кезінде бір электр қозғалтқышы қолданылады, ол 
механикалық берілістердің көмегімен оқ механикалық кіші жүйелерінің 
қажетті қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұндай ЭЖ скалярлық басқаруы бар 
бір өлшемді ретінде қарастырылуы мүмкін, алайда күрделі кинематикалық 
схеманы қолдануды талап етеді және әдетте сызықты емес САУ класына 
жатады, бұл олардың синтезін қиындатады[21]. 

Өзара байланысты ЭЖ - мен бірнеше электр қозғалтқыштары бір 
жетектің қозғалысын жүзеге асырады, мысалы, контурлау кезінде 2 
ортогональды бағытта сандық басқарылатын машина үстелінің қозғалысы 
немесе робот-манипулятор тұтқасының күрделі қозғалысы. Мұндай ЭЖАБЖ 
векторлық басқарумен көп өлшемді көп байланысты САУ жатады. Мұндай 
ЭЖАБЖ синтездеу процедурасы ең күрделі болып табылады. 

Берілген энергияны түрлендіру әдісіне сәйкес: 
- Күштік түрлендіргіші жоқ ЭЖАБЖ (электр қозғалтқышының 

өнеркәсіптік электр желісіне тікелей коммутациясы бар); 
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- векторлар бойынша тұйық күйлер мен бұзушы әсерлер (біріктірілген 
басқарумен). 

Басқару принципі бойынша (басқару міндеттерінің сипаты): 
- ОУ-ның қандай да бір координатын тұрақтандыру жүйесі; 
- бағдарламалық басқару жүйелері; 
- бақылау жүйелері және қозғалыстарды көбейту жүйелері. 
Басқару арналарының саны мен байланыстылығы бойынша: 
- бір өлшемді ЭЖАБЖ (скалярлық басқарумен); 
- автономды (бірақ өзара байланысты) Басқару арналары бар (суб 

векторлық басқарумен) көп өлшемді ЭЖАБЖ); 
- көпөлшемді көпбейінді ЭЖАБЖ (векторлық басқарумен). 
ЭЖАБЖ нің бұл жіктеу белгісі электр қозғалтқыштары мен ОУ 

механикалық жүйесінің өзара әрекеттесу сипатымен анықталады. Бұл 
жағдайда электр жетегінің (ЭЖ) 3 түрі бөлінеді: жеке, топтық және өзара 
байланысты ЭЖ. 

Жеке ЭЖ кезінде оқ-ның әрбір қозғалысы, мысалы, токарлық білдектің 
шпинделі мен суппорты немесе өнеркәсіптік роботтың кинематикалық 
буындары жеке электр қозғалтқышымен жүзеге асырылады, яғни ЭЖАБЖ 
автономды болып табылады және бір өлшемді ЭЖАБЖ жиынтығы ретінде 
қарастырылуы мүмкін. Басқару арналарының өзара әсерін елемеу мүмкіндігі 
теориялық тұрғыдан негізделуі керек және, әдетте, қозғалыстардың 
кинематикалық ажыратылуымен қамтамасыз етілуі керек. 

ЭЖ-нің осы түрінің дамуындағы негізгі тенденциялардың бірі - 
редукторларды (мысалы, Робот - манипуляторлардың кинематикалық 
жұптарының буындарында), төмен жылдамдықты электр қозғалтқышының 
білігін жетек білігіне тікелей қосу, сызықтық электр жетектерін қолдану 
арқылы қозғалыс көзінің (электр қозғалтқышының) атқарушы органға 
жақындауы. 

Топтық ЭЖ кезінде бір электр қозғалтқышы қолданылады, ол 
механикалық берілістердің көмегімен оқ механикалық кіші жүйелерінің 
қажетті қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұндай ЭЖ скалярлық басқаруы бар 
бір өлшемді ретінде қарастырылуы мүмкін, алайда күрделі кинематикалық 
схеманы қолдануды талап етеді және әдетте сызықты емес САУ класына 
жатады, бұл олардың синтезін қиындатады[21]. 

Өзара байланысты ЭЖ - мен бірнеше электр қозғалтқыштары бір 
жетектің қозғалысын жүзеге асырады, мысалы, контурлау кезінде 2 
ортогональды бағытта сандық басқарылатын машина үстелінің қозғалысы 
немесе робот-манипулятор тұтқасының күрделі қозғалысы. Мұндай ЭЖАБЖ 
векторлық басқарумен көп өлшемді көп байланысты САУ жатады. Мұндай 
ЭЖАБЖ синтездеу процедурасы ең күрделі болып табылады. 

Берілген энергияны түрлендіру әдісіне сәйкес: 
- Күштік түрлендіргіші жоқ ЭЖАБЖ (электр қозғалтқышының 

өнеркәсіптік электр желісіне тікелей коммутациясы бар); 

  
 

- Қуатты энергия түрлендіргіші бар ЭЖАБЖ (электр машинасымен, 
тиристормен, транзистормен және т.б.). 

Реттелетін жергілікті координат түрі бойынша: 
- механизмнің сызықтық немесе бұрыштық жылдамдығын немесе 

механикалық кіші жүйелер жылдамдықтарының арақатынасын реттеу 
жүйесі; 

- механизмнің жұмыс органының сызықтық немесе бұрыштық 
қозғалысын реттеу жүйесі; 

- механизм білігіне жүктемені реттеу жүйесі; 
- жіптің, кенептің, таспаның, сымның және т. б. созылуын реттеу 

жүйесі.; 
- Температураны,қысымды,ағынды,деңгейді және т. б. реттеу жүйесі. 
- технологиялық координаттар. 
Басқару құрылғысында қолданылатын реттеуіштердің типі бойынша: 
- "кіру-шығу" класының реттегіштерімен”; 
- күй реттегіштерімен. 
Басқару құрылғысының элементтік базасының түрі бойынша: 
- интегралды орындаудағы операциялық күшейткіштер негізінде; 
- кіші және орта дәрежедегі интеграцияның логикалық (комбинациялық 

және реттілік) интегралдық микросхемалары негізінде; 
- УБСР-АИ, УБСР-ДИ және т. б. типті реттегіштердің біріздендірілген 

блоктық жүйелерінің негізінде; 
-БИС микропроцессорлық жиынтықтары, өнеркәсіптік микро-ЭЕМ, 

микропроцессорлық контроллерлер, идр техникалық басқару құралдарының 
микропроцессорлық кешендері негізінде. 

ЭЖАБЖ негізінде технологиялық процестерді басқарудың күрделі 
автоматтандырылған жүйелері (ТП АСУ) сондай-ақ функционалдық-
құрылымдық белгілері бойынша (орталықтандырылған және таратылған, 
жергілікті бір деңгейлі және иерархиялық көп деңгейлі және т. б.) жіктеледі 
[22]. 

Электр жабдықтарын қабылдау-тапсыру сынақтарының көлемі мен 
нормалары ЭҚЕ-де жазылған. 

Кернеуі 1 кВ дейінгі айнымалы ток электр қозғалтқыштарында 
оқшаулау кедергісі, реостаттардың кедергісі және тұрақты токқа қосылу 
кедергісі өлшенеді, бос жүрістегі немесе жүктелмеген механизмдегі жұмыс 
және жүктеме кезіндегі жұмыс тексеріледі. Статордың оқшаулау кедергісін 
кернеуі 1 кВ мегомметрмен, ал роторды кернеуі 0,5 кВ мегомметрмен 
өлшейді. Ротордың оқшаулау кедергісі нормаланбайды. Реостаттар мен іске 
қосуды реттейтін кедергілердің кедергісі паспорттық кедергілерден 10% - 
дан аспауы тиіс. Бұл ретте сондай-ақ, бүтіндігін тексереді отпаек. 

Бос жүрістегі жұмысты тексеру ұзақтығы кемінде 1 сағат, жүктемедегі 
жұмысты тексеру аппаратураны пайдалануға тапсыру сәтіне технологиялық 
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жабдықпен қамтамасыз етілетін қуат кезінде жүргізіледі. Бұл ретте айналу 
жиілігі реттелетін электр қозғалтқыштары үшін реттеу шектері айқындалады. 

Кернеуі 1000 В жоғары айнымалы ток электр қозғалтқыштарында 
жоғарыда аталған сынақтардан басқа тексеріледі: 

- кептірусіз кернеуді қосу мүмкіндігі; 
- өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуін сынау; статор мен ротор 

орамаларының тұрақты токқа кедергісін өлшеу; 
- ауа салқындатқышты гидравликалық қысыммен тексеріңіз; 
- мойынтіректердің дірілін өлшеңіз. 
Өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынау толық жиналған 

қозғалтқышта жүргізіледі. Статор орамасын сынау әрбір фаза үшін корпусқа 
қатысты басқа екі корпусқа қосылған кезде бөлек жүргізіледі. Кернеумен 
сынау ұзақтығы 1 мин. 

Статор мен ротор орамаларының тұрақты токқа кедергісі электр 
қозғалтқышының қуаты 300 кВт немесе одан жоғары болған кезде өлшенеді. 
Әртүрлі фазалар орамдарының кедергісі бір-бірінен немесе зауыттық 
деректерден 2% - дан артық емес ерекшеленуі тиіс. Ауа салқындатқышты 
сынау 10 минут ішінде 0,2-0,25 МПа артық гидравликалық қысыммен 
жүргізіледі, бұл ретте қысымның төмендеуі немесе кемуі байқалмауы тиіс. 

Бөлшектелген түрде монтаждауға түсетін айнымалы токтың электр 
қозғалтқыштарында ротор мен статор арасындағы саңылауларды; сырғу 
мойынтіректеріндегі саңылауларды, сондай-ақ ротордың осьтік бағыттағы 
жүгірісін өлшейді. Ротор мен статор арасындағы ауа саңылауы диаметрлі 
қарама-қарсы нүктелер немесе ротор осіне қатысты 90-ға жылжытылған 
нүктелер саңылауларына енгізілетін зондтармен өлшенеді. 

Өлшеу роторды осьтің айналасында 120-ға айналдыру арқылы үш рет 
жасалады. Саңылаудың мәнін өлшеудің үш нәтижесінің орташа 
арифметикалық мәні ретінде алады, олардың әрқайсысы орташа мәннен 10% 
- дан артық ерекшеленбеуі тиіс, ал ротордың осьтік бағыттағы екпіні 2-4 мм-
ден аспауы тиіс. 

Дірілді өлшеу әрбір мойынтіректе жүргізіледі; оның шекті мәні 
төменде келтірілгендерден аспауы тиіс: 

- синхронды айналу жиілігі: 3000, 1500, 1000, 750 және одан аз 
айн/мин. 

- мойынтірек дірілінің рұқсат етілген амплитудасы: 50, 100, 130, 160 
мкм. 

-тұрақты токтың электр жабдықтарын қабылдау-тапсыру 
сынақтарының көлемі мен нормалары ЭҚЕ сәйкес келуі тиіс [21]. 

440 В дейінгі кернеуге 200 кВт дейінгі тұрақты ток электр 
машиналарында кептірусіз қосу мүмкіндігі анықталады; оқшаулаудың, 
реостаттардың және іске қосуды реттейтін аппаратураның кедергісін тұрақты 
токқа өлшейді; жұмысты бос жүрісте және жүктемеде тексереді. 
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жабдықпен қамтамасыз етілетін қуат кезінде жүргізіледі. Бұл ретте айналу 
жиілігі реттелетін электр қозғалтқыштары үшін реттеу шектері айқындалады. 

Кернеуі 1000 В жоғары айнымалы ток электр қозғалтқыштарында 
жоғарыда аталған сынақтардан басқа тексеріледі: 

- кептірусіз кернеуді қосу мүмкіндігі; 
- өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуін сынау; статор мен ротор 

орамаларының тұрақты токқа кедергісін өлшеу; 
- ауа салқындатқышты гидравликалық қысыммен тексеріңіз; 
- мойынтіректердің дірілін өлшеңіз. 
Өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынау толық жиналған 

қозғалтқышта жүргізіледі. Статор орамасын сынау әрбір фаза үшін корпусқа 
қатысты басқа екі корпусқа қосылған кезде бөлек жүргізіледі. Кернеумен 
сынау ұзақтығы 1 мин. 

Статор мен ротор орамаларының тұрақты токқа кедергісі электр 
қозғалтқышының қуаты 300 кВт немесе одан жоғары болған кезде өлшенеді. 
Әртүрлі фазалар орамдарының кедергісі бір-бірінен немесе зауыттық 
деректерден 2% - дан артық емес ерекшеленуі тиіс. Ауа салқындатқышты 
сынау 10 минут ішінде 0,2-0,25 МПа артық гидравликалық қысыммен 
жүргізіледі, бұл ретте қысымның төмендеуі немесе кемуі байқалмауы тиіс. 

Бөлшектелген түрде монтаждауға түсетін айнымалы токтың электр 
қозғалтқыштарында ротор мен статор арасындағы саңылауларды; сырғу 
мойынтіректеріндегі саңылауларды, сондай-ақ ротордың осьтік бағыттағы 
жүгірісін өлшейді. Ротор мен статор арасындағы ауа саңылауы диаметрлі 
қарама-қарсы нүктелер немесе ротор осіне қатысты 90-ға жылжытылған 
нүктелер саңылауларына енгізілетін зондтармен өлшенеді. 

Өлшеу роторды осьтің айналасында 120-ға айналдыру арқылы үш рет 
жасалады. Саңылаудың мәнін өлшеудің үш нәтижесінің орташа 
арифметикалық мәні ретінде алады, олардың әрқайсысы орташа мәннен 10% 
- дан артық ерекшеленбеуі тиіс, ал ротордың осьтік бағыттағы екпіні 2-4 мм-
ден аспауы тиіс. 

Дірілді өлшеу әрбір мойынтіректе жүргізіледі; оның шекті мәні 
төменде келтірілгендерден аспауы тиіс: 

- синхронды айналу жиілігі: 3000, 1500, 1000, 750 және одан аз 
айн/мин. 

- мойынтірек дірілінің рұқсат етілген амплитудасы: 50, 100, 130, 160 
мкм. 

-тұрақты токтың электр жабдықтарын қабылдау-тапсыру 
сынақтарының көлемі мен нормалары ЭҚЕ сәйкес келуі тиіс [21]. 

440 В дейінгі кернеуге 200 кВт дейінгі тұрақты ток электр 
машиналарында кептірусіз қосу мүмкіндігі анықталады; оқшаулаудың, 
реостаттардың және іске қосуды реттейтін аппаратураның кедергісін тұрақты 
токқа өлшейді; жұмысты бос жүрісте және жүктемеде тексереді. 

  
 

Машинаның Корпусы мен бандаждарына қатысты, сондай-ақ орамалар 
арасындағы орамалардың оқшаулау кедергісін өлшеу кернеуі 1 кВ 
мегомметрмен жүргізіледі, орамалар мен корпусқа қатысты әрбір ораманың 
арасындағы оқшаулау кедергісі +10 - 300С температурада 0,5 МОм болуы 
тиіс. 

Реостаттар мен іске қосуды реттеу кедергілерінің кедергісі 
дайындаушы зауыттың деректерінен 10%-дан аспауы тиіс. 

Жүктемемен жұмыс істеу кезінде коллектордың ұшқын деңгейін 
тексереді, егер оны дайындаушы зауыт арнайы ескертпесе, 1,5-тен аспауы 
тиіс. 

Қуаты 200 кВт-тан асатын тұрақты ток электр машиналарында 440 В-
тан жоғары кернеуге қосымша: 

- қоздыру орамасының тұрақты токқа кедергісі (ол өндіруші зауыттың 
деректерінен 2-ден артық болмауы керек %); 

- оқшаулаудың беріктігін өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен 
сынайды (сынау кернеулерінің мәні ЭҚЕ келтірілген нұсқаулар бойынша 
қабылданады; 

- кернеуді қолдану ұзақтығы 1 мин); 
- бос жүріс сипаттамаларын алып тастайды және орамдық оқшаулауды 

бастан кешіреді. 
Бос жүріс сипаттамасының зауыттық сипаттамадан ауытқуы өлшеу 

дәлдігі шегінде болуы тиіс. Генераторлардың орамдық оқшаулауын сынау 
кезінде кернеу номиналдыдан 130% дейін көтеріледі және 5 мин бойы 
ұсталады. 

Монтаждау орнына бөлшектелген түрде келетін тұрақты токтың электр 
машиналарында полюстер арасындағы ауа саңылаулары өлшенеді. Диаметрлі 
қарама-қарсы нүктелердегі саңылаулардың мәні бір-бірінен саңылаудың 
орташа мәнінің 10% - нан аспауы тиіс. Синхронды генераторлар мен 
Компенсаторларды қабылдау-тапсыру сынақтарының көлемі мен нормалары 
ЭҚЕ-де болады және жоғарыда келтірілгенге ұқсас. 

1 кВ дейінгі қондырғылардың релелік-түйіспелік тәсімдеріндегі 
басқарудың, қорғаудың және сигнализацияның қайталама тізбектері 1 мин 
бойы 1 кВ жоғары кернеумен сыналады және оқшаулау кедергісін 0,5 - 1 кВ 
мегомметрмен өлшейді. 

Автоматтар мен контакторлар операциялық токтың төмен және 
номиналды кернеулерінде бірнеше рет қосылады және ажыратылады (кесте. 
2.17). 
2.17- кесте.  Автоматтар мен контакторларды сынау нормалары 
Операция Жедел ток кернеуі, 

номиналдыдан % 
Операциялардың 

саны, дана 
Қосу 90 5 
Қосу және өшіру 100 5 
Өшіру 80 10 
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Оқшаулау кедергісі кемінде 0,5 МОм; тұрақты ток машиналарын 
басқару, қорғау және қоздыру тізбектерінің оқшаулау кедергісі кемінде 1 
МОм болуы тиіс. 

Толық жиналған схемалар операциялық токтың әртүрлі мәндерінде 
жұмыс істеу мүмкіндігін тексереді. 

Барлық сынақтар мен өлшеулер актілер мен хаттамалармен 
ресімделеді. 

Электр қозғалтқыштарының негізгі ақаулары 
Зауытта жасалған және қабылдау-тапсыру сынақтарының барлық 

кешенінен өткен электр қозғалтқыштары жарамды және өз сипаттамалары 
бойынша паспорттық деректерге сәйкес келеді. Көптеген сәтсіздіктер дайын 
машинаны шығарғаннан кейінгі процестерде пайда болатын себептерге 
байланысты болады: тиеу, тасымалдау, түсіру, сақтау, жұмыс орнында 
орнату. Осы кезеңде электр машиналары қатты соққыларға, соққыларға, 
тербелістерге ұшырайды, олардың әсерінен көбінесе рұқсат етілгеннен асып 
кетеді. 

Сақтау кезінде машиналар төмен температура мен ылғалға ұшырайды, 
әсіресе көбінесе машиналар ылғалды бөлмелерде және тіпті ашық жерлерде 
сақталады. 

Сипатталған әсерлердің нәтижесінде ақаулар әдетте машина жұмыс 
істеп тұрған кезде немесе тіпті оны алғаш іске қосқан кезде пайда болады. 
Мысалы, машинаны жоғары ылғалдылықтың әсерінен сақтау кезінде статор 
өзегінің ішкі беті мен ротордың сыртқы беті статор мен ротор арасындағы 
ауа саңылауын толтыратын тот қабатымен жабылған. 

Қозғалтқышты бірінші рет қосқан кезде ротор қозғалмайды. Бұл 
қозғалтқышты бөлшектеу және тот басқан беттерді мұқият тазарту 
қажеттілігіне әкеледі. Тот бөлшектері қозғалтқыштың орамасына еніп, оның 
оқшаулауына жойқын әсер етеді.  

Оқшаулаудың зақымдалуымен байланысты электр машиналарының 
ақаулары ең қажет емес екенін есте ұстаған жөн, өйткені олар машинаны 
қайта орау қажеттілігіне әкеледі, сондықтан оны күрделі жөндеуді қажет 
етеді. Көбінесе орамдық оқшаулаудың бұзылуы жергілікті қысқа 
тұйықталуды тудырады. Бұл жағдайда машина қызып кетеді, ротордың 
айналуы біркелкі болмайды, ротордың статорға ауырлық күштерінің тепе-
теңдігі пайда болады, бұл машина білігінің деформациясына әкеледі. 

Қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін себептер машинаны пайдалану 
кезінде ораманың оқшаулауын механикалық түрде зақымдауы мүмкін 
сыртқы бөлшектер (шаң, кір, ұсақ металл қырыну) ішкі қуысқа енген кезде 
пайда болады. 

Индукциялық қозғалтқыштар жұмыс істегенде, үш фазалы кернеу ендік 
импульсті модуляция әдісімен қалыптасатын  жиілік түрлендіргіштері, 
қозғалтқыштың кірісінде импульстік кернеу пайда болады, оның 
амплитудасы бірінші (негізгі) гармониканың синусоидальды кернеуінің 
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амплитудасынан едәуір асып кетуі мүмкін. Бұл аралық немесе фазалық 
оқшаулаудың бұзылуына әкелуі мүмкін және аралық қысқа тұйықталуды 
тудыруы мүмкін.  

Бұл жағымсыз құбылысты жою қозғалтқыштың қуат тізбегіндегі 
түрлендіргіштің шығысында тегістейтін сүзгілерді қолдануға ықпал етеді. 

Тұрақты токтың коллекторлық қозғалтқыштарында ақаулардың 
себептері көбінесе коллектордағы ұшқынның немесе тіпті дөңгелек оттың 
жоғарылауына әкелетін щетка жинағының жұмысындағы бұзылулар болып 
табылады. Электр машиналарының мүмкін ақаулары соншалықты әр түрлі 
және көптеген, сондықтан оларды толық сипаттау мүмкін емес. Төмендегі 
кестеде Электр машиналарындағы ең тән және жиі кездесетін ақаулар, 
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емес, 1000 В жоғары біліктілік тобы - IV тобы болуы тиіс электр техникалық 
персоналға ғана рұқсат етіледі.  

Кезекші персонал өзіне бекітілген цехтық электр жабдығында 
жүргізетін жұмыстар ағымдағы пайдалану тәртібімен (жұмыстар тізбесін 
кәсіпорынның электр шаруашылығына жауапты тұлға, мысалы, бас 
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энергетик немесе электр бөлімінің бастығы бекітеді) мынадай қауіпсіздік 
шараларын сақтай отырып жүргізіледі; 

а) Электржетекті ажыратқаннан кейін оған қандай да бір жұмыс 
жүргізу үшін іске қосу құрылғысында "қосуға болмайды-адамдар жұмыс 
істеп жатыр"деген жазуы бар тыйым салатын жылжымалы плакатты ілу 
қажет. Бұл жағдайда тізбектің көрінетін үзілуі немесе жабық аппараттың 
түйіспелері арасында, мысалы, контактор, парақты оқшаулағыш материал 
төселуі немесе электр қозғалтқышына қарай оны қоректендіретін сымдар 
ажыратылуы керек; 

б) егер қуат қондырғысының электр қозғалтқышы (сорғы, желдеткіш, 
компрессор және т. б.) 1000 В-тан жоғары кернеуде жұмыс істесе, мысалы, 6 
кВ және қосалқы станцияның тарату құрылғысының шиналарынан қуат алса, 
онда осы қосалқы станцияда қуат кабелін ажыратқышпен және 
ажыратқышпен өшіру керек (тізбектің көрінетін үзілуі!), олардың жетектерін 
құлыптап, ажыратқыш пен айырғыштың жетектеріне тыйым салатын 
плакаттар ілуге міндетті. Қозғалтқышты жөндеуге ажырату туралы кезекші 
журналында электр жетегін ажырату туралы нұсқау берген адамның тегі 
көрсетіле отырып жазба жасалады. Ескерту плакаттарын түсіруге және 
электр жетегін жұмысқа қосуға ондағы жұмыс аяқталғаннан кейін және 
журналдағы жазбамен аяқтауды ресімдегеннен кейін ғана болады; 

в) айналмалы электр қозғалтқышта түйіспе сақиналарын ағаш 
қалыптың көмегімен шыны терімен тегістеуге рұқсат етіледі. Бұл жағдайда 
қолданылатын құралдар оқшаулағыш тұтқалармен болуы керек; 

г) іске қосу реостаты тізбегінде түйіспелі сақиналары бар қосылған 
асинхронды электр қозғалтқышында жұмыс істеуге рұқсат етіледі, бірақ 
ротор реостаттың толық шығарылған кедергісі кезінде қысқа тұйықталған 
жағдайда. Бұл жағдайда резеңке төсеніште тұру немесе диэлектрлік 
галоштарда болу және оқшауланған тұтқалары бар құралдармен жұмыс істеу 
керек. Статор орамаларының қоректену тізбегінде орнатылған іске қосу 
аппараттарындағы жұмыс ток өткізгіш бөліктерден кернеу алынған кезде 
ғана рұқсат етіледі; 

д) егер сорғының немесе желдеткіштің электр қозғалтқышы жөндеуге 
шығарылса, онда электр жетегінің механизм жағынан айналуын ескерту 
қажет (сорғы турбина ретінде жұмыс істей бастауы мүмкін, желдеткіш ауа 
қысымынан қозғалысқа келуі мүмкін), ол үшін құбырдағы тиісті 
вентильдерді немесе желдету қондырғысының ауа өткізгішіндегі шиберлерді 
жабу керек. 

4. Ірі өндірістік машиналардың (конвейер, транспортер, рольганг, құю 
машинасы және т. б.) бас электр жетегін іске қосар алдында механизмдердің 
кенеттен қозғалысымен жарақаттануды болдырмау үшін жұмысшыларды 
ескерту үшін дыбыстық сигнал беру керек [24]. 

Жаңадан орнатылған электр жетегін, нөлдендіруші жəне жерге 
тұйықтаушы құрылғыны пайдалануға қабылдау [25] 
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Қайта жөнделген және ретке келтірілген электр жетектері мен іске 
қосуды реттеу аппаратурасы пайдалануға қабылдау кезінде механикалық 
бөліктің жұмысын зауыттық және монтаждау нұсқаулықтарына сәйкес 
тексереді, тексереді және ЭҚЕ талаптарына сәйкес қабылдау-тапсыру 
сынақтарынан өткізеді. 

Тексеру кезінде қабылдау комиссиясы мыналарды қамтамасыз етуі 
керек: 

- электр қозғалтқыштары мен аппараттары орнату орнында тексеру 
және жөндеу үшін қол жетімді; 

- электр сымдарының зақымдануы мүмкін жерлерде қорғанысы бар. 
- қол жетімді биіктікте орналасқан айналмалы бөліктерде кездейсоқ 

жанасудан қоршаулар бар; 
монтаждалған агрегаттар біліктерінің желісі бірқалыпты; тұтқалар мен 

маховиктерді орнату биіктігі еденнен 1,05—1,1 м деңгейінде болады; 
аппараттарды қосу және ажырату оңай, кептеліссіз жүргізіледі; 
- қосылған күйдегі контакторлардың түйіспелі бөліктерінің бүкіл ені 

бойынша саңылаулары болмайды. 
Коллекторлар мен түйіспелі сақиналардың бетінде қылтанақтар немесе 

кенжарлар болмайды және жақсы жылтыратылған; 
- щеткалар коллектордың немесе контактілі сақиналардың шетіне 

жылжытылмайды, бұрмаланбайды, мұқият сүртіледі және щетка 
ұстағыштардың клиптерінде оңай қозғалады. 

Сырғанау мойынтіректері зауыттық белгіге дейін маймен толтырылған, 
ал жылжымалы мойынтіректер мойынтірек ұясының көлемінің 2/3 бөлігіне 
дейін маймен толтырылған; 

- электр қозғалтқыштары мен жетек механизмдерінде айналудың 
қалыпты бағытын көрсететін сілтемелер қолданылады  

Күш беретін қондырғыларда жаңадан орнатылған жерге тұйықтау 
құрылғыларын қарау кезінде қабылдау комиссиясы мыналарды тексереді 
және белгілейді: үй-жайларда салынған жерге тұйықтау өткізгіштері қарау 
үшін қолжетімді және оларды оңай анықтауға мүмкіндік беретін ерекше 
бояуы (қара түсі) бар; жерге тұйықтау өткізгіштері химиялық әсерлерге 
ұшырауы мүмкін жерлерде, өйткені олардың тиісті қорғаныш жабындары 
бар, жерге тұйықтау өткізгіштерінің қосылыстары барынша сенімділікті 
қамтамасыз ететін дәнекерлеу көмегімен орындалған. 

Жерге тұйықтау құрылғысында қондырғының бірнеше жерге тұйықтау 
бөліктерінің жүйелі қосылуы болмайды; аппаратураны жерге тұйықтау 
контурымен қосатын сымдарда қанағаттанарлықсыз түйіспелер де болмайды. 
Механикалық зақымдану болуы мүмкін жерлерде жерге тұйықтау 
өткізгіштерінің қорғанысы болады (мысалы, арналардың қиылысу 
орындарында), жерге тұйықтау өткізгіштерінің қабырғалар арқылы өтуі 
ашық ойықтарда, құбырларда немесе қораптарда орындалады. 



112

  
 

Жерге тұйықтау құрылғысын қабылдай отырып, қабылдау комиссиясы 
жердегі оның элементтерін топырақты іріктеп ашумен, ал қалғандары - 
тексеруге қол жетімділік шегінде тексереді. Жерге тұйықтағыштардың саны 
және олардың орналасу тереңдігі жобаға сәйкес болуы тиіс. 

Электр жетектеріне техникалық қызмет көрсету 
Электр жетектеріне техникалық қызмет көрсету кезінде оларды тексеру 

және жұмысын бақылау ЖАТҚЖЖ (жоспарлау алдын алу техникалық 
қызметін көрсету және жөндеу жүйесі) белгілеген мерзімде жүргізіледі. 
Электр жетектері жиі тексеріледі, жұмыс жағдайлары неғұрлым ауыр болса, 
мысалы, электр қозғалтқышының үдеуінің ұзақ ұзақтығы, жиі іске қосу және 
қоршаған ортаның жоғары температурасы. Электр қозғалтқыштарының 
дизайны оларды тексерудің қажетті жиілігіне де әсер етуі мүмкін. Сонымен 
қатар, тексеру жиілігін белгілеу кезінде электр қозғалтқыштарының 
техникалық жағдайын, мысалы, олардың тозу дәрежесін ескеру қажет. 

Электр жетектерін аралау кезінде қарау кезінде қозғалтқыштардың 
қызу температурасын тексереді; олардың таза ұсталуын қадағалайды. 
Олардың жанында, әсіресе өртке қатысты қауіпті бөгде заттар болмауы тиіс. 
Электр қозғалтқыштарын іске қосу мен тоқтатуды өндірістік персонал 
Нұсқаулық бойынша жүргізетінін және электр қозғалтқыштары бос жұмыс 
істемейтінін бақылайды. Электр желісінің кернеуі бақыланады, ол 
номиналды кернеуден 95-110% аралығында болуы керек. Мойынтіректерде, 
реостаттарда және іске қосу жабдықтарында май деңгейін тексеріңіз. 

Электр жетегінің айналмалы бөліктеріне кездейсоқ тиіп кетуіне жол 
бермейтін қоршаулардың жарамдылығына назар аударады; ұсақ 
ақаулықтарды жояды (мысалы, жанып кеткен сақтандырғыштарды 
ауыстырады, щеткалардың қысымын реттейді) және электр 
қозғалтқыштарының сыртқы тазартуын жүргізеді. 

Электр қозғалтқышының температурасын бақылау оны пайдаланудың 
маңызды элементі болып табылады, өйткені электр қозғалтқышының жиі 
зақымдануы шекті рұқсат етілген температурадан жоғары қыздырумен 
байланысты. Қыздырудың шекті рұқсат етілген температурасы мен электр 
машинасының жеке бөліктерінің қыздыру температурасының шекті рұқсат 
етілген асып кетуі бар. Қыздырудың соңғы көрсеткіші қоршаған ортаның 
температурасын қыздырудың шекті рұқсат етілген температурасынан 400С-
қа тең алып тастау арқылы анықталады, алынған нәтиже 100С-қа азаяды. Бұл 
ораманың ең ыстық нүктесінде белгілі бір маржаның болу қажеттілігімен 
түсіндіріледі, өйткені орамалардың температурасын қарсылық әдісімен 
өлшеу кезінде жылудың біркелкі еместігі ескерілмейді, бірақ 
температураның орташа мәні өлшенеді. 

Жұмыс кезінде машинаны желіден ажыратып, олардың қыздыру 
температурасын анықтау үшін орамалардың кедергісін өлшеу әрдайым 
мүмкін емес. Сондықтан жылытуды бақылау қол жетімді бөліктердің 
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Жерге тұйықтау құрылғысын қабылдай отырып, қабылдау комиссиясы 
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мысалы, электр қозғалтқышының үдеуінің ұзақ ұзақтығы, жиі іске қосу және 
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Нұсқаулық бойынша жүргізетінін және электр қозғалтқыштары бос жұмыс 
істемейтінін бақылайды. Электр желісінің кернеуі бақыланады, ол 
номиналды кернеуден 95-110% аралығында болуы керек. Мойынтіректерде, 
реостаттарда және іске қосу жабдықтарында май деңгейін тексеріңіз. 

Электр жетегінің айналмалы бөліктеріне кездейсоқ тиіп кетуіне жол 
бермейтін қоршаулардың жарамдылығына назар аударады; ұсақ 
ақаулықтарды жояды (мысалы, жанып кеткен сақтандырғыштарды 
ауыстырады, щеткалардың қысымын реттейді) және электр 
қозғалтқыштарының сыртқы тазартуын жүргізеді. 

Электр қозғалтқышының температурасын бақылау оны пайдаланудың 
маңызды элементі болып табылады, өйткені электр қозғалтқышының жиі 
зақымдануы шекті рұқсат етілген температурадан жоғары қыздырумен 
байланысты. Қыздырудың шекті рұқсат етілген температурасы мен электр 
машинасының жеке бөліктерінің қыздыру температурасының шекті рұқсат 
етілген асып кетуі бар. Қыздырудың соңғы көрсеткіші қоршаған ортаның 
температурасын қыздырудың шекті рұқсат етілген температурасынан 400С-
қа тең алып тастау арқылы анықталады, алынған нәтиже 100С-қа азаяды. Бұл 
ораманың ең ыстық нүктесінде белгілі бір маржаның болу қажеттілігімен 
түсіндіріледі, өйткені орамалардың температурасын қарсылық әдісімен 
өлшеу кезінде жылудың біркелкі еместігі ескерілмейді, бірақ 
температураның орташа мәні өлшенеді. 

Жұмыс кезінде машинаны желіден ажыратып, олардың қыздыру 
температурасын анықтау үшін орамалардың кедергісін өлшеу әрдайым 
мүмкін емес. Сондықтан жылытуды бақылау қол жетімді бөліктердің 

  
 

температурасын өлшеу арқылы жүзеге асырылады - электр қозғалтқышының 
корпусы, мойынтірек қақпақтары, коллектор, байланыс сақиналары. 

Температура портативті термометрдің көмегімен анықталады, оны 
электр қозғалтқышы тоқтағаннан кейін бірден өлшеу керек Электр 
қозғалтқышының бөлігіне қолданады. Өлшеу кезінде термометрдің ұшын 
фольгамен орайды, электр қозғалтқышына жағады және қоршаған ортаға 
жылу беруді азайту үшін мақта қабатымен жабады. 

Электр қозғалтқыштарының температурасын қолды қыздырылған 
элементке тигізу арқылы анықтау әдісі нақты нәтиже бермейді. Бұл әдіс 
қыздыру дәрежесі туралы индикативті түсінік алу жеткілікті болған 
жағдайларда қолданылады. Қол 600С аспайтын қыздыру температурасына 
шыдайды. 

Электр қозғалтқыштарының шекті рұқсат етілген температурасынан 
асуының негізгі себебі оның шамадан тыс жүктелуі болып табылады. 
Сондықтан электр қозғалтқыштарының жұмысы кезінде, сондай-ақ 
технологиялық процесті реттеу кезінде статор тізбегіне орнатылған 
Амперметрлердің көрсеткіштерін бақылау керек. Қозғалтқыштарды рұқсат 
етілген шектен жоғары қыздырған кезде жүктемені азайту керек. 

Электр қозғалтқыштарының жұмысына қоректендіру желісінің кернеуі 
айтарлықтай әсер етеді: желі кернеуінің жоғарылауы магниттелетін токтың 
жоғарылауына әкеледі, бұл шекті рұқсат етілген температураның 
жоғарылауына әкеледі; желі кернеуінің төмендеуі айналу сәтін азайтады, бұл 
токтың жоғарылауына және температураның жоғарылауына әкеледі. Осыны 
ескере отырып, электр қозғалтқыштарын пайдалану кезінде қоректендіру 
желісінің кернеуі бақыланады [25]. 

Электр қозғалтқышын пайдалану кезінде орамалардың оқшаулауының 
нашарлауы уақыт өте келе орамалар арасындағы қысқа тұйықталуға, сондай-
ақ орамалардың электр қозғалтқыштарының корпусына тұйықталуына әкелуі 
мүмкін. Көрсетілген құбылыстарды және олармен байланысты электр 
қозғалтқыштарының істен шығуын болдырмау үшін орамалардың оқшаулау 
кедергісі мезгіл-мезгіл мегаомметрлермен өлшенеді. Мұндай тексерулердің 
мерзімдері жергілікті жағдайларға (қоршаған ортаның ылғалдылығына, үй-
жайдың шаңдануына және т. б.), электр қозғалтқышының техникалық жай-
күйіне байланысты болады және ЖАТҚЖЖ кестесімен белгіленеді. 

Электр қозғалтқыштарының жұмысындағы ұзақ үзілістерден кейін, 
оларға су түскеннен кейін және орамалардың оқшаулау жағдайының 
нашарлауынан қорқу туындаған жағдайларда мерзімді тексерулерден басқа 
кезектен тыс тексерулер де жүргізіледі. 

Электр қозғалтқыш орамдарының оқшаулау жағдайын бағалау кезінде 
алынған өлшеулердің деректерін алдыңғы өлшемдермен салыстырған жөн. 
Өлшеу нәтижелеріндегі тым үлкен сәйкессіздік егжей-тегжейлі зерттеуге 
негіз болуы керек. Электр қозғалтқыштары орамаларының оқшаулау 
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кедергісін бақылау өлшемі қанағаттанарлықсыз болған жағдайда электр 
қозғалтқышын кептіру немесе оны жөндеу қажеттілігі туындайды. 

Электр жетектерін пайдалану кезінде электр қозғалтқышын желіден 
ажырату қажет жағдайлар туындауы мүмкін.  

Оларға мыналар жатады: 
- электр қозғалтқышынан немесе оның аппаратурасынан түтіннің 

немесе оттың пайда болуы; 
- Электр қозғалтқышын тоқтатуды талап ететін адаммен болған 

жазатайым оқиға; 
- электр қозғалтқышының тұтастығына қауіп төндіретін дірілдің пайда 

болуы; 
- жетек механизмінің бұзылуы; мойынтіректердің рұқсат етілген 

мәннен асып кетуі; 
- электр қозғалтқышының жылдам қызуымен қоса, оның 

айналымдарының төмендеуі.  
Электр жетектерін тексеру кезінде қажет болған жағдайда діріл 

өлшенеді. Осы мақсаттарда BP типті виброметрді пайдалану ең қарапайым 
және ыңғайлы. Діріл өлшегіш қозғалтқыш жылдамдығы 750 айн/мин-ден 
асатын машиналарда 0,05-тен 6 мм-ге дейінгі тербелістерді өлшеуге 
мүмкіндік береді.және жазу құрылғысы бар. 

Қабылдау алдында электр қондырғыларын сенімді және қауіпсіз 
пайдалану үшін жағдайлар дайындалуы тиіс: 

1. Жасақталған, пайдалану персоналы оқытылған; 
2. Пайдалану нұсқаулықтары, жедел схемалар және техникалық 

құжаттама әзірленді; 
3. Қорғаныс құралдары, құрал-саймандар, қосалқы бөлшектер мен 

материалдар дайындалды және сыналды; 
4. Байланыс, мамандандыру және өрт сөндіру құралдары, авариялық 

жарықтандыру және желдету іске қосылды. 
 Пайдалануға қабылдауды мемлекеттік қабылдау комиссиясы жүзеге 

асырады. 
Тапсырыс беруші тағайындайтын жұмыс комиссиялары мемлекеттік 

комиссия объектісін ұсынғанға дейін тексереді [25]: 
1. Монтаждалған жабдықтың жобаларына сәйкестігі; 
2. Сынақ нәтижелері; 
3. Объектілерді қалыпты пайдалануға және өнім шығаруға дайындау; 

салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және табиғи 
ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды орындауды қамтиды; 

4. Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы. 
Осыдан кейін жұмыс комиссиясы нысанды қабылдайды. 
Тексеру нәтижелері бойынша белгіленген нысан бойынша мемлекеттік 

қабылдау комиссиясына ұсыну үшін объектінің дайындығы туралы акт 
жасалады. Жұмыс комиссиясына: Тапсырыс берушінің – комиссия төрағасы; 
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кедергісін бақылау өлшемі қанағаттанарлықсыз болған жағдайда электр 
қозғалтқышын кептіру немесе оны жөндеу қажеттілігі туындайды. 

Электр жетектерін пайдалану кезінде электр қозғалтқышын желіден 
ажырату қажет жағдайлар туындауы мүмкін.  

Оларға мыналар жатады: 
- электр қозғалтқышынан немесе оның аппаратурасынан түтіннің 

немесе оттың пайда болуы; 
- Электр қозғалтқышын тоқтатуды талап ететін адаммен болған 

жазатайым оқиға; 
- электр қозғалтқышының тұтастығына қауіп төндіретін дірілдің пайда 

болуы; 
- жетек механизмінің бұзылуы; мойынтіректердің рұқсат етілген 

мәннен асып кетуі; 
- электр қозғалтқышының жылдам қызуымен қоса, оның 

айналымдарының төмендеуі.  
Электр жетектерін тексеру кезінде қажет болған жағдайда діріл 

өлшенеді. Осы мақсаттарда BP типті виброметрді пайдалану ең қарапайым 
және ыңғайлы. Діріл өлшегіш қозғалтқыш жылдамдығы 750 айн/мин-ден 
асатын машиналарда 0,05-тен 6 мм-ге дейінгі тербелістерді өлшеуге 
мүмкіндік береді.және жазу құрылғысы бар. 

Қабылдау алдында электр қондырғыларын сенімді және қауіпсіз 
пайдалану үшін жағдайлар дайындалуы тиіс: 

1. Жасақталған, пайдалану персоналы оқытылған; 
2. Пайдалану нұсқаулықтары, жедел схемалар және техникалық 

құжаттама әзірленді; 
3. Қорғаныс құралдары, құрал-саймандар, қосалқы бөлшектер мен 

материалдар дайындалды және сыналды; 
4. Байланыс, мамандандыру және өрт сөндіру құралдары, авариялық 

жарықтандыру және желдету іске қосылды. 
 Пайдалануға қабылдауды мемлекеттік қабылдау комиссиясы жүзеге 

асырады. 
Тапсырыс беруші тағайындайтын жұмыс комиссиялары мемлекеттік 

комиссия объектісін ұсынғанға дейін тексереді [25]: 
1. Монтаждалған жабдықтың жобаларына сәйкестігі; 
2. Сынақ нәтижелері; 
3. Объектілерді қалыпты пайдалануға және өнім шығаруға дайындау; 

салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және табиғи 
ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды орындауды қамтиды; 

4. Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы. 
Осыдан кейін жұмыс комиссиясы нысанды қабылдайды. 
Тексеру нәтижелері бойынша белгіленген нысан бойынша мемлекеттік 

қабылдау комиссиясына ұсыну үшін объектінің дайындығы туралы акт 
жасалады. Жұмыс комиссиясына: Тапсырыс берушінің – комиссия төрағасы; 

  
 

мүшелері - бас мердігер, қосалқы мердігер ұйымдар, бас жобалаушы, 
Мемсанқадағалау органдары, өрт қадағалау және техникалық инспекция 
органдарының өкілдері кіруі тиіс. 

Мемлекеттік қабылдау комиссиялары аяқталған құрылыс объектілерін, 
егер олар пайдалануға дайындалған, кемшіліктер жойылған және өнім 
шығару басталған жағдайда ғана пайдалануға қабылдайды. 

Объектілерді пайдалануға қабылдау актімен ресімделеді, оған 
Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Жаңа электр қондырғыларына 
оларды пайдалануға қабылдағаннан кейін кернеуді қосу қолданыстағы 
«электр энергиясын пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі. 

 
2.2.6. Ақауларды анықтау және жою 
 
Электр жабдықтарын жөндеу кезінде ең қиын нәрсе-ақаулықтарды жою 

процесі, өйткені қазіргі заманғы электр тізбектері электрлік және электронды 
тізбектердің күрделі өзара байланысты желісі болып табылады. Сондықтан 
бір-біріне әсер ететін көптеген басқа бөлшектер мен тізбектер арасында 
ақаулы бөлікті немесе тізбекті анықтау өте қиын. Тапсырма көптеген 
ақаулардың жасырын болуымен және сыртқы тексеру арқылы 
анықталмауымен қиындайды. Ақаулықты іздеу процесі-бұл электр 
жетегіндегі сынақ эксперименттерінің реттілігі және диагностикалық аралық 
немесе түпкілікті шешім қабылдау. 

Ақаулықтарды жою уақыты мен қызмет көрсету персоналының 
біліктілігіне қойылатын талаптарды азайтудың бір жолы-электр жүйесіндегі 
ақауларды жою үшін іздеу процедураларын алгоритмдеуге негізделген 
автоматты ақаулықтарды іздеуді қолдану, жұмыс тәжірибесі көрсеткендей, 
келесі әдістерді қолдануға болады[2]. 

Сыртқы тексеру. Ақаулық белгілері болмаған кезде және еңбек 
қауіпсіздігі ережелерін сақтау кезінде қосылған электр жабдықтарын сыртқы 
тексеру үлкен нәтиже береді. Бұл жағдайда ақаулықтың белгілері (электр 
жабдықтары қосылған кезде анықталғаннан басқа): ұшқынның, түтіннің 
пайда болуы, жеке бөліктердің қызуы, треска пайда болуы және т. б. алайда, 
сыртқы тексеру жасырындықты анықтауға мүмкіндік бермейді. 

Ауыстыру əдісі. Егер ауыстырудан кейін ақаулар жоғалып кетсе, онда 
шынымен зақымдалған элемент ауыстырылды. 

Енгізілген ақаулық əдісі. Бұл жағдайда элементтердің белгілі бір 
логикалық өзара әрекеттесуін тудыратын табиғи зақымданулар бар. 
Параметрлерді бақылау, олардың өзгеруіанализациясы заңдылықты 
анықтауға немесе локализациялауға мүмкіндік береді. 

Жартылай бөлу əдісі. Бұл әдіс сәтті боладыөйткені электр 
жабдықтарының тізбектеріндегі үмітсіздік көрсеткіштері бірдей. 
Үшінисканеисправность, бір түйінді, мысалы, кернеу, содан кейін ағынды 
тексеруге болады. 
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Бөлу блоктың немесе түйіннің ішінде жүзеге асырылуы мүмкін, бұл 
сізге тез локализациялауға, содан кейін ақаулықты анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Бақылау сигналының əдісі. Бұл әдісті қолдану реттеу және басқару 
жүйелерінде логикалық элементтер мен чиптердің кең таралуына 
байланысты[25]. Басқару сигналының көмегімен ақаулықты анықтау үшін 
басқару тізбегін жұмыс істейтін жүйе арқылы сигналдың өту 
диаграммасымен ұсынған жөн. Берілген пішіннің бақылау сигналы белгілі 
бір реакцияға сәйкес келеді, оны талдай отырып, тексерілетін түйіннің 
немесе электр тізбегінің жұмысын анықтауға болады. 

Аралық өлшеу əдісі. Бұл әдіс тән процестерді осциллографиялауды, 
бақылау нүктелеріндегі кернеулерді өлшеуді, жекелеген элементтер мен 
Электр тізбектерінің кедергісін бақылауды және электр жабдықтарындағы 
ақаулықтың орнын анықтауға немесе ақаулы элементті анықтауға мүмкіндік 
беретін басқа да Бақылау-диагностикалық әрекеттерді қамтиды. 

Ақаулы объектімен салыстыру əдісі. Салыстыру әдісі-тізбектің 
түйінінің немесе блогының ақаулық сигналдары басқа жарамды немесе 
ақаулы түйіннің немесе блоктың сигналдарымен салыстырылады. 

Ақауларды іздеудің жоғарыда аталған әдістеріне ие бола отырып, 
оңтайлы әдіс "ақаулық" аймағының шекараларын оны толығымен 
оқшаулағанға дейін тарылтатын әрекеттердің логикалық реттілігі болуы 
керек. Сонымен қатар, ақаулықты іздеу әдісін таңдау үшін және іздеу 
процесінде келесі практикалық принциптерді қолдану қажет: 

- ең алдымен, электр жүйесінде қате орнатылған позициялардың, 
ауыстырып-қосқыш тұтқалары мен орнату құрылғыларының жоқтығына көз 
жеткізу керек; 

- алынған нәтижелердің кездейсоқтығын болдырмау үшін осындай 
әдісті және ақаулықты іздеудің бірізділігін таңдау керек, іздеу ең болмағанда 
көптеген мүмкін нәтижелердің біріне әкелуі керек; 

- ақаулықты іздеудің басында сіз ең көп белгісіздікті жоятын ең үлкен 
ақпаратты алуға мүмкіндік беретін тексеруді таңдауыңыз керек; 

- егер бас тарту болса, алдымен бас тартудың сыртқы белгілеріне 
сүйене отырып, оның табиғатын болжау керек, содан кейін бас тартудың 
болжамды себебі бойынша техниканы қарастыру керек; 

- сәтсіздікті іздеу әдісі, егер сәтсіздіктің нақты себебі белгісіз болса, ең 
аз уақытты ескере отырып таңдалуы керек. 

Электр жабдықтарының ақауларын үш критерий бойынша жіктеуге 
болады. Бірінші топқа жобалық кемшіліктерге байланысты ақаулар кіруі 
керек. 

Ақаулықтардың екінші, ең үлкен тобы электр жабдықтарын пайдалану 
кезеңінің басында көрінеді және әдетте жұмыс істеп тұрған жабдықтың 
конструкциясының жетілмегендігімен, сапалы орнатумен және жөндеумен 
байланысты[22]. 
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Бөлу блоктың немесе түйіннің ішінде жүзеге асырылуы мүмкін, бұл 
сізге тез локализациялауға, содан кейін ақаулықты анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Бақылау сигналының əдісі. Бұл әдісті қолдану реттеу және басқару 
жүйелерінде логикалық элементтер мен чиптердің кең таралуына 
байланысты[25]. Басқару сигналының көмегімен ақаулықты анықтау үшін 
басқару тізбегін жұмыс істейтін жүйе арқылы сигналдың өту 
диаграммасымен ұсынған жөн. Берілген пішіннің бақылау сигналы белгілі 
бір реакцияға сәйкес келеді, оны талдай отырып, тексерілетін түйіннің 
немесе электр тізбегінің жұмысын анықтауға болады. 

Аралық өлшеу əдісі. Бұл әдіс тән процестерді осциллографиялауды, 
бақылау нүктелеріндегі кернеулерді өлшеуді, жекелеген элементтер мен 
Электр тізбектерінің кедергісін бақылауды және электр жабдықтарындағы 
ақаулықтың орнын анықтауға немесе ақаулы элементті анықтауға мүмкіндік 
беретін басқа да Бақылау-диагностикалық әрекеттерді қамтиды. 

Ақаулы объектімен салыстыру əдісі. Салыстыру әдісі-тізбектің 
түйінінің немесе блогының ақаулық сигналдары басқа жарамды немесе 
ақаулы түйіннің немесе блоктың сигналдарымен салыстырылады. 

Ақауларды іздеудің жоғарыда аталған әдістеріне ие бола отырып, 
оңтайлы әдіс "ақаулық" аймағының шекараларын оны толығымен 
оқшаулағанға дейін тарылтатын әрекеттердің логикалық реттілігі болуы 
керек. Сонымен қатар, ақаулықты іздеу әдісін таңдау үшін және іздеу 
процесінде келесі практикалық принциптерді қолдану қажет: 

- ең алдымен, электр жүйесінде қате орнатылған позициялардың, 
ауыстырып-қосқыш тұтқалары мен орнату құрылғыларының жоқтығына көз 
жеткізу керек; 

- алынған нәтижелердің кездейсоқтығын болдырмау үшін осындай 
әдісті және ақаулықты іздеудің бірізділігін таңдау керек, іздеу ең болмағанда 
көптеген мүмкін нәтижелердің біріне әкелуі керек; 

- ақаулықты іздеудің басында сіз ең көп белгісіздікті жоятын ең үлкен 
ақпаратты алуға мүмкіндік беретін тексеруді таңдауыңыз керек; 

- егер бас тарту болса, алдымен бас тартудың сыртқы белгілеріне 
сүйене отырып, оның табиғатын болжау керек, содан кейін бас тартудың 
болжамды себебі бойынша техниканы қарастыру керек; 

- сәтсіздікті іздеу әдісі, егер сәтсіздіктің нақты себебі белгісіз болса, ең 
аз уақытты ескере отырып таңдалуы керек. 

Электр жабдықтарының ақауларын үш критерий бойынша жіктеуге 
болады. Бірінші топқа жобалық кемшіліктерге байланысты ақаулар кіруі 
керек. 

Ақаулықтардың екінші, ең үлкен тобы электр жабдықтарын пайдалану 
кезеңінің басында көрінеді және әдетте жұмыс істеп тұрған жабдықтың 
конструкциясының жетілмегендігімен, сапалы орнатумен және жөндеумен 
байланысты[22]. 

  
 

Бұл топтың тән ақауларына мыналар жатады:  
- сапасыз жөндеуге байланысты құлыптардың көптеген жалған 

позитивтері; 
- максималды ток қорғанысының параметрін жоғарылату, өйткені 

реленің іске қосу тогы (параметрі) нақты (жұмыс) емес, номиналды ток 
қозғалтқыштарына арналған. 

Алайда, ақаулықты іздеу жеңілдетіледі,өйткені мұндай жабдықты басқа 
объектілерде пайдалану тәжірибесі негізінде алынған ақаулардың себептері 
белгілі.Үшінші топ жұмыс кезінде пайда болмайды және қолайсыз сыртқы 
жағдайлармен,оқшаулау материалдарын сапалы емес пайдалану 
процестерімен байланысты. 

Электромагниттік коммутациялық аппараттардың тән ақаулары 2.18-
кестеде келтірілген. 
 
2.18 – кесте. Электромагниттік коммутациялық аппараттардың ақаулары 
және оларды жою жөніндегі ұсынымдар 
Ақаулық Ақаулықтың себебі мен сипаты Жою әдісі 
Түйіспелердің сызық 
бойынша жануы, терең 
коррозиясы және 
бастапқы жанасу 

Контактілерді жеткіліксіз басу, 
олардың қысқа тұйықталу 
кезіндегі дірілі 

Контактілерді бастапқы 
басуды көбейтіңіз (жаңа 
байланыс серіппесін орнату 
немесе ескісін реттеу) 

Доғаның ұзаққа 
созылуы 

Контактілердің үзілу қуатының 
жүктеме сипаты мен тогына 
сәйкес келмеуі немесе 
сөндіргіш катушканың дұрыс 
қосылмауы 

Түйіспелердің жүктемеге 
сәйкестігін және доға 
сөндіргіш катушканың дұрыс 
қосылуын тексеру 

Контактілерді 
жылытудың 
жоғарылауы 

- контактілердің жұмыс 
режиміне сәйкес келмеуі; 

- жеткіліксіз соңғы басу, соның 
салдарынан контактілердің 
өтпелі кедергісі артады; 
- байланыс бетінің нашарлауы 

филлдің үстіндегі байланыс 
бетінің балқымаларын 
тазарту; рту; 
- контактілерді соңғы 
басуды арттыру; 

- жүктеме сипатына сәйкес 
контактілерді ауыстырыңыз 

Ауыспалы ток 
коммутациялық 
аппараттарының 
магнит өткізгіштерінің 
тербелісі 

Магниттік жүйенің ақаулығы Қысқа тұйықталудың бар-
жоғын және бүтіндігін 
тексеру, зәкірдің 
электромагнит өзегіне 
жанасуын тазалау, беттердің 
тығыздығын тексеру 

 
Бұл топтың жиі кездесетін ақаулары-байланыс релелеріндегі, 

стартерлердегі, контакторлардағы электр тізбегінің үзілуі. 
Бұл ақаулардың негізгі себептері келесі: сыртқы нысандардың 

контактілермен байланысы; электрлік аппараттың, шыбықтардың, 
серіппелердің реттелген механикалық бөліктері; электр доғасының әсерінен 
контактілердің тотығуы және эрозиясы. 
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Ақаулықты табу кезінде кез-келген іздеу әдісін қолдануға болады. 
Электр тізбегіндегі алшақтықты іздеудің іс жүзінде қолданылатын әдісі осы 
тізбекті кернеуге қосуға және осы тізбектің бақылау нүктелерін индикатор 
немесе бақылау шамымен тексеруге негізделген. Бақылау нүктелері арасында 
алшақтық болған кезде ықтимал айырмашылық пайда болады, ол бақылау 
шамының жануында көзбен көрінеді. Ақаулықтарды жою және жою үшін 
үлкен көмек өндірістік дабыл береді. Егер ақаулық өндірістік сигнал беру 
шеңберінен тыс болса, электр жабдықтарының схемаларын пайдалану 
қажет[21]. 

Қызмет көрсететін персоналдың жоғары біліктілігі, олардың Электр 
схемалары мен олардың жұмыс істеу принципін, сондай-ақ ақаулықтарды 
жою және жою әдістерін білуі электр жабдығын табысты пайдаланудың 
негізгі шарттары болып табылады. 

 
2.2.7. Электр және электр механикалық жабдықтарды баптау, 

реттеу және сынау 
 
Электр жабдықтарын сынау түрлері. Электр жабдығын сынаудың 

мақсаты талап етілетін техникалық ерекшеліктерге сәйкестігін тексеру, 
кемшіліктердің болмауын анықтау, келесі алдын алу сынақтары үшін 
бастапқы деректерді алу, сондай-ақ жабдықтың жұмысын зерттеу. 

Реттеу кезінде оқшаулау кедергісі өлшенеді, оқшаулау жоғары 
кернеумен (түзетілген немесе өндірістік жиілікте) сыналады, контактілер мен 
электромагниттік орамалардың тұрақты токқа өтпелі кедергісі өлшенеді, 
электр магниттерінің минималды кернеуі және жетектердегі қосылу 
түйіспелері өлшенеді және т. б. 

 
Оқшаулауды жоғары кернеумен сынау оқшаулаудың барлық түрлері 

үшін міндетті болып табылады және ол басқа сынақ әдістерімен 
Анықталмайтын ақауларды анықтау үшін жүргізіледі. Сынақтар тұрақты 
және ауыспалы токпен жүргізіледі. Тұрақты ток сынағы жергілікті ақауларды 
жақсырақ анықтауға, сондай-ақ сыналатын объектінің ағып кету тогын 
(өткізгіштік тогы) анықтауға мүмкіндік береді) [19-22]. 

Сынақтардың келесі түрлерін ажыратыңыз (кесте 2.19): 
 
Оқшаулауды сынау үшін кернеуі 70 кВ дейінгі қатты және сұйық 

диэлектриктерді сынауға арналған АИД-70 (Сурет 2.15) типті кенотронды 
қондырғы жиі қолданылады. 

Жоғары вольтты ажыратқыштарды орнату кезінде өлшеудің ерекше 
түрі жылдамдық пен уақыт сипаттамаларын анықтау болып табылады: 
өзіндік қосу және өшіру уақыты, қосу және өшіру кезіндегі жылжымалы 
контактілердің жылдамдығы. Бұл өлшеулер осциллографпен арнайы 
техникаға сәйкес виброграф көмегімен жүзеге асырылады. 
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Ақаулықты табу кезінде кез-келген іздеу әдісін қолдануға болады. 
Электр тізбегіндегі алшақтықты іздеудің іс жүзінде қолданылатын әдісі осы 
тізбекті кернеуге қосуға және осы тізбектің бақылау нүктелерін индикатор 
немесе бақылау шамымен тексеруге негізделген. Бақылау нүктелері арасында 
алшақтық болған кезде ықтимал айырмашылық пайда болады, ол бақылау 
шамының жануында көзбен көрінеді. Ақаулықтарды жою және жою үшін 
үлкен көмек өндірістік дабыл береді. Егер ақаулық өндірістік сигнал беру 
шеңберінен тыс болса, электр жабдықтарының схемаларын пайдалану 
қажет[21]. 

Қызмет көрсететін персоналдың жоғары біліктілігі, олардың Электр 
схемалары мен олардың жұмыс істеу принципін, сондай-ақ ақаулықтарды 
жою және жою әдістерін білуі электр жабдығын табысты пайдаланудың 
негізгі шарттары болып табылады. 

 
2.2.7. Электр және электр механикалық жабдықтарды баптау, 

реттеу және сынау 
 
Электр жабдықтарын сынау түрлері. Электр жабдығын сынаудың 

мақсаты талап етілетін техникалық ерекшеліктерге сәйкестігін тексеру, 
кемшіліктердің болмауын анықтау, келесі алдын алу сынақтары үшін 
бастапқы деректерді алу, сондай-ақ жабдықтың жұмысын зерттеу. 

Реттеу кезінде оқшаулау кедергісі өлшенеді, оқшаулау жоғары 
кернеумен (түзетілген немесе өндірістік жиілікте) сыналады, контактілер мен 
электромагниттік орамалардың тұрақты токқа өтпелі кедергісі өлшенеді, 
электр магниттерінің минималды кернеуі және жетектердегі қосылу 
түйіспелері өлшенеді және т. б. 

 
Оқшаулауды жоғары кернеумен сынау оқшаулаудың барлық түрлері 

үшін міндетті болып табылады және ол басқа сынақ әдістерімен 
Анықталмайтын ақауларды анықтау үшін жүргізіледі. Сынақтар тұрақты 
және ауыспалы токпен жүргізіледі. Тұрақты ток сынағы жергілікті ақауларды 
жақсырақ анықтауға, сондай-ақ сыналатын объектінің ағып кету тогын 
(өткізгіштік тогы) анықтауға мүмкіндік береді) [19-22]. 

Сынақтардың келесі түрлерін ажыратыңыз (кесте 2.19): 
 
Оқшаулауды сынау үшін кернеуі 70 кВ дейінгі қатты және сұйық 

диэлектриктерді сынауға арналған АИД-70 (Сурет 2.15) типті кенотронды 
қондырғы жиі қолданылады. 

Жоғары вольтты ажыратқыштарды орнату кезінде өлшеудің ерекше 
түрі жылдамдық пен уақыт сипаттамаларын анықтау болып табылады: 
өзіндік қосу және өшіру уақыты, қосу және өшіру кезіндегі жылжымалы 
контактілердің жылдамдығы. Бұл өлшеулер осциллографпен арнайы 
техникаға сәйкес виброграф көмегімен жүзеге асырылады. 

  
 

 2.19 –кесте. Электр жабдықтарын сынау түрлері 
Сынау түрлері Мазмұны 
Үлгі Қолда бар конструкциядан, оны дайындау кезінде 

қабылданған материалдардан не технологиялық процестен 
ерекшеленеді, дайындаушы зауыт осы үлгідегі жабдыққа 
қойылатын барлық талаптарға эталондармен немесе 
техникалық өлшемшарттармен сәйкестігін тексеру 
мақсатында жүргізеді 

Бақылау Әрбір бұйым (машина, аппарат, аспап және т. 
шығарылатын өнімнің негізгі техникалық талаптарға 
сәйкестігі. Бақылау тестілері қысқартылған (үлгілік 
сынақтармен салыстыру бойынша) бағдарлама бойынша 
жүргізіледі 

Қабылдау-тапсыру Монтаждау аяқталғаннан кейін барлық жаңадан енгізілген 
пайдалануға жарамдылығын бағалауға арналған жабдық 
пайдалану 

Пайдалану Мақсаты-оның жарамдылығын тексеру.. Күрделі және 
ағымдағы жөндеу кезіндегі сынақтар және жабдықты 
жөндеуге шығаруға байланысты емес профилактикалық 
сынақтар пайдалану болып табылады 

Ерекше Арнайы бағдарламалар бойынша зерттеу және басқа 
мақсаттар үшін өткізіледі 

 
 

 
 

 2.15 –сурет. АИД-70 Kenotron қондырғысы АИД-70 
 

 
Ажыратқыштардың, бөлгіштердің және т.б. байланыс беттерін баптау 

және реттеу кезінде пышақтар түйіспелі губкаларға соққыларсыз, кептелусіз 
және біршама күшпен кіруі керек. Контактілі беттердің тығыздығы 0,05 × 10 
мм тегіс зондпен тексеріледі, ол контактілер арасында 5-6 мм тереңдікке 
енбеуі керек. 

Егер динамометрмен өлшенген тарту күші әрбір полюс үшін: 400 А 
ажыратқыш үшін кемінде 100 Н; 600 а үшін - 200 Н; 1000 үшін 

А-400 Н; 2000 А үшін-800 Н және 3000 А үшін-1000 Н. 
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Ажыратқыштарды, бөлгіштерді, қысқа тұйықтағыштарды жөндеу 
аяқталғаннан кейін оларды пышақтардың бір уақытта қосылуына тексереді. 
Әр түрлі уақыт 3 мм-ден аспауы керек. 

Реттелген аппараттар жылжымалы бөлшектер мен механизмдердің 
дұрыстығын және бір мезгілде болуын бақылай отырып, кемінде бес рет 
қосылады және ажыратылады. 

Аппараттарды және олардың жетектерін жөндеу жұмыстары 
аяқталғаннан кейін орындалған сынақтардың көлемі мен сапасына тексеру 
жүргізіледі. 

Жабдықты баптау және сынау 
Іске қосу аппаратурасының түйіспелері мен магниттік жүйесін баптау 

және реттеу мынадай. Байланыс беттерінің жеткілікті тығыздығын 
қамтамасыз ету үшін серіппелердің басу Күшін реттеңіз. Динамометрмен 
өлшенген машиналардың негізгі контактілерінің соңғы қысымы 550 - 900 Н 
болуы керек. 

Байланыс жүйесін реттеу кезінде негізгі, содан кейін алдын-ала және 
үзілмелі контактілерге бір уақытта қол жеткізіледі. Бұл реттеуге машинаның 
негізгі білігіне ұстағыштарды қатайту арқылы қол жеткізіледі. Жыртылатын 
түйіспелердің жанасуы кезінде жылжымалы, қозғалмайтын алдын ала 
түйіспелер арасындағы саңылау 5 мм - ден кем болмауы тиіс, ал алдын ала 
түйіспелердің жанасуы кезінде жылжымалы және қозғалмайтын басты 
түйіспелер арасындағы саңылау 6 мм-ден кем болмауы тиіс. Машинаның 
ажыратылған күйіндегі негізгі контактілердің ерітіндісі кемінде 50 мм болуы 
керек.білік кептелген кезде мойынтірекке арнайы тесік арқылы 3-4 тамшы 
май құйылады. 

Барлық өлшеулер электр қондырғыларын орнату ережелерінде (ЭОЕ) 
және электр жабдықтарын сынау нормаларында (ЭСН) көрсетілген 
стандартты әдістемелер бойынша арнайы өлшеу аппаратурасы мен сынақ 
жабдығын пайдалана отырып жүргізіледі. 

Сынақтар аяқталғаннан кейін өлшенген параметрлер, басқа нәтижелер 
мен қорытынды көрсетілген сынақ хаттамалары жасалады. Жөндеуді аяқтау 
"электр аппаратын пайдалануға беру актісі"арнайы құжатымен ресімделеді. 
Жабдықты пайдалануға беру актісі-бірнеше тұлға жасаған және жабдықты 
пайдалануға беру фактісін растайтын құжат. Жабдықты пайдалануға беру 
еркін нысанда жасалатын актіні бекітеді. 

 
Құжаттың бекітілген нысаны жоқ және пайдалануға ыңғайлы түрде 

жасалуы мүмкін және келесі ақпаратты қамтуы керек: 
- жабдықты куәландыруды жүргізу және пайдалануға беру туралы оң 

шешім қабылдау күні; 
- зерттеп-қарауды жүргізу орны (мекенжайы); 
- пайдалану шарттарының сипаттамасы мен сипаттамасы; өзге де 

ескертпелер мен ерекше белгілер. 
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Ажыратқыштарды, бөлгіштерді, қысқа тұйықтағыштарды жөндеу 
аяқталғаннан кейін оларды пышақтардың бір уақытта қосылуына тексереді. 
Әр түрлі уақыт 3 мм-ден аспауы керек. 

Реттелген аппараттар жылжымалы бөлшектер мен механизмдердің 
дұрыстығын және бір мезгілде болуын бақылай отырып, кемінде бес рет 
қосылады және ажыратылады. 

Аппараттарды және олардың жетектерін жөндеу жұмыстары 
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Іске қосу аппаратурасының түйіспелері мен магниттік жүйесін баптау 

және реттеу мынадай. Байланыс беттерінің жеткілікті тығыздығын 
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Байланыс жүйесін реттеу кезінде негізгі, содан кейін алдын-ала және 
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негізгі білігіне ұстағыштарды қатайту арқылы қол жеткізіледі. Жыртылатын 
түйіспелердің жанасуы кезінде жылжымалы, қозғалмайтын алдын ала 
түйіспелер арасындағы саңылау 5 мм - ден кем болмауы тиіс, ал алдын ала 
түйіспелердің жанасуы кезінде жылжымалы және қозғалмайтын басты 
түйіспелер арасындағы саңылау 6 мм-ден кем болмауы тиіс. Машинаның 
ажыратылған күйіндегі негізгі контактілердің ерітіндісі кемінде 50 мм болуы 
керек.білік кептелген кезде мойынтірекке арнайы тесік арқылы 3-4 тамшы 
май құйылады. 

Барлық өлшеулер электр қондырғыларын орнату ережелерінде (ЭОЕ) 
және электр жабдықтарын сынау нормаларында (ЭСН) көрсетілген 
стандартты әдістемелер бойынша арнайы өлшеу аппаратурасы мен сынақ 
жабдығын пайдалана отырып жүргізіледі. 

Сынақтар аяқталғаннан кейін өлшенген параметрлер, басқа нәтижелер 
мен қорытынды көрсетілген сынақ хаттамалары жасалады. Жөндеуді аяқтау 
"электр аппаратын пайдалануға беру актісі"арнайы құжатымен ресімделеді. 
Жабдықты пайдалануға беру актісі-бірнеше тұлға жасаған және жабдықты 
пайдалануға беру фактісін растайтын құжат. Жабдықты пайдалануға беру 
еркін нысанда жасалатын актіні бекітеді. 

 
Құжаттың бекітілген нысаны жоқ және пайдалануға ыңғайлы түрде 

жасалуы мүмкін және келесі ақпаратты қамтуы керек: 
- жабдықты куәландыруды жүргізу және пайдалануға беру туралы оң 

шешім қабылдау күні; 
- зерттеп-қарауды жүргізу орны (мекенжайы); 
- пайдалану шарттарының сипаттамасы мен сипаттамасы; өзге де 

ескертпелер мен ерекше белгілер. 

  
 

Көбінесе, пайдалануға беру актісі келісімшарттың немесе жабдықты 
жеткізуге, орнатуға және іске қосуға арналған келісімшарттың ажырамас 
бөлігі болып табылады. Құжат негізінде Қаржылық есеп айырысудың соңғы 
мерзімі, қызмет көрсетудің басталу күні, кепілдік мерзімі және т. б. 
анықталуы мүмкін. 

 
Жабдықты пайдалануға беру актісі жеткізу шартына, қызмет көрсету 

туралы шартқа немесе жабдықты пайдалану қарастырылған басқа типтегі 
шартқа қосымша ретінде ресімделуі мүмкін. Бұл жағдайда қызметтерді 
ұсынудың басталу күні де белгіленеді [19]. 

 
2.2.8. Электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану 

кезіндегі диагностика және техникалық бақылау 
Диагностиканы қолдану электр жабдықтарының істен шығуының 

алдын алуға, оның одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтауға, жөндеу 
жұмыстарының мерзімдері мен көлемін негіздеп белгілеуге мүмкіндік береді. 

Диагностикалауды жоспарлы-алдын ала жөндеулер мен электр 
жабдықтарына техникалық қызмет көрсетудің қолданыстағы жүйесін (ЖАЖ 
жүйесі) қолданған кезде, сондай-ақ жөндеу жұмыстары алдын ала 
белгіленген мерзімде емес, диагноздың нәтижелері бойынша, егер одан әрі 
пайдалану істен шығуға әкелуі мүмкін немесе экономикалық тұрғыдан 
тиімсіз болып қалуы мүмкін деген қорытынды жасалған кезде, пайдаланудың 
жаңа, неғұрлым жетілдірілген түріне көшкен жағдайда ткак жүргізген жөн. 

Электр жабдықтарына қызмет көрсетудің жаңа нысанын қолдану 
кезінде: 

- кестеге сәйкес техникалық қызмет көрсету; 
- белгілі бір кезеңдерден немесе атқарымдардан кейін жоспарлы 

диагностикалау; 
- техникалық жай-күйін бағалау деректері бойынша ағымдағы немесе 

күрделі жөндеу [19]. 
Техникалық қызмет көрсету кезінде диагностика жабдықтың жұмыс 

қабілеттілігін анықтауға, реттеулердің тұрақтылығын тексеруге, жеке 
түйіндер мен бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру қажеттілігін анықтауға 
қызмет етеді. Бұл жағдайда жалпыланған параметрлер диагноз қойылады, 
олар электр жабдықтарының жағдайы туралы ең көп ақпарат алады - 
оқшаулауға төзімділік, жеке түйіндердің температурасы және т. б. 

Жоспарлы тексерулер кезінде агрегаттың техникалық жай-күйін 
сипаттайтын және жабдықты одан әрі пайдалану мүмкіндігін шектейтін 
тораптар мен бөлшектердің қалдық ресурсын айқындауға мүмкіндік беретін 
параметрлер бақыланады. 

Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу пункттерінде 
немесе электр жабдықтарын орнату орнында ағымдағы жөндеу кезінде 
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жүргізілетін диагностика ең алдымен орамалардың жағдайын бағалауға 
мүмкіндік береді. 

Жабдық диагностикасын толтыру бланкісі 2.20-кестеде келтірілген.  
 

2.20 –кесте. Жабдық диагностикасын ресімдеу бланкісі 
Диагностикалау 
міндеті 

Диагностикалаудың нәтижесі Сенімділік және дәлдік көрсеткіштері 

Техникалық 
жағдайдың түрін 
анықтау 

Қорытынды түрінде: 
1.Электр қондырғысы 
жарамды және (немесе) 
жұмысқа қабілетті. 

Электр қондырғысын диагностикалау 
нәтижесінде оның ақаулы (жұмысқа 
қабілетсіз) болуы шартымен 
жарамды (жұмысқа қабілетті) деп 
танылу ықтималдығы. 

2.Электр қондырғысы ақаулы 
және (немесе) жұмысқа 
қабілетсіз. 

Электр қондырғысын диагностикалау 
нәтижесінде оның жарамды 
(жұмысқа қабілетті) болуы шартымен 
ақаулы (жұмысқа қабілетсіз) деп 
танылу ықтималдығы. 

Істен шығу 
немесе 
ақаулықтар 
орнын іздеу 
 

Ақаулы жай-күйі және істен 
шығу немесе ақаулықтар орны 
бар элементтің (құрастыру 
бірлігінің) немесе элементтер 
тобының атауы. 

Диагностикалау нәтижесінде осы 
элементте (топта) істен шығудың 
(ақаулықтың) болмауы туралы 
шешім қабылдану ықтималдығы, осы 
істен шығу орын алған жағдайда. 
Диагностикалау нәтижесінде осы бас 
тарту орын алған жағдайда осы 
элементте (топта) бас тартудың 
болуы туралы шешім қабылданады. 

Техникалық 
жағдайды болжау 

Берілген уақыт кезеңіне, оның 
ішінде берілген уақыт 
кезеңіне арналған техникалық 
күй параметрлерінің сандық 
мәні. Қалдық ресурстың 
(атқарымның) сандық мәні. 

Болжамды параметрдің орташа 
квадраттық ауытқуы. 
Болжамды қалдық ресурстың орташа 
квадраттық ауытқуы. 

 Белгіленген уақыт кезеңіндегі 
қауіпсіздік параметрлері 
бойынша жұмыс істемеу 
ықтималдығының төменгі 
шегі. 

Сенімділік ықтималдығы 

 
Орамалардың қалдық ресурсы ағымдағы жөндеу арасындағы кезеңнен 

үлкен болуы керек, әйтпесе жабдық күрделі жөндеуден өтеді. Орамалардан 
басқа, мойынтіректердің, контактілердің және басқа түйіндердің күйін 
бағалау жүзеге асырылады. 

 
Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы 

диагностикалау жүргізілген жағдайда бөлшектемейді. Қажет болған 
жағдайда тораптарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін желдеткіш 
терезелердің қорғаныш торларын, шығару қақпақтарын және басқа да тез 
алынатын бөлшектерді алып тастайды. Бұл жағдайда сыртқы тексеру ерекше 
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жүргізілетін диагностика ең алдымен орамалардың жағдайын бағалауға 
мүмкіндік береді. 

Жабдық диагностикасын толтыру бланкісі 2.20-кестеде келтірілген.  
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танылу ықтималдығы. 
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немесе 
ақаулықтар 
орнын іздеу 
 

Ақаулы жай-күйі және істен 
шығу немесе ақаулықтар орны 
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Диагностикалау нәтижесінде осы 
элементте (топта) істен шығудың 
(ақаулықтың) болмауы туралы 
шешім қабылдану ықтималдығы, осы 
істен шығу орын алған жағдайда. 
Диагностикалау нәтижесінде осы бас 
тарту орын алған жағдайда осы 
элементте (топта) бас тартудың 
болуы туралы шешім қабылданады. 

Техникалық 
жағдайды болжау 

Берілген уақыт кезеңіне, оның 
ішінде берілген уақыт 
кезеңіне арналған техникалық 
күй параметрлерінің сандық 
мәні. Қалдық ресурстың 
(атқарымның) сандық мәні. 

Болжамды параметрдің орташа 
квадраттық ауытқуы. 
Болжамды қалдық ресурстың орташа 
квадраттық ауытқуы. 

 Белгіленген уақыт кезеңіндегі 
қауіпсіздік параметрлері 
бойынша жұмыс істемеу 
ықтималдығының төменгі 
шегі. 

Сенімділік ықтималдығы 

 
Орамалардың қалдық ресурсы ағымдағы жөндеу арасындағы кезеңнен 

үлкен болуы керек, әйтпесе жабдық күрделі жөндеуден өтеді. Орамалардан 
басқа, мойынтіректердің, контактілердің және басқа түйіндердің күйін 
бағалау жүзеге асырылады. 

 
Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы 

диагностикалау жүргізілген жағдайда бөлшектемейді. Қажет болған 
жағдайда тораптарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін желдеткіш 
терезелердің қорғаныш торларын, шығару қақпақтарын және басқа да тез 
алынатын бөлшектерді алып тастайды. Бұл жағдайда сыртқы тексеру ерекше 

  
 

рөл атқарады, бұл терминалдардың, корпустың зақымдануын анықтауға, 
оқшаулаудың қараңғылануы арқылы орамалардың қызып кетуін анықтауға, 
контактілердің күйін тексеруге мүмкіндік береді. 

 
2.2.9. Электр және электромеханикалық жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі құжаттама 
Өндірістік бөлімшенің (кәсіпорынның) энергетикалық қызметі өз 

қызметінде бас энергетик бөлімі (басқару аппараты жанындағы 
Энергетикалық қызмет) туралы ережені, электр жабдығын пайдалану және 
жөндеу жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттарды және нормативтік 
актілерді басшылыққа алады. 

Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің 
құжаттық негізін пайдалану, жөндеу және технологиялық құжаттама 
құрайды. 

Пайдалану құжаттамасын дайындаушы зауыт Электр жабдықтарымен 
бірге жеткізеді. Ол электр жабдықтарын және оны пайдаланудың техникалық 
шарттарын зерттеуге арналған. 

Осы пайдалану құжаттарының әрқайсысы үшін құжаттардың 
нысандары мен үлгілері әзірленді, олар әдетте олардың негізгі мазмұнын 
көрсетеді және ұсыныс болып табылады. 

Дайындаушы зауыт жеткізетін нақты атаудағы электр жабдығы үшін 
пайдалану құжаттамасының номенклатурасы жабдықты дайындауға және 
жеткізуге тиісті МЕМСТ-тармен немесе ТШ-мен айқындалады. 

Электр жабдықтарын ағымдағы жөндеу, әдетте, пайдалану 
құжаттамасы бойынша жүргізіледі. Ағымдағы жөндеуге арналған жөндеу 
құжаттары қажет болған жағдайда ғана әзірленеді. 

Технологиялық құжаттама 
Технологиялық құжаттар жөндеу шеберханалары мен цехтарында 

орналасқан және электр жабдықтарын технологиялық ретпен жөндеудің 
технологиялық процесін сипаттауға арналған [3, 99-тармақ]. Оларға мыналар 
жатады: 

- технологиялық процестің маршруттық картасы; 
- құжат өтулерді, технологиялық режимдерді және өтулерді, 

технологиялық режимдерді және технологиялық жарақтандыру құралдары, 
материалдық және еңбек шығындары туралы деректерді көрсете отырып, 
қалыптаудың, өңдеудің, құрастырудың немесе жөндеудің бір түрінің барлық 
операциялары бойынша технологиялық реттілікпен бұйымды (бұйымның 
құрамдас бөліктерін) дайындаудың немесе жөндеудің технологиялық 
процесін операциялық сипаттауға арналған. 

Пайдалану құжаттамасы 
МЕМСТ 2.601-2013 сәйкес пайдалану құжаттамасы 2.21-кестеде 

келтірілген. 
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2.21 –кесте.  Пайдалану құжаттамасы 
Атауы Түсініктемелер 
Пайдалану жөніндегі 
нұсқаулық 

Бұйымның конструкциясы, әрекет ету принципі, сипаттамалары 
(қасиеттері) туралы мәліметтерді қамтитын құжат 

Бұйымды монтаждау, 
іске қосу, реттеу және 
домалату жөніндегі 
нұсқаулық 

Бұйымды монтаждау, баптау, Іске қосу, реттеу, домалату және 
оны қолдану орнында пайдалануға беру үшін қажетті 
мәліметтерді қамтитын құжат 

Формуляр Дайындаушының кепілдіктерін, бұйымның негізгі параметрлері 
мен сипаттамаларының (қасиеттерінің) мәнін куәландыратын 
мәліметтерді қамтитын құжат 

Паспорт Дайындаушының кепілдіктерін, бұйымның негізгі параметрлері 
мен сипаттамаларының (қасиеттерінің) мәнін куәландыратын 
мәліметтерді қамтитын құжат 

Жапсырма Дайындаушының кепілдігін, бұйымның негізгі параметрлері мен 
сипаттамаларының (қасиеттерінің) мәнін қамтитын құжат 

Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерінің каталогы 

Иллюстрациясы бар бұйымның бөлшектері мен құрастыру 
бірліктерінің тізбесін және олардың саны,бұйымдағы орналасуы, 
өзара алмасуы, конструкциялық ерекшеліктері мен материалдары 
туралы мәліметтерді қамтитын құжат 

Қосалқы бөлшектер 
шығысының 
нормалары 

Бұйымның қосалқы бөлшектерінің номенклатурасын және оларды 
пайдалану кезеңінде бұйымдардың нормаланатын санына 
жұмсалатын олардың санын қамтитын құжат 

Қосалқы материалдар 
шығысының 
нормалары 

Материалдар номенклатурасы мен оларды және оларды 
пайдалану кезеңінде бұйымдардың нормаланатын санына 
жұмсалатын олардың санын қамтитын құжат 

Қосалқы бөлшектер, 
құрал-саймандар мен 
керек-жарақтар 
жиынтығының 
(ҚЖЖ) ведомосы) 

Бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде жұмсалатын қосалқы 
бөлшектердің, құрал-саймандардың, керек-жарақтар мен 
материалдардың номенклатурасын, мақсатын, санын және қалау 
орнын қамтитын құжат 

Оқу-техникалық 
плакаттар 

Бұйымның конструкциясы, әрекет ету қағидаттары, пайдалану 
тәсілдері, техникалық қызмет көрсету, кәдеге жарату, қажетті 
иллюстрациялары бар техникалық білім салалары туралы 
мәліметтерді қамтитын құжаттар 

Пайдалану 
құжаттарының 
ведомосы 

Бұйыммен бірге немесе одан бөлек жеткізілетін пайдалану 
құжаттарының жиынтығын және құжаттардың орналасу 
орындарын белгілейтін құжат 

 
Үлгілік технологиялық процеске бөлшектердің (құрастыру 

бірліктерінің) тізімдемесі - құжат үлгілік (топтық) технологиялық процесс 
(операция) бойынша дайындалатын немесе жөнделетін бөлшектердің 
(құрастыру бірліктерінің, бұйымдардың) құрамын және материал, 
технологиялық жарақтандыру құралдары, өңдеу режимдері және еңбек 
шығындары (операциялар) туралы ауыспалы деректерді көрсетуге арналған); 

Жөндеудің маршруттық картасы (бұдан әрі - МК)-технологиялық 
процестің маршруттық немесе маршруттық-операциялық сипаттамасына 
немесе жабдық, технологиялық жабдық, материалдық нормативтер және 
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2.21 –кесте.  Пайдалану құжаттамасы 
Атауы Түсініктемелер 
Пайдалану жөніндегі 
нұсқаулық 

Бұйымның конструкциясы, әрекет ету принципі, сипаттамалары 
(қасиеттері) туралы мәліметтерді қамтитын құжат 

Бұйымды монтаждау, 
іске қосу, реттеу және 
домалату жөніндегі 
нұсқаулық 

Бұйымды монтаждау, баптау, Іске қосу, реттеу, домалату және 
оны қолдану орнында пайдалануға беру үшін қажетті 
мәліметтерді қамтитын құжат 

Формуляр Дайындаушының кепілдіктерін, бұйымның негізгі параметрлері 
мен сипаттамаларының (қасиеттерінің) мәнін куәландыратын 
мәліметтерді қамтитын құжат 

Паспорт Дайындаушының кепілдіктерін, бұйымның негізгі параметрлері 
мен сипаттамаларының (қасиеттерінің) мәнін куәландыратын 
мәліметтерді қамтитын құжат 

Жапсырма Дайындаушының кепілдігін, бұйымның негізгі параметрлері мен 
сипаттамаларының (қасиеттерінің) мәнін қамтитын құжат 

Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерінің каталогы 

Иллюстрациясы бар бұйымның бөлшектері мен құрастыру 
бірліктерінің тізбесін және олардың саны,бұйымдағы орналасуы, 
өзара алмасуы, конструкциялық ерекшеліктері мен материалдары 
туралы мәліметтерді қамтитын құжат 

Қосалқы бөлшектер 
шығысының 
нормалары 

Бұйымның қосалқы бөлшектерінің номенклатурасын және оларды 
пайдалану кезеңінде бұйымдардың нормаланатын санына 
жұмсалатын олардың санын қамтитын құжат 

Қосалқы материалдар 
шығысының 
нормалары 

Материалдар номенклатурасы мен оларды және оларды 
пайдалану кезеңінде бұйымдардың нормаланатын санына 
жұмсалатын олардың санын қамтитын құжат 

Қосалқы бөлшектер, 
құрал-саймандар мен 
керек-жарақтар 
жиынтығының 
(ҚЖЖ) ведомосы) 

Бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде жұмсалатын қосалқы 
бөлшектердің, құрал-саймандардың, керек-жарақтар мен 
материалдардың номенклатурасын, мақсатын, санын және қалау 
орнын қамтитын құжат 

Оқу-техникалық 
плакаттар 

Бұйымның конструкциясы, әрекет ету қағидаттары, пайдалану 
тәсілдері, техникалық қызмет көрсету, кәдеге жарату, қажетті 
иллюстрациялары бар техникалық білім салалары туралы 
мәліметтерді қамтитын құжаттар 

Пайдалану 
құжаттарының 
ведомосы 

Бұйыммен бірге немесе одан бөлек жеткізілетін пайдалану 
құжаттарының жиынтығын және құжаттардың орналасу 
орындарын белгілейтін құжат 

 
Үлгілік технологиялық процеске бөлшектердің (құрастыру 

бірліктерінің) тізімдемесі - құжат үлгілік (топтық) технологиялық процесс 
(операция) бойынша дайындалатын немесе жөнделетін бөлшектердің 
(құрастыру бірліктерінің, бұйымдардың) құрамын және материал, 
технологиялық жарақтандыру құралдары, өңдеу режимдері және еңбек 
шығындары (операциялар) туралы ауыспалы деректерді көрсетуге арналған); 

Жөндеудің маршруттық картасы (бұдан әрі - МК)-технологиялық 
процестің маршруттық немесе маршруттық-операциялық сипаттамасына 
немесе жабдық, технологиялық жабдық, материалдық нормативтер және 

  
 

еңбек шығындары туралы деректерді көрсете отырып, технологиялық 
реттіліктегі әртүрлі технологиялық әдістердің барлық операциялары 
бойынша бақылау мен орын ауыстыруды қоса алғанда, бұйымды (бұйымның 
құрамдас бөліктерін) дайындаудың немесе жөндеудің операциялық 
сипаттамасы кезінде технологиялық операциялардың толық құрамын 
көрсетуге арналған құжат. 

Технологиялық нұсқаулық-құжат бұйымдарды (бұйымдардың 
құрамдас бөліктерін) дайындау немесе жөндеу кезінде қайталанатын 
технологиялық процестерді, әдістер мен тәсілдерді, технологиялық 
жарақтандыру құралдарын пайдалану ережелерін сипаттауға арналған. 
Әзірленген технологиялық құжаттаманың көлемін азайту үшін қолданылады. 

Технологиялық процестің оңайлатылған карталарын қолдануға жол 
беріледі, бірақ міндетті түрде мынадай бағандарда болады: 

- операциялардың атауы; 
- технологиялық жабдықтар мен жабдықтардың атауы; 
- материалдар мен шығын нормаларының атауы; 
- еңбек шығындары (жұмыс санаты, уақыт нормалары және бағалар). 
Жоғарыда айтылғандардан басқа, кәсіпорындарда есеп құжаттамасын 

жүргізу қарастырылған: 
-Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі; 
- жөндеу журналы; 
- ақаулар тізімдемесі; 
- шығындар сметасы; 
- күрделі жөндеуге тапсыру актісі; 
- күрделі жөндеуден беруге акті; 
-техникалық қызмет көрсету (ТҚК) және жөндеудің жылдық жоспар-

кестесі; 
-ТҚК және жөндеудің айлық жоспар-кестесі; 
- ТҚ және жөндеу туралы айлық есеп; 
- жөндеуге арналған жылдық шығындар ведомосы; 
- негізгі жабдықтың паспорты; 
- жабдықты жою туралы акт. 

 
Жабдықты жөндеу жүзеге асырылатын негізгі құжат жөндеудің 

жылдық жоспар-кестесі болып табылады, оның негізінде жөндеу 
персоналына, материалдарға, қосалқы бөлшектерге, сатып алынатын 
жиынтықтаушы бұйымдарға қажеттілік айқындалады. Оған күрделі жөндеуге 
жататын жабдықтың әрбір бірлігі қосылады. Жылдық жоспар-кестені 
құрудың негізі кәсіпорында белгіленген жабдықты жөндеу кезеңділігінің 
стандарттары және қажетті техникалық құралдар болып табылады [21]. 
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2.2.10. Жұмыс аяқталғаннан кейін электр қондырғысын қосу 
Жұмыс толық аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізуші 

(бақылаушы)бригаданы жұмыс орнынан алып тастауы, бригада орнатқан 
уақытша қоршауларды, тасымалданатын қауіпсіздік плакаттарын, 
жалаушалар мен жерге қосуларды алып тастауы, электр қондырғысының 
есіктерін құлыпқа жабуы және нарядта жұмыстың толық аяқталуын өз 
қолымен ресімдеуі тиіс [25]. 

Жұмыстың жауапты басшысы жұмыс орындарын тексергеннен кейін 
нарядта жұмыстың толық аяқталуын ресімдеуі тиіс. 

Жұмыс жүргізуші (бақылаушы) кезекші жедел персоналға немесе 
наряд берген қызметкерге жұмыстың толық аяқталғаны және оның 
талаптарды орындағаны туралы хабарлауға тиіс. Наряд жұмыстың толық 
аяқталғанын ресімдегеннен кейін жұмыс өндіруші (бақылаушы) рұқсат 
берушіге тапсыруы тиіс, ал ол болмаған жағдайда осы үшін бөлінген орында, 
мысалы, қолданыстағы нарядтардың папкасында қалдырылуы тиіс. Егер 
жұмыс толық аяқталғаннан кейін нарядты беру қиын болса, онда рұқсат 
берушінің немесе жедел персонал қызметкерінің рұқсатымен жұмыс 
жүргізуші (бақылаушы) нарядты өзінде қалдыра алады. Бұл жағдайда, 
сондай-ақ жұмыс жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарса, ол 
келесі күннен кешіктірмей нарядты жедел персоналға немесе наряд берген 
қызметкерге, ал шалғай учаскелерде учаскенің әкімшілік-техникалық 
персоналына тапсыруы тиіс. 

Рұқсат беруші жұмыстардың толық аяқталуы ресімделген нарядты 
алғаннан кейін жұмыс орындарын қарап шығуға және жоғары тұрған жедел 
персонал арасынан жұмыскерге жұмыстардың толық аяқталғаны туралы 
және электр қондырғысын қосу мүмкіндігі туралы хабарлауға тиіс. 

Наряд немесе өкім бойынша жұмыстың аяқталуы орынды тексергеннен 
кейін "нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу 
журналының"тиісті бағанында ресімделуі тиіс. 

Жұмыс толық аяқталғаннан кейін электр қондырғысын қосуға рұқсат 
(өкім) алған жедел персонал қатарындағы қызметкер іске қосар алдында 
электр қондырғысының іске қосуға дайын екендігіне көз жеткізуі (жұмыс 
орнының тазалығын, құралдың болмауын және т. б. тексеруі), уақытша 
қоршауларды, жедел персонал жұмыс орнын дайындау кезінде орнатылған 
тасымалды қауіпсіздік плакаттары мен жерге тұйықтау құралдарын алуы, 
тұрақты қоршауларды қалпына келтіруі тиіс. 

Жедел-жөндеу қызметкерінің ішінен рұқсат берушіге электр 
қондырғысындағы жұмыс аяқталғаннан кейін оны қосымша рұқсат немесе 
өкім алмай қосу құқығы берілуі мүмкін. Мұндай қосуға құқық беру нарядтың 
"жеке нұсқаулар"деген жолында жазылуға тиіс. Мұндай қосуға құқық электр 
қондырғысындағы немесе оның учаскесіндегі жұмыстарға басқа бригадалар 
жіберілмеген жағдайда ғана берілуі мүмкін. 
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Авариялық жағдайларда жедел персонал немесе рұқсат беруші 
жөндеуге шығарылған электр жабдығын немесе электр қондырғысын жұмыс 
толық аяқталғанға дейін бригада болмағанда, жұмыс өндіруші келгенге дейін 
және олар нарядты жұмыс орындарына қайтарғанға дейін жұмыс өндірушіні 
және бригаданың барлық мүшелерін электр қондырғысының іске қосылғаны 
және жұмысты қайта бастауға тыйым салынғаны туралы ескертуге міндетті 
жұмыскерлер орналастырылған жағдайда қосуға болады. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Трансформаторларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

қандай жоспар бойынша жүргізіледі? 
2. Қозғалтқыштарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде 

қандай жөндеу түрлері қарастырылған? 
3. Іске қосу жабдықтарын жөндеу кезінде қандай негізгі ақаулар бар? 
 
2.3 Тәжірибелік тапсырмалар 
 
№1 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Жұмыс өндірісіне наряд-рұқсатты ресімдеу 
Жұмыс мақсаты: рұқсат беру нарядын ресімдеу бойынша білім мен 

іскерлікті бекіту. 
1 тапсырма. Наряд-рұқсат бойынша жұмыс ерекшеліктерін зерттеу 

[19]. 
2 тапсырма. Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге 

жауапты адамдар электр қауіпсіздігі бойынша бригада мүшелері 
орындалатын жұмысқа сәйкес келуі үшін бригаданың сапалық және сандық 
құрамын қалыптастырады. 

2.22-кестеде аталған тұлғалардың қайсысы электр қондырғыларында 
қауіпсіз жұмыс жүргізуге жауапты екенін анықтаңыз. 

 
2.22 – кесте. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалар 
№ п\п Жауапты тұлға + / - 

1 Ағымдағы пайдаланудағы жұмыстардың тізбесін бекіту  
2 Шығарушы  
3 Жұмыстардың жауапты басшысы  
4 Наряд беруші  
5 Рұқсат беруші  
6 Өкім беруші  
7 Бақылаушы  
8 Бригада мүшесі  
9 Жұмыс өндіруші  
10 Жауапты жұмыс өндіруші  
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 3 тапсырма. Бастапқы деректерге сәйкес рұқсат қағазын толтыру. 
Бастапқы деректер: тарату пунктіндегі автоматты ажыратқыштарды 

ауыстыру. 
 
Тәжірибелік жұмысты орындау кезіндегі әдістемелік нұсқаулар 
"Қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету үшін қажет" деген бағанда 

жұмыс орындарын дайындау жөніндегі іс-шаралар мен қауіпсіздік 
шаралары санамаланады. 

"Ерекше шарттар" бағанында-қосымша қауіпсіздік шаралары. 
Нарядтың жұмыс жүргізу шарттарын орындау туралы жолына цехтың 

аға кезекші персоналы оларды толық орындағаннан кейін қояды. 
Нарядтың "жұмыс толығымен аяқталды" деген жолында жұмыс 

басшысы жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс өндірушіден жұмыс орнын ала 
отырып, оны орындаудың толықтығы мен сенімділігін тексереді және одан 
кейін қол қояды. 

Кезекші персоналдың жауапты адамы жұмыс орындарын жеке 
тексергеннен кейін нарядты жабады және басшының қолы қойылады, 
нарядтың жабылу уақыты мен күні көрсетіледі. 

Нарядтардың дұрыс ресімделуін (2.28-кесте) ішінара тексеру 
жолымен бақылауды наряд беруші тұлғалар, ТҚ жөніндегі инженер - 
инспектор және осыған уәкілеттік берілген басқа да тұлғалар жүргізуі тиіс. 
 
2.23–кесте. Рұқсат нарядын ресімдеу ережесі 
№ Мазмұны 
1 Нарядтағы жазбалар анық болуы тиіс. Нарядты қарындашпен 

толтыруға және мәтінді түзетуге жол берілмейді 
2 Нарядтарды нөмірлеу жүйесін ұйым басшылығы белгілейді 
3 Күндерді көрсеткен кезде жылды білдіретін күн, ай және соңғы екі сан 

жазылады. Мысалы, 29.09.00, 19.12.01, 30.01.02 
4 Нарядта көрсетілетін қызметкерлердің тегінен басқа, олардың аты-жөні 

және электр қауіпсіздігі жөніндегі топ жазылады 
5 Нарядта электр қондырғыларының, қосылыстардың, жабдықтардың 

диспетчерлік атаулары (белгілері) көрсетіледі 
6 Нарядтың негізгі бланкісінің кестелерінде жолдар жеткіліксіз болған 

жағдайда, жазбаларды жалғастыру үшін нарядты берушінің тегі мен 
аты-жөнін көрсете отырып, сол нөмірмен оған қосымша бланкті қоса 
беруге рұқсат етіледі. Бұл ретте: "қосымша нысанды қараңыз"деп жазу 
керек. Қосымша бланкіге наряд берген қызметкер қол қоюы тиіс 

 
Нарядтың алдыңғы жағы. 
1. "Бөлімше" жолында электр қондырғыларында жұмыстар 

жүргізілетін ұйымның құрылымдық бөлімшесі (цех, қызмет, аудан, учаске) 
көрсетіледі. 
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 3 тапсырма. Бастапқы деректерге сәйкес рұқсат қағазын толтыру. 
Бастапқы деректер: тарату пунктіндегі автоматты ажыратқыштарды 

ауыстыру. 
 
Тәжірибелік жұмысты орындау кезіндегі әдістемелік нұсқаулар 
"Қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету үшін қажет" деген бағанда 

жұмыс орындарын дайындау жөніндегі іс-шаралар мен қауіпсіздік 
шаралары санамаланады. 

"Ерекше шарттар" бағанында-қосымша қауіпсіздік шаралары. 
Нарядтың жұмыс жүргізу шарттарын орындау туралы жолына цехтың 

аға кезекші персоналы оларды толық орындағаннан кейін қояды. 
Нарядтың "жұмыс толығымен аяқталды" деген жолында жұмыс 

басшысы жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс өндірушіден жұмыс орнын ала 
отырып, оны орындаудың толықтығы мен сенімділігін тексереді және одан 
кейін қол қояды. 

Кезекші персоналдың жауапты адамы жұмыс орындарын жеке 
тексергеннен кейін нарядты жабады және басшының қолы қойылады, 
нарядтың жабылу уақыты мен күні көрсетіледі. 

Нарядтардың дұрыс ресімделуін (2.28-кесте) ішінара тексеру 
жолымен бақылауды наряд беруші тұлғалар, ТҚ жөніндегі инженер - 
инспектор және осыған уәкілеттік берілген басқа да тұлғалар жүргізуі тиіс. 
 
2.23–кесте. Рұқсат нарядын ресімдеу ережесі 
№ Мазмұны 
1 Нарядтағы жазбалар анық болуы тиіс. Нарядты қарындашпен 

толтыруға және мәтінді түзетуге жол берілмейді 
2 Нарядтарды нөмірлеу жүйесін ұйым басшылығы белгілейді 
3 Күндерді көрсеткен кезде жылды білдіретін күн, ай және соңғы екі сан 

жазылады. Мысалы, 29.09.00, 19.12.01, 30.01.02 
4 Нарядта көрсетілетін қызметкерлердің тегінен басқа, олардың аты-жөні 

және электр қауіпсіздігі жөніндегі топ жазылады 
5 Нарядта электр қондырғыларының, қосылыстардың, жабдықтардың 

диспетчерлік атаулары (белгілері) көрсетіледі 
6 Нарядтың негізгі бланкісінің кестелерінде жолдар жеткіліксіз болған 

жағдайда, жазбаларды жалғастыру үшін нарядты берушінің тегі мен 
аты-жөнін көрсете отырып, сол нөмірмен оған қосымша бланкті қоса 
беруге рұқсат етіледі. Бұл ретте: "қосымша нысанды қараңыз"деп жазу 
керек. Қосымша бланкіге наряд берген қызметкер қол қоюы тиіс 

 
Нарядтың алдыңғы жағы. 
1. "Бөлімше" жолында электр қондырғыларында жұмыстар 

жүргізілетін ұйымның құрылымдық бөлімшесі (цех, қызмет, аудан, учаске) 
көрсетіледі. 

  
 

2. "Рұқсат берушіге" деген жолда рұқсат берушінің тегі көрсетіледі. 
3. "Бригада мүшелерімен" жолында электр қондырғысында 

жұмыстарды орындайтын бригада мүшелері санамаланады. 
4. "Тапсырылады" деген жолдарда: ТҚ және КЖ электр қондырғылары 

үшін жұмыс істейтін электр қондырғысының және оның қосылыстарының 
атауы, жұмыстың мазмұны көрсетіледі; 

5. Жұмысты бастау және жұмысты аяқтау деген жолдарда осы наряд 
бойынша жұмысты бастау және аяқтау күні мен уақыты көрсетіледі. 

6. "Жұмыс орындарын дайындау шаралары" кестесіне тікелей жұмыс 
орнын дайындау үшін қажет коммутациялық аппараттармен жасалатын 
операциялар енгізілуі тиіс. 

7. "Жекелеген нұсқаулар" деген жолда: қызметкерлердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін қосымша шаралар көрсетіледі. 

 
№2 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Нұсқама өткізуді ресімдеу 
Жұмыстың мақсаты: нұсқама өткізуді рәсімдеу бойынша алған 

білімдерін бекіту және жүйелеу. 
1 тапсырма. Еңбекті қорғау бойынша қызметкерлерге нұсқаулық 

түрлерін, оларды жүргізу және рәсімдеу тәртібін зерделеу 
2 тапсырма. Нұсқаманы жазбаша түрде толтыру (2.24 кесте), бақылау 

сұрақтарына жауап беру. Жасалған жұмыс туралы қорытынды жасау. 
2.24 –кесте.  Өткізілген нұсқаманы толтыруға арналған форма [20-21] 
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Бақылау сұрақтары: 
1. Нұсқаулық түрлерін атаңыз. 
2. Кіріспе брифингтің құрылыс түрлерін көрсетіңіз. 
3. Жоспардан тыс нұсқаманы құру түрлерін көрсетіңіз. 
4. Мақсатты нұсқауды құру түрлерін көрсетіңіз. 
5. Нұсқама жүргізу кезінде қандай жазулар рәсімделеді? 
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№3 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Электр жүктемелерін есептеу 
Жұмыстың мақсаты: электр жүктемелерін есептеу әдістемесін игеру   
Негізгі сұрақтар: 
1. Электрмен жабдықтаудың үздіксіздік дәрежесі бойынша электр 

қабылдағыштардың санаттары. 
2. Электр жүктемелерін есептеу әдістері. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. 
 
1. Электрмен жабдықтаудың іркіліссіз дәрежесі бойынша электр 

қабылдағыштардың санаттары 
 I санаттағы электр қабылдағыштар - Электрмен жабдықтаудың үзілуі 

мыналарға әкелуі мүмкін электр қабылдағыштар: адамдардың өміріне қауіп 
төндіреді, халық шаруашылығына айтарлықтай зиян келтіреді; қымбат негізгі 
жабдықтың зақымдануы, өнімнің жаппай бұзылуы, Күрделі Технологиялық 
процестің бұзылуы, коммуналдық шаруашылықтың аса маңызды 
элементтерінің жұмыс істеуінің бұзылуы. 

I санаттағы электр қабылдағыштардың құрамынан электр 
қабылдағыштардың ерекше тобы бөлінеді, олардың үздіксіз жұмысы 
адамдардың өміріне, жарылыстарға, өрттерге және қымбат тұратын негізгі 
жабдықтың зақымдануына жол бермеу мақсатында өндірісті авариясыз 
тоқтату үшін қажет. 

II санаттағы электр қабылдағыштар-электрмен жабдықтаудағы үзіліс 
өнімнің жаппай жетіспеуіне, жұмысшылардың, механизмдердің және 
өнеркәсіптік көліктің жаппай тоқтап қалуына, қала мен ауыл тұрғындарының 
едәуір санының қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін электр 
қабылдағыштар. 

III санаттағы электр қабылдағыштар-I және II санаттардың 
анықтамаларына сәйкес келмейтін барлық қалған электр қабылдағыштар. 

 
2. Электр жүктемелерін есептеу әдістері. 
Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау тәжірибесінде негізгі және 

көмекші болып бөлінетін электр жүктемелерін анықтаудың әртүрлі әдістері 
қолданылады. 

Бірінші топқа есептеу әдістері кіреді: 
- белгіленген қуат және сұраныс коэффициенті; 
- орташа қуатта және есептік жүктеменің орташадан ауытқуында 

(статистикалық әдіс); 
- орташа қуат және жүктеме графигі формасының коэффициенті; 
-орташа қуат және максималды коэффициент (реттелген диаграммалар 

әдісі). 
Екінші топқа есептеу әдістері кіреді: 
- белгілі бір уақыт кезеңінде өнім шығарудың берілген көлемі кезінде 
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№3 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Электр жүктемелерін есептеу 
Жұмыстың мақсаты: электр жүктемелерін есептеу әдістемесін игеру   
Негізгі сұрақтар: 
1. Электрмен жабдықтаудың үздіксіздік дәрежесі бойынша электр 

қабылдағыштардың санаттары. 
2. Электр жүктемелерін есептеу әдістері. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. 
 
1. Электрмен жабдықтаудың іркіліссіз дәрежесі бойынша электр 

қабылдағыштардың санаттары 
 I санаттағы электр қабылдағыштар - Электрмен жабдықтаудың үзілуі 

мыналарға әкелуі мүмкін электр қабылдағыштар: адамдардың өміріне қауіп 
төндіреді, халық шаруашылығына айтарлықтай зиян келтіреді; қымбат негізгі 
жабдықтың зақымдануы, өнімнің жаппай бұзылуы, Күрделі Технологиялық 
процестің бұзылуы, коммуналдық шаруашылықтың аса маңызды 
элементтерінің жұмыс істеуінің бұзылуы. 

I санаттағы электр қабылдағыштардың құрамынан электр 
қабылдағыштардың ерекше тобы бөлінеді, олардың үздіксіз жұмысы 
адамдардың өміріне, жарылыстарға, өрттерге және қымбат тұратын негізгі 
жабдықтың зақымдануына жол бермеу мақсатында өндірісті авариясыз 
тоқтату үшін қажет. 

II санаттағы электр қабылдағыштар-электрмен жабдықтаудағы үзіліс 
өнімнің жаппай жетіспеуіне, жұмысшылардың, механизмдердің және 
өнеркәсіптік көліктің жаппай тоқтап қалуына, қала мен ауыл тұрғындарының 
едәуір санының қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін электр 
қабылдағыштар. 

III санаттағы электр қабылдағыштар-I және II санаттардың 
анықтамаларына сәйкес келмейтін барлық қалған электр қабылдағыштар. 

 
2. Электр жүктемелерін есептеу әдістері. 
Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау тәжірибесінде негізгі және 

көмекші болып бөлінетін электр жүктемелерін анықтаудың әртүрлі әдістері 
қолданылады. 

Бірінші топқа есептеу әдістері кіреді: 
- белгіленген қуат және сұраныс коэффициенті; 
- орташа қуатта және есептік жүктеменің орташадан ауытқуында 

(статистикалық әдіс); 
- орташа қуат және жүктеме графигі формасының коэффициенті; 
-орташа қуат және максималды коэффициент (реттелген диаграммалар 

әдісі). 
Екінші топқа есептеу әдістері кіреді: 
- белгілі бір уақыт кезеңінде өнім шығарудың берілген көлемі кезінде 

  
 

өнім бірлігіне электр энергиясының үлестік шығысы; 
- өндірістік алаңның бірлігіне нақты жүктеме. 
Осы немесе басқа әдісті қолдану есептеулердің рұқсат етілген 

қателігімен анықталады.  
 
3. Әдістемелік ұсынымдар 
 
3.1. Электр жүктемелерін есептеу әдістері. Реттелген диаграммалар 

әдісі (максимум коэффициенті). 
Бұл электр жүктемелерін есептеудің негізгі әдісі, ол электр 

қабылдағыштар тобының максималды  (Рм, QM, SM) есептелген жүктемелерін 
анықтауға дейін азаяды. 

 
Рм= Км Рсм                                                      (2.6) 

 
Qм= К'мQCM                                                                   (2.7) 

 
Sм=√ Рм

2+Qм
2                                                   (2.8) 

 
Рм- максималды белсенді жүктеме, кВт; 
QM- максималды реактивті жүктеме, квар; 
SM- максималды толық жүктеме, кВА;  
Км- белсенді жүктеме максимумының коэффициенті;  
К'м- реактивті жүктеме максимумының коэффициенті;  
Рсм- ең көп жүктелген ауысым үшін орташа белсенді қуат, кВт;  
QCM- ең көп жүктелген ауысымдағы орташа реактивті қуат, квар. 
 

 (2.9) 
 

(2.10) 
 
 - электр қабылдағыштарды пайдалану коэффициенті анықтамалар 

бойынша пайдалану тәжірибесінің негізінде айқындалады. 
Рн- резервтік электр қабылдағыштарды есепке алмағанда, ұзақ режимге 

келтірілген номиналды белсенді топтық қуат, кВт; 
- реактивті қуат коэффициенті; 

 кестелер (графиктер) бойынша айқындалады, ал олар 
болмаған кезде мынадай формула бойынша есептеуге болады:  

 

сри

сри

э К
К

n
Км

.

.15,11



                                             (2.11) 

nэ- электр қабылдағыштардың тиімді саны; 
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Ки.ср- электр қабылдағыштар тобын пайдаланудың орташа 
коэффициенті,  




н

см
сри Р

Р
К .                                                  (2.12) 

 
Рсм∑ ,Рн∑- ауысымдағы белсенді қуаттар мен электр қабылдағыштар 

тобындағы номиналды қуаттар сомасы, кВт; 
nэ =F(n,m,Киср ,Рн) жеңілдетілген нұсқалар бойынша анықталуы мүмкін  
n- топтағы электр қабылдағыштардың нақты саны;  
m- топтағы қуатты жинау көрсеткіші:  
 

m =Рн.нб/ Рн.нм                                                   (2.13) 
 
Рн.нб, Рн.нм - топтағы ең үлкен және ең кіші электр қабылдағыштардың 

ұзақ режимге келтірілген номиналды белсенді қуаттары, кВт.  
Жобалау тәжірибесіне сәйкес =1,1 при nэ ≤ 10; =1 nэ>10. 
 
Есептеу мысалы  
Мысал 1.1. Электр қабылдағыштар үшін жүктемені есептеңіз ШРА-

1,2,3. 
Бастапқы деректер 2.25, 2.26, 2.27. кестеде келтірілген 

2.25-кесте. ШРА-1 Электр қабылдағыштардың техникалық деректері 
№ ЭП Атауы Рн, кВт Iн,А Кпуск Iпуск,А Жұмыс 

тәртібі 
1 2 3 4 5 6 7 
1,8 Дөңгелете ажарлау станогы 11,6 29,4 5 147 орташа 
2,9 Жазық ажарлау станогы 5,2 15,8 5 79,1 жеңіл 
3,4,5 Бұранда кесетін білдек 3,4 10,3 5 51,7 жеңіл 
6,7 Әмбебап фрезерлы білдегі 3 9,1 5 45,6 жеңіл 
10,11 Бұрғылау машинасы 2,6 7,9 5 39,5 жеңіл 
12-16 Бұранда кесетін білдек 12,1 30,7 5 153,4 орташа 

 
2.26-кесте. ШРА-2 Электр қабылдағыштардың техникалық деректері. 
№ ЭП Атауы Рн, 

кВт 
Iн,А Кпуск Iпуск,А Жұмыс 

тәртібі 
19,20 Бұрғылау білдегі 2,6 7,9 5 39,5 жеңіл 
24,25 Бұранда кесетін білдек  29,4 5 147 жеңіл 
17 Гидравликалық баспақ 5,2 15,8 5 79,1 ауыр 
18 ПВ=25% көпірлі кран 3,4 10,3 5 51,7 ауыр 
22,23 Суық сығу баспақ 3 9,1 5 45,6 ауыр 
26 Қайрау білдегі 2,6 7,9 5 39,5 ауыр 
27,31 Жылытқыштың желдеткіші 12,1 30,7 5 153,4 орташа 
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Ки.ср- электр қабылдағыштар тобын пайдаланудың орташа 
коэффициенті,  




н

см
сри Р

Р
К .                                                  (2.12) 

 
Рсм∑ ,Рн∑- ауысымдағы белсенді қуаттар мен электр қабылдағыштар 

тобындағы номиналды қуаттар сомасы, кВт; 
nэ =F(n,m,Киср ,Рн) жеңілдетілген нұсқалар бойынша анықталуы мүмкін  
n- топтағы электр қабылдағыштардың нақты саны;  
m- топтағы қуатты жинау көрсеткіші:  
 

m =Рн.нб/ Рн.нм                                                   (2.13) 
 
Рн.нб, Рн.нм - топтағы ең үлкен және ең кіші электр қабылдағыштардың 

ұзақ режимге келтірілген номиналды белсенді қуаттары, кВт.  
Жобалау тәжірибесіне сәйкес =1,1 при nэ ≤ 10; =1 nэ>10. 
 
Есептеу мысалы  
Мысал 1.1. Электр қабылдағыштар үшін жүктемені есептеңіз ШРА-

1,2,3. 
Бастапқы деректер 2.25, 2.26, 2.27. кестеде келтірілген 

2.25-кесте. ШРА-1 Электр қабылдағыштардың техникалық деректері 
№ ЭП Атауы Рн, кВт Iн,А Кпуск Iпуск,А Жұмыс 

тәртібі 
1 2 3 4 5 6 7 
1,8 Дөңгелете ажарлау станогы 11,6 29,4 5 147 орташа 
2,9 Жазық ажарлау станогы 5,2 15,8 5 79,1 жеңіл 
3,4,5 Бұранда кесетін білдек 3,4 10,3 5 51,7 жеңіл 
6,7 Әмбебап фрезерлы білдегі 3 9,1 5 45,6 жеңіл 
10,11 Бұрғылау машинасы 2,6 7,9 5 39,5 жеңіл 
12-16 Бұранда кесетін білдек 12,1 30,7 5 153,4 орташа 

 
2.26-кесте. ШРА-2 Электр қабылдағыштардың техникалық деректері. 
№ ЭП Атауы Рн, 

кВт 
Iн,А Кпуск Iпуск,А Жұмыс 

тәртібі 
19,20 Бұрғылау білдегі 2,6 7,9 5 39,5 жеңіл 
24,25 Бұранда кесетін білдек  29,4 5 147 жеңіл 
17 Гидравликалық баспақ 5,2 15,8 5 79,1 ауыр 
18 ПВ=25% көпірлі кран 3,4 10,3 5 51,7 ауыр 
22,23 Суық сығу баспақ 3 9,1 5 45,6 ауыр 
26 Қайрау білдегі 2,6 7,9 5 39,5 ауыр 
27,31 Жылытқыштың желдеткіші 12,1 30,7 5 153,4 орташа 

  
 

2.27 -кесте. ШРА-3 Электр қабылдағыштардың техникалық деректері. 
№ ЭП Атауы Рн, 

кВт 
Iн,А Кпуск Iпуск,А Жұмыс 

тәртібі 
29,30 Бұрғылау машинасы 2,6 7,9 5 39,5 жеңіл 
35-38 Бұранда кесетін білдек 12 30,4 5 152,1 орташа 
28,34 Қос иінді пресс 30 70,2 3,5 245,7 жеңіл 
21 ПВ=25 % көпірлі кран 10,1 30,7 4,5 138,3 ауыр 
32,33 Қашау білдегі 4 12,2 5 60,8 жеңіл 
39 Қайраубілдегі 1,5 4,6 5 22,8 жеңіл 
40,43 Дәнекерлеу 

түрлендіргіші 
28 60,8 2 121,7 орташа 

41,42.45 Сору желдеткіші 7,5 14,3 3,5 49,9 ауыр 
44 Гильотинді кесу 10 23,4 3,5 81,9 ауыр 

 
Реттелген диаграммалар әдісімен электр жүктемелерін есептеу 

(максималды коэффициент) 
1. Бір жұмыс режиміндегі электр қабылдағыштар тобы үшін 

формулалар бойынша ең көп жүктелген ауысымдағы орташа белсенді және 
реактивті жүктеме қуатын анықтаймыз: 

 

.
;
tgРQ

РКР

номсм

номисм




                                                  (2.13) 

 
Қалыпты жұмыс режиміндегі металл өңдеу білдектері үшін: 
 

 
; 1,20911,209

; 092,251,20912,0
кварQ

кВтР

см

см


  

 
ауыр жұмыс режимі үшін: 
 
 

; 1601160
; 2,2716017,0

кварQ
кВтР

см

см


  

 
Көтеру-тасымалдау механизмдері үшін: 

 
; 2,2012,20

; 01,12,2005,0
кварQ
кВтР

см

см


  

дәнекерлеу түрлендіргіштері үшін: 
 

 
; 56156

; 2,11562,0
кварQ

кВтР

см

см
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желдеткіштер үшін: 
 

 
. 56156

; 2,11562,0
кварQ

кВтР

см

см




 

 
2) Жалпы пайдалану коэффициентін иК  формула бойынша 

анықтаймыз: 
 

  номсми РРК / .                                                    (2.14) 
 

Жиынтық соманы қайдан анықтау керек   номсм РР  и : 
 

  кВт; 802,823,182,1101,12,27092,25смР  
 

  кВт; 8,4755,30562,201601,209номР  
 

Онда: 
2,017,08,475/802,82 иК . 

 
3) Есептеудің негізгі шартына сүйене отырып, формула бойынша ең 

көп жүктелген ауысым үшін орташа жүктеме қуаты бойынша максималды 
жүктеме қуатын анықтаймыз: 

 
номисммакс РКРР  ;                                          (2.15) 

 
онда кВт. 802,828,4752,0 максР  
 
Электр қабылдағыштардың берілген тізбесінен электр 

қабылдағыштардың тиімді (келтірілген) санын анықтау қиын емес эn = 5. 
4) Біз электр қабылдағыштардың барлық топтарының жалпы реактивті 

қуатын анықтаймыз  
 

 смQ : смQ =209,1+160+20,2+56+22,87=468,17 квар. 
 

Анықталғаннан кейін формула бойынша рР  және  рQ  толық 
есептелген қуатты есептеуге болады:   

;22
ppp QPS   

 
66817,4688,457 22 pS кВА. 
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желдеткіштер үшін:

.56156
;2,11562,0

кварQ
кВтР

см

см




2) Жалпы пайдалану коэффициентін иК формула бойынша 
анықтаймыз:

  номсми РРК / .  (2.14)

Жиынтық соманы қайдан анықтау керек   номсм РР и :

  кВт;802,823,182,1101,12,27092,25смР

  кВт;8,4755,30562,201601,209номР

Онда:
2,017,08,475/802,82 иК .

3) Есептеудің негізгі шартына сүйене отырып, формула бойынша ең
көп жүктелген ауысым үшін орташа жүктеме қуаты бойынша максималды
жүктеме қуатын анықтаймыз:

номисммакс РКРР  ;    (2.15)

онда кВт.802,828,4752,0 максР

Электр қабылдағыштардың берілген тізбесінен электр
қабылдағыштардың тиімді (келтірілген) санын анықтау қиын емес эn = 5.

4) Біз электр қабылдағыштардың барлық топтарының жалпы реактивті
қуатын анықтаймыз

 смQ : смQ =209,1+160+20,2+56+22,87=468,17 квар.

Анықталғаннан кейін формула бойынша рР және рQ толық
есептелген қуатты есептеуге болады:  

;22
ppp QPS 

66817,4688,457 22 pS кВА.

5) Жобалау тәжірибесіне сәйкес біз мыналарды қабылдаймыз эn = 5 

максQ = 1,1 смQ ,   максQ =1,1 квар 98,51417,468  . 

6) Формула бойынша толық максималды қуатты анықтаңыз:

;22
максмаксмакс QPS   

. 59,52198,514802,82 22 кВАSмакс   

7) Есептелген максималды токты формула бойынша анықтаймыз:

 ;cos3/ максноммаксмакс UPI   (2.16) 

  .А 44,1578,038073,1802,82 максI  

Біз электр қабылдағыштарды топтарға бөліп, есептеу кезінде алынған 
мәліметтерді енгізетін кесте жасаймыз (кесте 2.28). 

2.28- кесте. Есептеу нәтижелері 
Құрал-жабдықтар n номР , 

кВт 
иК cos  ,смР

кВт 
,смQ

квар 
S, 

кВА 

Металл өңдеу 
машиналары: қалыпты 
жұмыс режимі 

3 209,1 0,12 0,4 25,09 209,1 

668 

ауыр жұмыс режимі 6 160 0,17 0,5 27,2 160 
Көтеру-тасымалдау 
механизмдері 

2 20,2 0,05 0,5 1,01 20,2 

Дәнекерлеу 
түрлендіргіштері 

2 56 0,2 0,4 11,2 56 

Желдеткіштер 5 30,5 0,6 0,8 18,3 22,87 
Күш қабылдағыштардың 
жиынтығы 

45 475,8 0,2 0,8 82,802 468,17 

№4 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: Кәсіпорынның сыртқы электрмен жабдықтау және 

тарату желісінің ұтымды кернеуін анықтау 
Сабақтың мақсаты: сыртқы электрмен жабдықтаудың ұтымды 

кернеуін таңдау әдістемесімен танысу. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Кәсіпорынның қуат көздері және электрмен жабдықтау жүйелері.

__________________________________________________________________
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2. Кәсіпорынның сыртқы электрмен жабдықтау схемасын таңдау. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. 
 
 1. Кәсіпорынның қоректендіру көздері және электрмен жабдықтау 

жүйелері. 
Кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйелері сыртқы және ішкі 

болып бөлінеді. Электрмен жабдықтау кешені Электр жабдықтарының 
техникалық сипаттамаларын құру және салу бөлігінде өзіндік ерекшелігі бар 
бірнеше негізгі байланыстардан, сондай-ақ оларға қолданылатын талаптардан 
тұрады. Осы принцип бойынша электрмен жабдықтау кешенін жүйелерге 
бөлуге болады: 

- сыртқы электрмен жабдықтау-аудандық қосалқы станциядан 
қабылдау қосалқы станциясына дейін энергия беруді жүзеге асыратын 
құрылыстар кешені (аудандық қосалқы станциядағы ұяшық, ЭБЖ, басты 
төмендету қосалқы станциясының (БТС) жоғары жағы); 

- жоғары вольтты тұтынушылар; 
- цехтарды электрмен жабдықтау (1000 В дейін); 
- жарықтандыруды электрмен жабдықтау. 
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергиясымен қоректенуінің 

негізгі көздері электр станциялары мен аудандық энергия жүйелерінің 
желілері болып табылады. Электр энергиясын тұтынушылардың арнайы 
топтары болған кезде, сондай-ақ негізгі қуат көзінің айтарлықтай қашықтығы 
немесе жеткіліксіз қуаты болған жағдайда, олар кәсіпорынның жеке электр 
станциясын салады. 

Өз көзінің қуаты оның мақсатына байланысты және кең ауқымда 
өзгеруі мүмкін. Айтарлықтай жылу тұтынатын кәсіпорындарда жеке қуат 
көзі ретінде жылу электр станциясы (ЖЭС) салынуда. 

I санатқа жататын электр энергиясын тұтынушылар үшін ЭОЕ-ге 
сәйкес кемінде екі тәуелсіз қоректендіру көзі көзделеді. Тәуелсіз қуат көзі-
бұл қабылдағыштың немесе электр қабылдағыштар тобының қуат көзі, онда 
апаттан кейінгі режим үшін кернеу осы қабылдағыштардың басқа немесе 
басқа қуат көздерінде жоғалған кезде қалыпты жұмыс режимімен 
салыстырғанда 5% - дан аспайды. 

Тәуелсіз қуат көздеріне бір немесе екі электр станциялары мен қосалқы 
станциялардың екі бөлімі немесе шиналар жүйесі кіреді,ал келесі екі шарт 
бір уақытта сақталады: 

-әр секция немесе шиналар жүйесі, өз кезегінде, тәуелсіз қуат көзінен 
қуат алады; 

- шиналардың секциялары (жүйелері) өзара байланысты емес немесе 
шиналардың бір секциясының (жүйесінің) қалыпты жұмысы бұзылған кезде 
автоматты түрде ажыратылатын байланысы бар. 
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2. Кәсіпорынның сыртқы электрмен жабдықтау схемасын таңдау. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. 
 
 1. Кәсіпорынның қоректендіру көздері және электрмен жабдықтау 

жүйелері. 
Кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйелері сыртқы және ішкі 

болып бөлінеді. Электрмен жабдықтау кешені Электр жабдықтарының 
техникалық сипаттамаларын құру және салу бөлігінде өзіндік ерекшелігі бар 
бірнеше негізгі байланыстардан, сондай-ақ оларға қолданылатын талаптардан 
тұрады. Осы принцип бойынша электрмен жабдықтау кешенін жүйелерге 
бөлуге болады: 

- сыртқы электрмен жабдықтау-аудандық қосалқы станциядан 
қабылдау қосалқы станциясына дейін энергия беруді жүзеге асыратын 
құрылыстар кешені (аудандық қосалқы станциядағы ұяшық, ЭБЖ, басты 
төмендету қосалқы станциясының (БТС) жоғары жағы); 

- жоғары вольтты тұтынушылар; 
- цехтарды электрмен жабдықтау (1000 В дейін); 
- жарықтандыруды электрмен жабдықтау. 
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергиясымен қоректенуінің 

негізгі көздері электр станциялары мен аудандық энергия жүйелерінің 
желілері болып табылады. Электр энергиясын тұтынушылардың арнайы 
топтары болған кезде, сондай-ақ негізгі қуат көзінің айтарлықтай қашықтығы 
немесе жеткіліксіз қуаты болған жағдайда, олар кәсіпорынның жеке электр 
станциясын салады. 

Өз көзінің қуаты оның мақсатына байланысты және кең ауқымда 
өзгеруі мүмкін. Айтарлықтай жылу тұтынатын кәсіпорындарда жеке қуат 
көзі ретінде жылу электр станциясы (ЖЭС) салынуда. 

I санатқа жататын электр энергиясын тұтынушылар үшін ЭОЕ-ге 
сәйкес кемінде екі тәуелсіз қоректендіру көзі көзделеді. Тәуелсіз қуат көзі-
бұл қабылдағыштың немесе электр қабылдағыштар тобының қуат көзі, онда 
апаттан кейінгі режим үшін кернеу осы қабылдағыштардың басқа немесе 
басқа қуат көздерінде жоғалған кезде қалыпты жұмыс режимімен 
салыстырғанда 5% - дан аспайды. 

Тәуелсіз қуат көздеріне бір немесе екі электр станциялары мен қосалқы 
станциялардың екі бөлімі немесе шиналар жүйесі кіреді,ал келесі екі шарт 
бір уақытта сақталады: 

-әр секция немесе шиналар жүйесі, өз кезегінде, тәуелсіз қуат көзінен 
қуат алады; 

- шиналардың секциялары (жүйелері) өзара байланысты емес немесе 
шиналардың бір секциясының (жүйесінің) қалыпты жұмысы бұзылған кезде 
автоматты түрде ажыратылатын байланысы бар. 

 
 

  
 

2. Кәсіпорынның сыртқы электрмен жабдықтау схемасын таңдау 
Терең кірістер магистральдық әуе желілері түрінде және радиалды әуе 

және кабельдік желілер түрінде жүзеге асырылады. 
Магистральды терең кірістер қалыпты және аз ластанған қоршаған 

ортада қолданылады, кәсіпорын аумағында 110-220 кВ кернеулі әуе 
желілерін жүргізуге және электр энергиясын тұтынушылардың негізгі 
топтарына жақын ПГВ орналастыруға болады. 

Радиалды терең кірістер, әдетте, ластанған ортада қолданылады. 
Кабельді радиалды сулар әуе желілерін төсеу және 110-220 кВ көлемді 
тармақтау қосалқы станцияларын орналастыру мүмкін болмаған кезде 
пайдаланылады. 

Терең енгізу радиалды сұлбалары магистралды сұлбалармен 
салыстырғанда пайдалануда үлкен икемділікке және ыңғайлылыққа ие, 
өйткені бір желіні немесе трансформаторды кесу немесе жөндеу басқа 
қосалқы станциялардың жұмысына әсер етпейді. 

Максималды қарапайымдылығы мен арзандығы бар терең кіріс 
схемалары орталықтандырылған электрмен жабдықтау схемаларының 
сенімділігінен кем түспейді. Олар кез-келген санаттағы тұтынушылар үшін 
қолданылады. 

 
3. Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі 
Материалды сәтті игеру және мәселелерді шешу үшін "Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтау"пәні бойынша дәрістердің қысқаша 
мазмұнын оқу қажет. Пән бойынша ұсынылған әдебиет бойынша материалды 
және төменде келтірілген есептеу мысалдарын қосымша пысықтау. 

2.1 мысал. Егер электр жүйесінің қосалқы станциясынан кәсіпорынға 
дейінгі қашықтық l=4 км, кәсіпорынның есептік жүктемесі Sp=18 640 кВА, 
энергия жүйесімен байланыс трансформаторының белгіленген қуаты 40 000 
кВА, электр энергиясы шығынының құны  Со,п=1,6 тн/(кВтч), электр 
энергиясы шығынының максимумын пайдалану уақыты Тп = 4000 ч. 

Шешімі. 1. Кәсіпорынның есептік қуаты мен кәсіпорыннан энергия 
жүйесінің қосалқы станциясына дейінгі қашықтық бойынша біз U2=35 кВ 
рационалды стандартты кернеуді анықтаймыз (Егер қосалқы станцияның 
кернеуі берілген болса, онда рационалды кернеу анықталмайды). Салыстыру 
үшін біз ең кіші U1=20 кВ және ең жақын U3=110 кВ стандартты кернеулерді 
қабылдаймыз 

Біз үш нұсқаны қарастырамыз:  
1 Электр энергиясы кәсіпорын аумағында 20 кВ кернеуге беріледі және 

таратылады (сурет. 2.16); 
2 Электр энергиясы энергия жүйесінің қосалқы станциясынан 

кәсіпорынның 35 кВ кернеуге ЖЖЖ-ға дейін беріледі, ал кәсіпорын аумағы 
бойынша 10 кВ кернеуге бөлінеді; 
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3 Электр қуаты 110 кВ кернеуге кәсіпорынның ГПП дейін беріледі 
(сурет. 2.17), мұнда 20 кВ дейін (зауытішілік Электрмен жабдықтаудың 1-
нұсқасы) немесе 10 кВ дейін (зауытішілік Электрмен жабдықтаудың 2-
нұсқасы) төмендетіледі). 

Есептеулерді орындау кезінде энергия жүйесімен байланыс 
трансформаторлары қуат беру желілерінің басында орнатылған 
коммутациялық және қорғаныс жабдықтарымен бірге сыртқы электрмен 
жабдықтау жүйесіне, ал қуат беру желілерінің соңында зауыт ішіндегі 
электрмен жабдықтау жүйесіне қосылады. 

Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларының қабылданған нұсқалары 
үшін біз коммутациялық қорғаныс жабдықтарын, қуат желілерінің көлденең 
қимасын және GPP қуат трансформаторларын таңдаймыз. 

Бұл мысалда біз электр жабдықтарын орнатуға қабылданған 
шығындарды анықтауға тоқталамыз. 

Есептеулер 1 нұсқа үшін орындалады, 2 және 3 нұсқалар үшін 
есептеулер нәтижелері 2.34. кестеде келтірілген.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.16-сурет. Сыртқы электрмен жабдықтау схемасы. 1 нұсқа 

 
Сыртқы электрмен жабдықтаудың күрделі шығындарын анықтаймыз 

K1 = KB + Kл= 2х3,20 +30,4 = = 36,8 тыс. тг, 
 
 
 
 
 
 
 

Сыртқы  
қуат көзі 
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3 Электр қуаты 110 кВ кернеуге кәсіпорынның ГПП дейін беріледі 
(сурет. 2.17), мұнда 20 кВ дейін (зауытішілік Электрмен жабдықтаудың 1-
нұсқасы) немесе 10 кВ дейін (зауытішілік Электрмен жабдықтаудың 2-
нұсқасы) төмендетіледі). 

Есептеулерді орындау кезінде энергия жүйесімен байланыс 
трансформаторлары қуат беру желілерінің басында орнатылған 
коммутациялық және қорғаныс жабдықтарымен бірге сыртқы электрмен 
жабдықтау жүйесіне, ал қуат беру желілерінің соңында зауыт ішіндегі 
электрмен жабдықтау жүйесіне қосылады. 

Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларының қабылданған нұсқалары 
үшін біз коммутациялық қорғаныс жабдықтарын, қуат желілерінің көлденең 
қимасын және GPP қуат трансформаторларын таңдаймыз. 

Бұл мысалда біз электр жабдықтарын орнатуға қабылданған 
шығындарды анықтауға тоқталамыз. 

Есептеулер 1 нұсқа үшін орындалады, 2 және 3 нұсқалар үшін 
есептеулер нәтижелері 2.34. кестеде келтірілген.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.16-сурет. Сыртқы электрмен жабдықтау схемасы. 1 нұсқа 

 
Сыртқы электрмен жабдықтаудың күрделі шығындарын анықтаймыз 

K1 = KB + Kл= 2х3,20 +30,4 = = 36,8 тыс. тг, 
 
 
 
 
 
 
 

Сыртқы  
қуат көзі 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.17 – сурет.Сыртқы электрмен жабдықтау схемасы. 2 нұсқа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.18- сурет. Сыртқы электрмен жабдықтау схемасы. 3 нұсқа 

 
мұнда Кв- энергожүйенің қосалқы станциясының ВМП-20 РУ 

үлгісіндегі КРУН - 20 үлгісіндегі ажыратқыштары бар шығатын желілердің 
екі камерасының құны;; Kл- қимасы 2х150 мм2  АС маркалы сыммен 
темірбетон тіректері бар үлгілік ағаш тіректерде орындалған екі 

Сыртқы  
қуат көзі 

Сыртқы  
қуат көзі 
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қоректендіруші желі құрылысының құны; Kл = kудl; kyд - құрылыстың құны 1 
км желі, мың тг / км; l-желінің ұзындығы, км 

Күрделі шығындарды анықтау кезінде біз UPS электр жабдықтарын 
қолданамыз. 

2. ЭҚ-ның жыл сайынғы пайдалану шығыстары Сп желілеріндегі 
шығындарға жұмсалатын электр энергиясының құнынан және Са, л 
желілеріне және ВМП-20 Са, В үлгісіндегі ажыратқыштары бар ұяшықтарға 
амортизациялық аударымдардан құралады,персоналды ұстауға және 
жабдықты жөндеуге арналған шығыстардың құнын ескермейміз,өйткені бұл 
құрауыштар қаралатын нұсқаларда шамалы өзгереді. 

Қоректендіру желілеріндегі электр энергиясының шығындары келесі 
формула бойынша анықталады: 

 
Эа1 = nРномКз

2l Тп = 2х149х0,36х4х4000= 1716,5 тыс.кВтч/год, 
 

мұндағы n-қоректендіруші желілердің саны; Рном -  ұзақ жол берілетін 
ток жүктемесі кезінде желідегі қуаттың жоғалуы, кВт/км ; К3=Iр/Iдоп- желіні 
жүктеу коэффициенті. 

Желілердегі электр энергиясының жыл сайынғы шығындарының құны 
 

Сп1 = ДЗа1Соа= 1716,5-0,016 = 27,46 мың.тг/жыл, 
 

 Со,п  - 1 кВт-сағ электр энергиясының құны, тг/кВтч. 
 
Желідегі амортизациялық аударымдар тең 
 

Ca.л1 =Ка.лКл = 0,053х30,4 = 1,61 мың.тг/жыл, 
 

Ка,л - кернеуі 20 кВ әуе желілері үшін амортизациялық аударымдардың 
нормасы. 

ВПМ-20 қосқыштары бар КРУН ұяшықтарына амортизациялық 
аударымдарды анықтаймыз: 

 
Са,в1 = Ка,вКв = 0,063х6,4 = 0,4 мың.тг/жыл, 

 
Ка,в=6,3 - қуатты электр жабдығы мен ТҚ үшін амортизациялық 

аударымдардың нормасы.            
 
3. Бірінші нұсқа үшін келтірілген шығындар тең: 
 

31 =0,l25K1+CЭ1=0,125К1+Сп1+Сал1+СаВ1= 
 

=0,125х36,8+27,46+1,61+0,4=34,07тыс. тг/год. 
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қоректендіруші желі құрылысының құны; Kл = kудl; kyд - құрылыстың құны 1 
км желі, мың тг / км; l-желінің ұзындығы, км 

Күрделі шығындарды анықтау кезінде біз UPS электр жабдықтарын 
қолданамыз. 

2. ЭҚ-ның жыл сайынғы пайдалану шығыстары Сп желілеріндегі 
шығындарға жұмсалатын электр энергиясының құнынан және Са, л 
желілеріне және ВМП-20 Са, В үлгісіндегі ажыратқыштары бар ұяшықтарға 
амортизациялық аударымдардан құралады,персоналды ұстауға және 
жабдықты жөндеуге арналған шығыстардың құнын ескермейміз,өйткені бұл 
құрауыштар қаралатын нұсқаларда шамалы өзгереді. 

Қоректендіру желілеріндегі электр энергиясының шығындары келесі 
формула бойынша анықталады: 

 
Эа1 = nРномКз

2l Тп = 2х149х0,36х4х4000= 1716,5 тыс.кВтч/год, 
 

мұндағы n-қоректендіруші желілердің саны; Рном -  ұзақ жол берілетін 
ток жүктемесі кезінде желідегі қуаттың жоғалуы, кВт/км ; К3=Iр/Iдоп- желіні 
жүктеу коэффициенті. 

Желілердегі электр энергиясының жыл сайынғы шығындарының құны 
 

Сп1 = ДЗа1Соа= 1716,5-0,016 = 27,46 мың.тг/жыл, 
 

 Со,п  - 1 кВт-сағ электр энергиясының құны, тг/кВтч. 
 
Желідегі амортизациялық аударымдар тең 
 

Ca.л1 =Ка.лКл = 0,053х30,4 = 1,61 мың.тг/жыл, 
 

Ка,л - кернеуі 20 кВ әуе желілері үшін амортизациялық аударымдардың 
нормасы. 

ВПМ-20 қосқыштары бар КРУН ұяшықтарына амортизациялық 
аударымдарды анықтаймыз: 

 
Са,в1 = Ка,вКв = 0,063х6,4 = 0,4 мың.тг/жыл, 

 
Ка,в=6,3 - қуатты электр жабдығы мен ТҚ үшін амортизациялық 

аударымдардың нормасы.            
 
3. Бірінші нұсқа үшін келтірілген шығындар тең: 
 

31 =0,l25K1+CЭ1=0,125К1+Сп1+Сал1+СаВ1= 
 

=0,125х36,8+27,46+1,61+0,4=34,07тыс. тг/год. 

  
 

 
4. Электр желісіндегі өткізгіш материалдың шығынын анықтаймыз: 
 

G1 = Gудl= 2x0,554x4 = 4,432 т, 
 

Gy- өткізгіш материалдың меншікті шығыны; l-сызықтың ұзындығы. 
 
 

2.29-кесте. 2 мысалға бастапқы және есептік деректер 
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Нұсқа 
1, 20 
кВ, 
КРУН 
 

ВМ
П 20 

АС 
(2х150) 
темірбет
он 
тіректері 
бар ағаш 

0,6=26
9,4/44
5 

6,4 30,
4 

36,
8 

1716,5/27,4
6 

1,61 0,4 29,47 34,
07 

Нұсқа 
2, 35 
кВ, 
ОРУ 
 

ВМК
-
35Э-
630/
8 

АС 
(2X70) 
Бір 
тізбекті 
темірбет
он 

0,58=1
53,9/2
65 

18,6 48,
8 

67,
4 

1345,6/21,5
3 

1,37 1,17 24,07 32,
5 

Нұсқа 
3, 
110кВ, 
ОРУ 
 

МК
П-
110/
1000
-
20У1 
 

АС 
(2X70) 
Бір  
тізбекті 
темірбет
он 

0,185=
48/265 

32,3
6 

61,
6 

93,
96 

136,9/2,19 1,72 2,04 5,96 17,
71 

 
2. Нұсқалардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері негізінде 

сыртқы электрмен жабдықтау рационалды стандартты емес кернеуді 
анықтайды:  
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А= )( 21 UU  )( 31 UU  = (20-35) (20-110) =1350; 

 
В= )( 12 UU  )( 32 UU  = (35-20) (35-110) =-1125 

 
Q= )( 13 UU  )( 23 UU  = (110-20) (110-35) =6750; 

 

В
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3
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Q
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Кәсіпорынның сыртқы электрмен жабдықтау жүйесі үшін 110 кВ 

стандартты кернеуді қабылдаймыз (бұл жағдайда бізде ең жақсы техникалық 
және экономикалық көрсеткіштер бар). 

 
№ 5 тәжірибелік тапсырма   
Тақырыбы: Нұсқаларды техникалық-экономикалық 

салыстырумен БТС трансформаторларының саны мен қуатын таңдау.  
Сабақтың мақсаты: Күштік трансформаторлардың ТЭР есептеу, 

таңдау және жүргізу әдістемесімен танысады 
Негізгі сұрақтар  
1. Қосалқы станцияларда трансформаторларды таңдау туралы негізгі 

мәліметтер. 
2. БТС-дағы күштік трансформаторлардың саны мен қуатын таңдау 

(Басты төмендеткіш қосалқы станция). 
3. БТС  трансформаторларын таңдаудың техникалық-экономикалық 

негіздемесі. 
4.Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. Есептеу мысалы. 
 
1. Қосалқы станцияларда трансформаторларды таңдау туралы 

негізгі мәліметтер 
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі төмендеткіш және цехтық 

трансформаторлық қосалқы станциялары үшін қуат трансформаторларының 
саны мен қуатын таңдау техникалық және экономикалық тұрғыдан 
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А= )( 21 UU  )( 31 UU  = (20-35) (20-110) =1350; 
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Кәсіпорынның сыртқы электрмен жабдықтау жүйесі үшін 110 кВ 

стандартты кернеуді қабылдаймыз (бұл жағдайда бізде ең жақсы техникалық 
және экономикалық көрсеткіштер бар). 

 
№ 5 тәжірибелік тапсырма   
Тақырыбы: Нұсқаларды техникалық-экономикалық 

салыстырумен БТС трансформаторларының саны мен қуатын таңдау.  
Сабақтың мақсаты: Күштік трансформаторлардың ТЭР есептеу, 

таңдау және жүргізу әдістемесімен танысады 
Негізгі сұрақтар  
1. Қосалқы станцияларда трансформаторларды таңдау туралы негізгі 

мәліметтер. 
2. БТС-дағы күштік трансформаторлардың саны мен қуатын таңдау 

(Басты төмендеткіш қосалқы станция). 
3. БТС  трансформаторларын таңдаудың техникалық-экономикалық 

негіздемесі. 
4.Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. Есептеу мысалы. 
 
1. Қосалқы станцияларда трансформаторларды таңдау туралы 

негізгі мәліметтер 
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі төмендеткіш және цехтық 

трансформаторлық қосалқы станциялары үшін қуат трансформаторларының 
саны мен қуатын таңдау техникалық және экономикалық тұрғыдан 

  
 

негізделген болуы керек, өйткені бұл өнеркәсіптік электрмен жабдықтау 
схемаларының ұтымды құрылысына айтарлықтай әсер етеді. 

Трансформаторларды таңдау критерийлері электрмен жабдықтаудың 
сенімділігі, түсті металды тұтыну және қажетті трансформаторлық қуат 
болып табылады. Ең жақсы нұсқа инвестициялар мен жылдық операциялық 
шығындарды салыстыру негізінде таңдалады. 

Электрмен жабдықтау жүйелерін пайдаланудың қолайлылығы үшін 
негізгі трансформаторлардың (қосалқы трансформаторларды есептемегенде) 
екіден артық емес стандартты қуаттарын таңдауға ұмтылу қажет. Бұл қойма 
резервінің төмендеуіне әкеледі және зақымдалған трансформаторларды 
ауыстыруды жеңілдетеді. Мүмкіндігінше бірдей қуатты трансформаторларды 
орнату қажет. 

2. БТС (Басты төмендеткіш станциясы) күштік 
трансформаторлардың саны мен қуатын таңдау 

Көбінесе өнеркәсіптік кәсіпорындардың БТС екі трансформаторлық 
болып орындалады. 

Егер энергия жүйесі кәсіпорынды көрсетілген кезеңде толық реактивті 
қуатпен қамтамасыз етпесе, онда кәсіпорында қуаттылығымен өтемдік 
құрылғылар орнатылуы тиіс:  

 
Qк.у=Qp+QT- Qэ1(2.17) 

 
 Qp- кәсіпорынның есептік реактивті қуаты; QT- БТС 

трансформаторларындағы реактивті қуаттың шығындары. 
 
Бастапқы деректерге байланысты БТС трансформаторларының 

номиналды қуатын таңдау жүктемелер кестесі бойынша немесе толық 
есептік қуаты бойынша жүзеге асырылуы мүмкін: 

 

1
2

эp QPSp 


, (2.18) 
 

рР - кәсіпорынның есептік белсенді қуаты. 
Егер БТС-да екі трансформатор орнатылса, онда олардың 

әрқайсысының номиналды қуаты шарт бойынша анықталады: 
 

Sном,т> )07,2/( Sp                                        (2.19) 
 
Авариялық жағдайларда жұмыста қалған трансформатор сенімділіктің 

III санатындағы тұтынушылардың ықтимал ажыратылуын ескере отырып, 
рұқсат етілген қайта тиеуге тексерілуі тиіс 

 
    1,4Sном,т  Sp                                          (2.20) 
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Бір трансформаторлық БТС қуатын таңдау ең жоғары жүктеме 

сағаттарында трансформатордың қайта тиеу қабілетін тексере 
отырып,орташа жүктеме бойынша  (Sном,т срS ) жүргізіледі:  

 
pS Кп.допSном,т                             (2.21) 

 
Кп.доп , Кз1 және Н, байланысты анықталады, оларды өндірістің осы 

түріне тән типтік тәуліктік кестелер бойынша анықтауға болады.  
3.БТС трансформаторларын таңдаудың техникалық-

экономикалық негіздемесі)  
4.. БТС-да орнатылатын трансформаторлардың (немесе 

автотрансформаторлардың) саны көбіне екіге тең деп қабылданады. Бұл 
мәселені шешу үшін нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру 
жүргізіледі. Трансформаторлардың номиналды қуатын таңдаумен қатар 
олардың жұмысының үнемді режимдерін қарастырған жөн. Бұл жағдайда 
трансформаторлардың өзінде белсенді қуаттың жоғалуын ғана емес, сонымен 
қатар реактивті қуатты трансформаторлардың тұтынуына байланысты электр 
станцияларының генераторларынан қарастырылып отырған 
трансформаторларға дейінгі электр тізбегіндегі электрмен жабдықтау 
жүйесінде пайда болатын белсенді қуаттың жоғалуын да ескеру қажет. Бұл 
шығындар трансформаторлардың өзіндегі шығындарға қарағанда келтірілген 
деп аталады: 

 
РТ = Рх + 2

зК Рк                                                                   (2.22)  
 

және формула бойынша анықталады:                  
 

кзхТ РКРР  2                                                      (2.23) 
 

 хР = xИПх QКР  - трансформатордың өзінде белсенді қуаттың 
жоғалуын ескеретін және трансформатор тұтынатын реактивті қуатқа 
байланысты бүкіл электрмен жабдықтау жүйесінің элементтерінде пайда 
болатын XX трансформатордың келтірілген шығындары;  

rР = rИПr QКР  - қысқа тұйықталудың келтірілген шығындары (ҚТ);  
xР - XX трансформатордың қуат шығындары (есептеулерде олар 

трансформатор болатындағы шығындарға тең қабылданады);  
РК- қысқа тұйықталу қуатын жоғалту (шамамен олар трансформатор 

орамаларының мысындағы шығындарға тең қабылданады);  
Ки,п- ысыраптардың өзгеру коэффициенті тікелей қосалқы станция 

шиналарына қосылған трансформаторлар үшін 0,02 кВт/кварға тең деп 
қабылданады, және Ки,п = 0,1-0,15 аудандық желілерден қоректенетін кернеуі 



145

  
 

 
Бір трансформаторлық БТС қуатын таңдау ең жоғары жүктеме 

сағаттарында трансформатордың қайта тиеу қабілетін тексере 
отырып,орташа жүктеме бойынша  (Sном,т срS ) жүргізіледі:  

 
pS Кп.допSном,т                             (2.21) 

 
Кп.доп , Кз1 және Н, байланысты анықталады, оларды өндірістің осы 

түріне тән типтік тәуліктік кестелер бойынша анықтауға болады.  
3.БТС трансформаторларын таңдаудың техникалық-

экономикалық негіздемесі)  
4.. БТС-да орнатылатын трансформаторлардың (немесе 

автотрансформаторлардың) саны көбіне екіге тең деп қабылданады. Бұл 
мәселені шешу үшін нұсқаларды техникалық-экономикалық салыстыру 
жүргізіледі. Трансформаторлардың номиналды қуатын таңдаумен қатар 
олардың жұмысының үнемді режимдерін қарастырған жөн. Бұл жағдайда 
трансформаторлардың өзінде белсенді қуаттың жоғалуын ғана емес, сонымен 
қатар реактивті қуатты трансформаторлардың тұтынуына байланысты электр 
станцияларының генераторларынан қарастырылып отырған 
трансформаторларға дейінгі электр тізбегіндегі электрмен жабдықтау 
жүйесінде пайда болатын белсенді қуаттың жоғалуын да ескеру қажет. Бұл 
шығындар трансформаторлардың өзіндегі шығындарға қарағанда келтірілген 
деп аталады: 

 
РТ = Рх + 2

зК Рк                                                                   (2.22)  
 

және формула бойынша анықталады:                  
 

кзхТ РКРР  2                                                      (2.23) 
 

 хР = xИПх QКР  - трансформатордың өзінде белсенді қуаттың 
жоғалуын ескеретін және трансформатор тұтынатын реактивті қуатқа 
байланысты бүкіл электрмен жабдықтау жүйесінің элементтерінде пайда 
болатын XX трансформатордың келтірілген шығындары;  

rР = rИПr QКР  - қысқа тұйықталудың келтірілген шығындары (ҚТ);  
xР - XX трансформатордың қуат шығындары (есептеулерде олар 

трансформатор болатындағы шығындарға тең қабылданады);  
РК- қысқа тұйықталу қуатын жоғалту (шамамен олар трансформатор 

орамаларының мысындағы шығындарға тең қабылданады);  
Ки,п- ысыраптардың өзгеру коэффициенті тікелей қосалқы станция 

шиналарына қосылған трансформаторлар үшін 0,02 кВт/кварға тең деп 
қабылданады, және Ки,п = 0,1-0,15 аудандық желілерден қоректенетін кернеуі 

  
 

10-6/0,4 кВ трансформаторлар үшін K3=Sнг/Sном.T- трансформатордың 
жүктеме коэффициенті;  

Sнг - трансформатордың нақты немесе есептік жүктемесі; 

100
.. x
Тномх

ISQ  - XX трансформатордың реактивті қуаты; 

100
.. k
Тномk

USQ  - номиналды жүктеме кезінде трансформатор тұтынатын 

қысқа тұйықталу реактивті қуаты;  
Iх - XX трансформатор тогы, %;  
UK - трансформатордың қысқа тұйықталу кернеуі, %. 
SBr жүктемесінің өзгеруіне байланысты трансформаторлардың 

келтірілген қуат шығындарының қисықтары 2.19 суретте көрсетілген, 
оданSнr,A, нүктесіне сәйкес келетін жүктеме кезінде трансформаторлардың 
параллель жұмысына көшкен жөн. Трансформаторлардың бірдей қуаты 
кезінде А нүктесіндегі жүктеме анықталады 

 

Sнг,A=
k

x
Тном P

PNNS

 )1(.                                            (2.24) 

 
мұндағы N-бірдей қуатты трансформаторлар саны. 
Трансформаторлардың параллель жұмысына көшуден басқа, 

жүктемелердің ең аз сағаттарында (түнгі ауысымдарда, демалыс күндері) 
олардың бір бөлігін ажырату есебінен трансформаторлардың бос жүрісінің 
шығынын азайту үлкен экономикалық әсер береді. Трансформаторлардағы 
электр энергиясының жылдық шығындары бос шығындар мен жүктеме 
ысыраптарынан тұрады. Егер бірдей параллель жұмыс істейтін 
трансформаторлардың N жүктеме төмендеген кезде өшірілмесе, онда бос 
жүрістің жылдық ысыраптары олардың жұмыс сағаттарының саны бойынша 
жыл бойы Тгв мұндағы N-бірдей қуатты трансформаторлар саны. 
Трансформаторлардың параллель жұмысына көшуден басқа, жүктемелердің 
ең аз сағаттарында (түнгі ауысымдарда, демалыс күндері) олардың бір 
бөлігін ажырату есебінен трансформаторлардың бос жүрісінің шығынын 
азайту үлкен экономикалық әсер береді. Трансформаторлардағы электр 
энергиясының жылдық шығындары бос шығындар мен жүктеме 
ысыраптарынан тұрады. Егер бірдей параллель жұмыс істейтін 
трансформаторлардың N жүктеме төмендеген кезде өшірілмесе, онда бос 
жүрістің жылдық ысыраптары олардың жұмыс сағаттарының саны бойынша 
жыл бойы Тг, ал жүктемелік шығындарды табады 
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2.19- сурет.Трансформаторлар жұмысының ұтымды режимін 
графикалық анықтау 

 
формула бойынша анықталатын Тц, ең көп шығын уақыты бойынша. 
 

Тп=[0,124+(Тмах.н/10000)]2x8760 ,                                   (2.25) 
 

Тмах.н - кәсіпорынның бір жылдағы ең жоғары жүктемесін пайдалану 
уақыты, сағ / жыл. 

Эа.Т, кВтс электр энергиясының жылдық шығындары, үш фазалы екі 
орамалы трансформатор үшін: 
 

Эа.Т= NPX Тг + П
Тном

k Т
S
SP

N 2
.

2
max1  (2.26) 

 
Smax- график бойынша трансформатордың максималды жүктемесі. 
 
4. Әдістемелік ұсынымдар 
Материалды сәтті игеру және мәселелерді шешу үшін "Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтау"пәні бойынша дәрістердің қысқаша 
мазмұнын оқу қажет. Пән бойынша ұсынылған әдебиет бойынша материалды 
қосымша пысықтау.  

Трансформаторларды таңдау әдістемесі 
Элементтердің жоспарланған нұсқалары талаптарға сай болуы керек: 

сенімділік, тиімділік, пайдалану ыңғайлылығы, электр энергиясының сапасы 
және ұзақ даму мүмкіндігі. 

Ол үшін бәсекеге қабілетті, техникалық тұрғыдан орынды, көрсетілген 
талаптарды қанағаттандыратын бірнеше нұсқалар көрсетілген. 

Экономикалық тиімділіктің белгілі көрсеткіштері келтірілген 
шығындардың жиынтығы болып табылады. Жоғарыда келтірілген шығындар 
аз болатын опцияға артықшылық беру керек.  
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2.19- сурет.Трансформаторлар жұмысының ұтымды режимін 
графикалық анықтау 

 
формула бойынша анықталатын Тц, ең көп шығын уақыты бойынша. 
 

Тп=[0,124+(Тмах.н/10000)]2x8760 ,                                   (2.25) 
 

Тмах.н - кәсіпорынның бір жылдағы ең жоғары жүктемесін пайдалану 
уақыты, сағ / жыл. 

Эа.Т, кВтс электр энергиясының жылдық шығындары, үш фазалы екі 
орамалы трансформатор үшін: 
 

Эа.Т= NPX Тг + П
Тном

k Т
S
SP

N 2
.

2
max1  (2.26) 

 
Smax- график бойынша трансформатордың максималды жүктемесі. 
 
4. Әдістемелік ұсынымдар 
Материалды сәтті игеру және мәселелерді шешу үшін "Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтау"пәні бойынша дәрістердің қысқаша 
мазмұнын оқу қажет. Пән бойынша ұсынылған әдебиет бойынша материалды 
қосымша пысықтау.  

Трансформаторларды таңдау әдістемесі 
Элементтердің жоспарланған нұсқалары талаптарға сай болуы керек: 

сенімділік, тиімділік, пайдалану ыңғайлылығы, электр энергиясының сапасы 
және ұзақ даму мүмкіндігі. 

Ол үшін бәсекеге қабілетті, техникалық тұрғыдан орынды, көрсетілген 
талаптарды қанағаттандыратын бірнеше нұсқалар көрсетілген. 

Экономикалық тиімділіктің белгілі көрсеткіштері келтірілген 
шығындардың жиынтығы болып табылады. Жоғарыда келтірілген шығындар 
аз болатын опцияға артықшылық беру керек.  

 
 

  
 

Есептеу мысалы 
Кәсіпорынды қуаттандыру қуаты 63 МВА, кернеуі 230/115/37 кВ екі 

үш орамалы трансформатор орнатылған қуаты шектелмеген энергия 
жүйесінің қосалқы станциясынан жүзеге асырылуы мүмкін. Энергожүйе 
қосалқы станциясынан фабрикаға дейінгі қашықтық 10 км. қоректендіру 
аудандық Энергожүйе қосалқы станциясының 115 кВ шиналарынан 
жүргізіледі. Кәсіпорынның жобалық қуаты: 

_____    ____________ 
SРз=√РР

2+Qэ
2  =√96502+2325,32 =9566,3 кВА 

 
а) трансформаторларды аламыз 2.10000 кВА:     
 

Кз= 
н

Рз

S
S

.2
56,0

100002
47.11228

.   

 
б трансформаторларды аламыз 26300 кВА:     
 

Кз= 
 н

Рз

S
S
2

89,0
63002

47,11228



 

 
Техникалық-экономикалық салыстыру негізінде БТС трансформаторын 

таңдауды орындаймыз 
Күрделі шығындар: 
12 нұсқа*К = 2*10000 = 20000 (мың тг.) 
22 нұсқа * К = 2 * 7500 = 15000 (мың тг.) 
Трансформатордағы электр энергиясының жылдық шығындары: 
 

,
100100

..
..

2
..0max0 






 






  нзк

эзктз
нхх

эххп
SUKPKnСTSIKPnCC  

 
ΔPxx, ΔPк.з, Ixx, Uxx – трансформаторлардың каталогтық деректері (кесте 

2.35); 
Kэ – реактивті қуаттың экономикалық баламасы; 
Tmax – максималды жүктемені пайдалану ұзақтығы 
 

);(7897
28000

365605800
28000

365..

max
max час

W
P
WT сутaa 





  

 
τ - шығындар уақыты, Tmax және cosφ анықталады, 
Kз.т. – максималды жүктеме кезінде трансформатордың жүктеме 

коэффициенті; 
n– жұмыс істеп тұрған трансформаторлар саны; 
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С0 – электр энергиясының бір кВт*сағ құны. 
 
Нұсқа 1   

тгтыс

Cп

.4985

7250
100

250005,1007,01206,0242,07897
100
250008,007,036242,0 2









 







 

  

Нұсқа  2   

.).(5685

7250
100

320005,1007,0145048,0242,07897
100

3200075,007,044242,0 2

тгтыс

Cп









 







 



 
Амортизациялық аударымдар: 
 
Нұсқа 1Сa = 0,063*K = 0,063*6400 = 403,2 (мың тг.) 
 
Нұсқа 2Сa = 0,063*K = 0,063*7300 = 459,9 (мың тг) 
 
0,063 – қосалқы станция жабдығына амортизациялық аударымдар -

6,3%. 
Жалпы пайдалану шығындары: 
 
Нұсқа 1Сэ = Сп + Сa = 4985+403,2 = 5388,2 (мың тг.) 
 
Нұсқа 2Сэ = Сп + Сa = 5685+459,9 = 6144,9(мың тг.) 

 
2.29 – кесте. Нұсқаларды салыстырудың жиынтық кестесі 

Нұсқа Күрделі шығындар, 
мың тг. 

Пайдалану шығындары, 
мың тг. 

2*10 МВА 
2*6,3МВА 

20000 
15000 

5388,2 
6144,9 

 
Біз опцияны аз шығынмен қабылдаймыз, яғни қуаты 10 МВА болатын 

екі трансформатор. 
Апаттан кейінгі режимде бір трансформатор кәсіпорынның толық 

жүктемесіне төтеп бере алады:      
1,4*10 = 14  >  11,22  (МВА). 

 
Соңында біз 2 типті трансформаторды қабылдаймыз ТДН-

10000/110/6,3. 
Трансформаторлардың паспорттық деректері: 
 

Sнт=10000 кВА;         Uвн =121 кВ;          Uнн=6,3 кВ 
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Амортизациялық аударымдар: 
 
Нұсқа 1Сa = 0,063*K = 0,063*6400 = 403,2 (мың тг.) 
 
Нұсқа 2Сa = 0,063*K = 0,063*7300 = 459,9 (мың тг) 
 
0,063 – қосалқы станция жабдығына амортизациялық аударымдар -

6,3%. 
Жалпы пайдалану шығындары: 
 
Нұсқа 1Сэ = Сп + Сa = 4985+403,2 = 5388,2 (мың тг.) 
 
Нұсқа 2Сэ = Сп + Сa = 5685+459,9 = 6144,9(мың тг.) 

 
2.29 – кесте. Нұсқаларды салыстырудың жиынтық кестесі 

Нұсқа Күрделі шығындар, 
мың тг. 

Пайдалану шығындары, 
мың тг. 

2*10 МВА 
2*6,3МВА 

20000 
15000 

5388,2 
6144,9 

 
Біз опцияны аз шығынмен қабылдаймыз, яғни қуаты 10 МВА болатын 

екі трансформатор. 
Апаттан кейінгі режимде бір трансформатор кәсіпорынның толық 

жүктемесіне төтеп бере алады:      
1,4*10 = 14  >  11,22  (МВА). 

 
Соңында біз 2 типті трансформаторды қабылдаймыз ТДН-

10000/110/6,3. 
Трансформаторлардың паспорттық деректері: 
 

Sнт=10000 кВА;         Uвн =121 кВ;          Uнн=6,3 кВ 
 

  
 

Iхх  =1%;       Uкз=10,5%;     ΔPхх=10 кВт;       ΔPкз=47 кВт 
 

ΔQхх =
100

ххI Sнт = 6300
100

1  63 квар      

 
ΔQкз= НТ

кз SU
100

= 6300
100

5.10 =661,5 квар 

 
Бір трансформатордың құны: 10000 мың тг. 
Осы трансформаторлардағы қуат шығынын есептеңіз:  
 

ΔРтр=n(ΔРхх+ΔРкз
.Кз

2) = 2.(10+44.0,712) = 64,86 кВт 
 

ΔQтр=n(ΔQхх +ΔQкз
.Кз

2) = 2.(63+661,5.0,712) = 800,44 квар 
 

ТҚП трансформаторларында электр энергиясының шығынын табамыз:   
 

ΔWтр=n(ΔРхх
.Т+ΔРкз

.Кз
2.τ) , 

τ- формула бойынша анықталатын ең жоғары шығындардың уақыты: 
 

τ=(0,124+
10000

вклТ )2.Т=(0,124+
10000
8000 )2.8760 = 7479 с. 

 
Үш ауысымдық режимде қосу сағаттарының саны Твкл=8000 с (кесте 

2.25/1/) 
 

ΔWтр = 2.(8760.10+44.0,712.7479) = 510715,68 кВт.с . 
 
№ 6 тәжірибелік тапсырма. 
Тақырыбы: кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы 

қысқа тұйықталу токтарын есептеу 
Сабақтың мақсаты: кернеуі 1000 В дейінгі электр 

қондырғыларындағы ҚТ токтарын есептеу әдістемесін игеру 
Негізгі сұрақтар: 
1.  Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы қысқа тұйықталу 

токтарын есептеу. 
2.  Әдістемелік ұсынымдар. Есептеу мысалы. 
 
1. Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы қысқа 

тұйықталу токтарын есептеу. 
Кернеуі 1 кВ дейінгі өнеркәсіптік кәсіпорындардың желілері үлкен 

ұзындықпен және коммутациялық және қорғаныс жабдықтарының көп 
мөлшерімен сипатталады. 1 кВ дейінгі кернеуде тіпті аз қарсылық қысқа 
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тұйықталу тогына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан есептеулерде 
индуктивті де, белсенді де қысқа тұйықталу тізбегінің барлық кедергісі 
ескеріледі. Бұдан басқа, осы тізбектегі барлық өтпелі байланыстардың 
белсенді кедергілері (шиналарда, аппараттардың кірмелері мен 
шықпаларында, аппараттардың алмалы-салмалы контактілері және ҚТ 
орнындағы түйісулер) ескеріледі. Түйіспелер және олардың өтпелі 
кедергілері туралы сенімді деректер болмаған кезде қуаты 1800 кВ-А дейінгі 
трансформаторлармен қоректенетін желілердегі ҚТ токтарын есептеу кезінде 
олардың кедергісін мынадай түрде ескеру ұсынылады: 0,015 Ом - станциялар 
мен қосалқы станциялардағы тарату құрылғылары үшін; 0,02.0 м-бастапқы 
цехтық РП үшін, сондай-ақ қосалқы станциялардың қалқанынан немесе бас 
магистральдардан радиалды желілермен қоректенетін аппараттардың 
қысқыштарында; 

0,025 Ом * қайталама цехтық РП үшін, сондай - ақ бастапқы РП-дан 
қоректенетін аппараттардың қысқыштарында; 0,03 Ом-қайталама РП-дан 
қуат алатын электр энергиясын қабылдағыштарда тікелей орнатылған 
аппаратура үшін. 

1 кВ дейінгі кернеулі қондырғылар үшін қысқа тұйықталу токтарын 
есептеу кезінде қуат беру жүйесінің қуаты шектелмейді және цех 
трансформаторының жоғары кернеуі жағындағы кернеу өзгермейді деп 
саналады. Егер жүйенің қуаты цех трансформаторының қуатынан шамамен 
50 есе жоғары болса, бұл шарт орындалады. 

Егер энергия жүйесін дамыту болжанса және барлық таңдалған 
құрылғылардың мақсатына сәйкес келуіне тырысса, қысқа тұйықталу 
токтарын есептеу цех трансформаторына жүйенің кедергісін ескерусіз жүзеге 
асырылады. 

Қорғаныс жабдықтарын таңдау және электродинамикалық кедергіге 
арналған цех желілеріндегі шиналарды тексеру соққы токтарын есептегеннен 
кейін жүзеге асырылады. ҚТ токтарын есептеу кезінде есептеу нүктелері 
коммутациялық аппараттың артында тікелей шығатын желілердің басында 
таңдалады. 

Әдістемелік ұсынымдар: 
Материалды сәтті игеру және мәселелерді шешу үшін "Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтау"пәні бойынша дәрістердің қысқаша 
мазмұнын оқу қажет. Ұсынылған әдебиеттер бойынша материалды қосымша 
пысықтау.  

1. Негізгі ережелер мен есептеу әдістемесі 
Мысал 1. Цех трансформаторына жоғары кернеуді электрмен 

жабдықтау схемасы элементтерінің кедергісі болған жағдайда, 2.20-суретте 
көрсетілген 0,4 кВ желі нүктелеріндегі қысқа тұйықталу токтарын анықтаңыз 
x
 ]0 =447,9 мОм; r

 10 = 338 мОм. ШМА үлгісіндегі шиналы өткізгіштің 

К2 нүктесіне дейінгі ұзындығы l=10 м, КЗ нүктесіне дейінгі l=20 м; ШРА 
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үлгісіндегі шиналы өткізгіштің лрисон қосылым нүктесіне дейінгі ұзындығы 
СП1 l=16 м, MLL=20 м дейін; кәбіл желісінің СП1 l=10 м дейін, СП2 l=20 м 
дейін ұзындығы. 

Шешімі. 1. Жоғары кернеулі электрмен жабдықтау жүйесінің 
кедергісін 0,4 кВ кернеуге келтіреміз 

 

 
 

 
 

3. Цех трансформаторының кедергісін анықтаймыз 
 

 
 

 
 

 
 

2.20- сурет. Кернеуі 1 кВ дейінгі желідегі ҚТ токтарын есептеуге 
бастапқы схема 
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3. Қысқа тұйықталу тогын цехтың төменгі кернеуінің кірісіне K1 
нүктесінде есептейміз. 

Жалпы реакция тең:  
 

х = rЦ,Т+хЦ,Т=0,72+8,23 = 8,95 мОм. 
 
Жалпы белсенді кедергі, жоғары кернеулі электрмен жабдықтау жүйесі 

мен цех трансформаторы элементтерінің кедергісінен басқа, контактілердің 
өтпелі кедергісін ескеруі керек. Осы мақсатта біз қосалқы станцияның 
шиналарында 15 мОм болатын қосымша қарсылықты есептейміз: 

 
 

 
К1 нүктесіндегі қысқа тұйықталу тогы: 
 

 
 
К1 нүктесіндегі соққы тогы 
 

 
 

Куд мәндерін анықтама бойынша анықтаймыз /1/ 
Цех желісінің басқа нүктелерінде қысқа тұйықталу тогын есептейміз. 

Бұл жағдайда біз сымдардың, кабельдік желілердің және контактілердің 
өтпелі кедергісінің ескереміз. Есептеу нәтижелері 2.29 кестеде келтірілген. 

 
2. 29- кесте. Цех желісіндегі ҚТ тогының есептік мәндері 
Нүкте х   , мОм rдоб,м0м r, мОм Iк, кА iуд, кА 
К2 9,19 20 22,88 9,38 13,32 
КЗ 9,41 20 23,19 9,24 13,11 
К4 12,34 25 31,03 6,92 9,69 
К5 13,02 30 55,43 4,06 5,73 
Кб 13,39 25 32,08 6,65 9,45 
К7 11,45 25 86,4 2,65 3,77 

 
№ 7 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Өнеркәсіптік кәсіпорындардың тарату желілерінде 

қималарды таңдау 
Сабақтың мақсаты: тарату желілерінің қималарын есептеу және 

таңдау тәртібімен танысу.  
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№ 7 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Өнеркәсіптік кәсіпорындардың тарату желілерінде 

қималарды таңдау 
Сабақтың мақсаты: тарату желілерінің қималарын есептеу және 

таңдау тәртібімен танысу.  
  

 

Негізгі сұрақтар 
1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың тарату желілерін орындау. 
2. Ток өткізгіштерді таңдау. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және есептеу үлгісі. 
 
1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың тарату желілерін орындау 
Өнеркәсіптік кәсіпорынның аумағындағы тарату желілері әуе және 

кабельдік желілермен және Ток өткізгіштермен орындалады. Әуе желілері 
электр энергиясын үнемді тасымалдауға және таратуға мүмкіндік береді. 
Алайда, өнеркәсіптік кәсіпорын аумағында желілерді төсеу күрделілігі 
олардың қолданылу аясын шектейді. Кабельдік желілер әмбебап. Олар 
траншеяларға, туннельдерге, блоктарға, ашық қабырғаларға немесе 
ғимараттардың төбелеріне, галереялар мен эстакадаларға салынуы мүмкін. 
Бір кәсіпорынның аумағында кабельдерді төсеудің аралас әдістерін 
қолдануға болады. 

 6-35 кВ өнеркәсіптік кәсіпорындар желілерінде электр энергиясының 
кәріз жүйесі ток өткізгіштермен таратылды. Ток өткізгіштердің фазалары 
салыстырмалы түрде қысқа қашықтықта үлкен қуат ағындарын алып жүретін 
қатты шиналардың пакеттерінен немесе икемді сымдардың түйіндерінен 
тұрады, икемді аспалы ток өткізгіштер үшін A600 алюминий сымы 
қолданылады, олардың саны 4, 6, 8, 10 фазаларына тең. Мұндай ток 
өткізгіштердің өткізу қабілеті тиісінше 4080, 6120, 8160, 10 200 А, ал қысқа 
тұйықталу тогы фазааралық және фазалық кергіштердің қажетті санын 
орнатқан кезде 400 кА жетуі мүмкін. 

Параллель салынған кабельдердің көп санынан жасалған желілермен 
салыстырғанда ток өткізгіштердің сенімділігі, шамадан тыс жүктеме қабілеті 
және электр Монтаждау жұмыстарын индустрияландыру мүмкіндігі 
бойынша артықшылықтары бар. Сонымен қатар, ток өткізгіштер кабельдерге 
қарағанда үлкен, индуктивті кедергілермен және бірдей ток тығыздығы бар 
үлкен қуат шығындарымен сипатталады. Ток өткізгіштің үлкен индуктивті 
кедергісі кернеудің жоғалуына әкелуі мүмкін. Алайда, егер кернеудің 
жоғалуы рұқсат етілген шектерде болса, онда индуктивтіліктің жоғарылауы 
қысқа тұйықталу токтарының шектелуіне оң әсер етеді. Кернеуі 6-10 кВ 
ашық ток өткізгіштерден симметриялық аспалы қатты шиналары бар 
өздігінен жүретін ток өткізгіштер және бірыңғай конструкциялардың икемді 
ток өткізгіштер ең жақсы көрсеткіштерге ие  

 2. Ток өткізгіштерді таңдау жүзеге асырылады: максималды 
есептелген токпен рұқсат етілген қыздыру арқылы 

 
Iдоп Imax.p                            (2.14) 

 
Мұнда Iдоп- ток өткізгіштің ұзақ жол берілетін тогы; Imax.p- екі тізбекті 

ток өткізгіштің екі тізбегінің біреуі істен шыққан кезде және барлық 
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жүктемені жұмыста қалған тізбекке ауыстырған кезде пайда болатын жарты 
сағаттық максималды жүктеменің максималды есептік тогы. 

Қалыпты жұмыс режиміндегі токтың экономикалық тығыздығы 
бойынша: 

sj =   I.p/jэ              (2.25) 

I.p- қалыпты режимдегі есептік ток; jэ- ток өткізгіштегі токтың 
экономикалық тығыздығы. 

Әдістемелік ұсынымдар: 
1. Негізгі ережелер мен есептеу әдістемесі.
2. Есептеу мысалдары.

1. Негізгі ережелер мен есептеу әдістемесі
Кабельдер сымдары мен сымдарының қималары техникалық және 

экономикалық жағдайларға сәйкес таңдалады. 
Техникалық шарттарға есептелген токпен қыздыру, коронация 

шарттары, механикалық беріктік, қысқа мерзімді қысқа мерзімді жылу 
тогымен қыздыру, қалыпты және апаттан кейінгі режимдердегі кернеудің 
жоғалуы кіреді. 

Таңдаудың экономикалық шарттары-құрылыстың шығындары 
минималды болатын желінің көлденең қимасын анықтау. 

Қыздыру қималарын таңдау есептелген Ток бойынша жүзеге 
асырылады. Параллель жұмыс істейтін желілер үшін бір қоректендіруші желі 
істен шыққан кезде апаттан кейінгі режимдегі ток есептік ток ретінде 
қабылданады. Анықтамалық мәліметтерге сәйкес, есептелген токқа 
байланысты ең жақын стандартты бөлім анықталады. Бұл бөлім қоршаған 
ортаның нақты жағдайларына және 2.30 кестеде көрсетілген сымдар мен 
кабельдерді төсеу әдісіне арналған..  

2.30-кесте. Ортаның есептік температурасы 
Өткізгішті төсеу орны Нормалар 

бойынша ортаның 
температурасы, °С 

Ауада (үй-жай ішінде) сымдарды, кабельдерді және 
шиналарды ашық және қорғалған төсеу) 

25 

120 Ом (Жылу) меншікті жылу кедергісі бар тікелей 
жерде қағаз оқшауланған жалғыз кабель) 

15 

Жердегі құбырларда да тікелей суға салу кезінде олардың 
санына қарамастан 

25 

Қағаз оқшаулағышы бар кабельдер 15 ___________________________________________________________________
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жүктемені жұмыста қалған тізбекке ауыстырған кезде пайда болатын жарты 
сағаттық максималды жүктеменің максималды есептік тогы.

Қалыпты жұмыс режиміндегі токтың экономикалық тығыздығы 
бойынша:

sj =   I.p/jэ (2.25)

I.p- қалыпты режимдегі есептік ток; jэ- ток өткізгіштегі токтың
экономикалық тығыздығы.

Әдістемелік ұсынымдар:
1. Негізгі ережелер мен есептеу әдістемесі.
2. Есептеу мысалдары.

1. Негізгі ережелер мен есептеу әдістемесі
Кабельдер сымдары мен сымдарының қималары техникалық және 

экономикалық жағдайларға сәйкес таңдалады.
Техникалық шарттарға есептелген токпен қыздыру, коронация

шарттары, механикалық беріктік, қысқа мерзімді қысқа мерзімді жылу 
тогымен қыздыру, қалыпты және апаттан кейінгі режимдердегі кернеудің 
жоғалуы кіреді.

Таңдаудың экономикалық шарттары-құрылыстың шығындары
минималды болатын желінің көлденең қимасын анықтау.

Қыздыру қималарын таңдау есептелген Ток бойынша жүзеге 
асырылады. Параллель жұмыс істейтін желілер үшін бір қоректендіруші желі
істен шыққан кезде апаттан кейінгі режимдегі ток есептік ток ретінде
қабылданады. Анықтамалық мәліметтерге сәйкес, есептелген токқа 
байланысты ең жақын стандартты бөлім анықталады. Бұл бөлім қоршаған
ортаның нақты жағдайларына және 2.30 кестеде көрсетілген сымдар мен
кабельдерді төсеу әдісіне арналған.. 

2.30-кесте. Ортаның есептік температурасы
Өткізгішті төсеу орны Нормалар

бойынша ортаның
температурасы, °С

Ауада (үй-жай ішінде) сымдарды, кабельдерді және 
шиналарды ашық және қорғалған төсеу)

25

120 Ом (Жылу) меншікті жылу кедергісі бар тікелей 
жерде қағаз оқшауланған жалғыз кабель)

15

Жердегі құбырларда да тікелей суға салу кезінде олардың 
санына қарамастан

25

Қағаз оқшаулағышы бар кабельдер 15

Егер сымдар мен кабельдерді қолдану шарттары 2.30 кестеде 
көрсетілгеннен өзгеше болса, содан кейін ұзақ мерзімді рұқсат етілген 
ағымдағы жүктемелер формула бойынша қайта есептеледі, А, 

I'доп =IдопКcрKс.нKпов       (2.26) 

Iдоп- бір кабельдің (сымның) ұзақ рұқсат етілген тогы; Кcр - есептеуден 
өзгеше ортаның температурасын ескеретін коэффициент; Kс.н - кабельдерді бір 
қабатты немесе көп қабатты төсеу кезінде, сондай-ақ құбырларда кабельдер 
мен сымдарды төсеу кезінде ток жүктемесін азайту коэффициенті; Kпов - 
топтағы жекелеген кәбілдердің жүктелмеуі кезінде рұқсат етілген токты 
арттыру коэффициенті. 

КcрKс.н коэффициенттері анықтамалық материалдар бойынша 
анықталады, ал топта жүктелмеген кабельдердің бір бөлігі болған кезде Kпов 
коэффициенті мына формула бойынша анықталады 

Кпов = 0,4 + 0,6 





 

n
n1lg31,21  (2.27) 

п 1- жүктелмеген кабельдердің саны;  
п - топтағы кабельдердің жалпы саны. 
Кабельдік желілердің қималарын таңдау кезінде рұқсат етілген қысқа 

мерзімді жүктемелер ескеріледі. 
Кернеуі 10 кВ дейін сіңдірілген қағаз оқшаулағышы бар, номиналды 

жүктемелерден аз жүктемелері бар кабельдер үшін рұқсат етілген қысқа 
мерзімді шамадан тыс жүктемелер 2.31 кестеде келтірілген..  

2.31-кесте. Қағаз сіңдірілген оқшаулағышы бар кернеуі 10 кВ дейінгі кабельдер 
үшін жол берілетін қысқа мерзімді жүктемелер 
Алдын ала 
жүктеме 
коэффициенті 

Төсеу түрі Номиналдыға қатысты номиналдыға 
қатысты рұқсат етілген қайта тиеу, сағат 
ішінде 

 
0,5 1 3 

0,6 Жерге 
Ауада 
Құбырларда 
(жерде)

1,35 1,25 
1,2 

1,3 
1,15 
1,1 

1,15 
1,1 
1 

0,8 

Жерге 
Ауада 
Құбырларда 
(жерде) 

1,2 
1,15 
1,1 

1,15 
1,1 
1,05 

1,1 
1,05 1 

__________________________________________________________________
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Аварияларды жою уақытында мұндай кабельдер үшін 5 тәулік ішінде 
қайта тиеуге жол беріледі 2.32.кестеде көрсетілген   

2.32- кесте Аппатарды жою уақытында қағаз оқшаулағышы бар кернеуі 10 кВ 
дейінгі кабельдер үшін рұқсат етілетін артық жүктемелер 

Алдын ала 
жүктеме 

коэффициенті 

Төсеу түрі  Максимум ұзақтығы кезінде номиналдыға 
қатысты рұқсат етілген шамадан тыс
жүктеме, сағ 1 3 6 

0,6 Жерге 
Ауада 
Құбырларда 
(жерде) 

1,5 
1,35 
1,3 

1,35 
1,25 
1,2 

1,25 
1,25 
1,15 

0,8 

Жерге 
Ауада 
Құбырларда 
(жерде) 

1,35 
1,3 
1,2 

1,25 
1,25 
1,15 

1,2 
1,25 
1,1 

С, полиэтиленді оқшауламасы және поливинилхлоридті оқшауламасы 
бар кабельдер үшін аварияларды жою уақытында тиісінше 10 және 15% - ға 
дейін тиеуге жол беріледі, бұл ретте көрсетілген қайта тиеуге, егер осы 
тәуліктердің қалған уақыт кезеңдерінде жүктеме номиналдыдан аспаса, 5 
тәулік ішінде ұзақтығы тәулігіне 6 сағаттан аспайтын жүктеме максимумы 
уақытына жол беріледі. Кернеуі 20-35 кВ кабель желілерін қайта тиеуге жол 
берілмейді (ЭОЕ бойынша). 

Коронация шарттары бойынша тек әуе желілері үшін ең аз рұқсат 
етілген бөлім таңдалады. Кабель желілері үшін ең кіші стандартты бөлім 
тәжді қамтамасыз етпейді. 

Механикалық беріктігі бойынша кабельдің көлденең қимасын таңдау 
да жүргізілмейді, өйткені минималды стандартты бөлім осы шартты 
қанағаттандырады. Әуе желілері үшін қиманы есептеу өз массасының, 
желдің күшінің, көктайғақтың әсерін ескере отырып жүргізіледі және "электр 
жүйелері мен желілері"курсында егжей-тегжейлі қаралады]. 

ҚТ тогының әсері релелік қорғаныспен қорғалатын кабель желілерінің 
қимасын таңдау кезінде ғана ескеріледі. Балқымалы токты шектейтін 
сақтандырғыштармен қорғалатын кәбілдер ҚТ токтарына термиялық 
төзімділікке тексерілмейді, өйткені сақтандырғыштың іске қосылу уақыты аз 
және бөлінген жылу кабельді қауіпті температураға дейін қыздыра алмайды. 

ҚТ токтарына термиялық төзімді қима мына формула бойынша 
анықталады: мм2, 

ТПT КtIs /  (2.28) 

_________________________________________________________________
_
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Аварияларды жою уақытында мұндай кабельдер үшін 5 тәулік ішінде 
қайта тиеуге жол беріледі 2.32.кестеде көрсетілген 

2.32- кесте Аппатарды жою уақытында қағаз оқшаулағышы бар кернеуі 10 кВ
дейінгі кабельдер үшін рұқсат етілетін артық жүктемелер

Алдын ала 
жүктеме 

коэффициенті

Төсеу түрі Максимум ұзақтығы кезінде номиналдыға 
қатысты рұқсат етілген шамадан тыс
жүктеме, сағ1 3 6

0,6 Жерге
Ауада
Құбырларда 
(жерде)

1,5
1,35
1,3

1,35
1,25
1,2

1,25
1,25
1,15

0,8

Жерге
Ауада
Құбырларда 
(жерде)

1,35
1,3
1,2

1,25
1,25
1,15

1,2
1,25
1,1

С, полиэтиленді оқшауламасы және поливинилхлоридті оқшауламасы 
бар кабельдер үшін аварияларды жою уақытында тиісінше 10 және 15% - ға 
дейін тиеуге жол беріледі, бұл ретте көрсетілген қайта тиеуге, егер осы 
тәуліктердің қалған уақыт кезеңдерінде жүктеме номиналдыдан аспаса, 5
тәулік ішінде ұзақтығы тәулігіне 6 сағаттан аспайтын жүктеме максимумы 
уақытына жол беріледі. Кернеуі 20-35 кВ кабель желілерін қайта тиеуге жол
берілмейді (ЭОЕ бойынша).

Коронация шарттары бойынша тек әуе желілері үшін ең аз рұқсат 
етілген бөлім таңдалады. Кабель желілері үшін ең кіші стандартты бөлім 
тәжді қамтамасыз етпейді.

Механикалық беріктігі бойынша кабельдің көлденең қимасын таңдау
да жүргізілмейді, өйткені минималды стандартты бөлім осы шартты
қанағаттандырады. Әуе желілері үшін қиманы есептеу өз массасының, 
желдің күшінің, көктайғақтың әсерін ескере отырып жүргізіледі және "электр
жүйелері мен желілері"курсында егжей-тегжейлі қаралады].

ҚТ тогының әсері релелік қорғаныспен қорғалатын кабель желілерінің 
қимасын таңдау кезінде ғана ескеріледі. Балқымалы токты шектейтін
сақтандырғыштармен қорғалатын кәбілдер ҚТ токтарына термиялық 
төзімділікке тексерілмейді, өйткені сақтандырғыштың іске қосылу уақыты аз
және бөлінген жылу кабельді қауіпті температураға дейін қыздыра алмайды.

ҚТ токтарына термиялық төзімді қима мына формула бойынша 
анықталады: мм2,

ТПT КtIs / (2.28)

I - қысқа тұйықталу тогының тұрақты мәні, A; tП- қысқа тұйықталудың 
келтірілген уақыты; КТ - мәндері 2.33 кестеде келтірілген кабель 
өткізгіштерінің рұқсат етілген қыздыру температурасының шектелуін 
ескеретін температуралық коэффициент, Ас1/2/мм2. 
2.33 – кесте. Кабель талсымдарын қыздырудың рұқсат етілген температурасы 
және КТ температуралық коэффициенті 
Өткізгіштің түрі мен материалы  Д,

о
С  П

о
С  к,

о
С

 
КТ,А с1/2  /мм2 

Мыс 
тарамы 

Алюмин. 
тарамы 

Мыс 
тарамы 

Алюмин. 
тарамы 

Кернеуге арналған қағаз оқшаулағышы бар кабельдер, кВ 
3 кВ дейін 80 125 200 150 165 95 
6 65 100 200 150. 165 95. 
10 60 90 200 150 165 95 
20-35 50 — 125 125 — —' 
Кернеуге арналған поливинилхлоридті оқшаулағышы бар кабельдер, кВ: 
    6 65 75 150 150 114 75 

10 65 75 150 150 118 78 

Кернеуге арналған полиэтилен оқшаулағышы бар кабельдер, кВ: 
    6 65 72 120 120 94 62 
   10 65 72 120 120 98 65 

Е с к е р т п е .
 д - ұзақ уақыт рұқсат етілген жүктеме кезінде кабель тарамын 

қыздырудың рұқсат етілген температурасы;  
 П - қысқа мерзімді шамадан тыс жүктеме кезінде өткізгіштің рұқсат 

етілген қыздыру температурасы (ұзақтығы 4 минутқа дейін); 
 к - қысқа тұйықталу токтарында өткізгіштің максималды рұқсат 

етілген қыздыру температурасы. 
Берілген tП  уақыты периодтық  tП,a және периодтық  tП.П қосындысымен 

анықталады.ҚТ ток уақытының құрамдас бөлігі:  

t= tП.а  + tП.П              (2.29) 

Нақты уақыт кезінде КЗ t<5с (t = t3+tBык; 
тиісінше, қорғау және өшіру жабдықтарының ұзақтығы мәні t3  tBык-  

бойынша анықталады қисықтары сурет. 2.21 қысқа тұйықталудың нақты 
уақытына және қысқа тұйықталудың бастапқы өтпелі тогының қысқа 
тұйықталудың белгіленген тогына қатынасына байланысты КЗ 
I  (  " = I"/ I )  

___________________________________________________________________
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2.21- сурет. РВЖ генераторынан қуат алған кезде қысқа тұйықталу 
тогының периодтық құраушысы үшін берілген уақыттың тәуелділік 

қисықтары 
 
Нақты уақыт кезінде > 5 с  tП.П= tП.5  +(t-5) 
 
tП.5  - берілген уақыт мәні  t=5 с.  

 
периодтық компоненттің келтірілген уақыты мына формула бойынша 

анықталады: 
 
tП.а 2)(05,0    

 
нақты уақыт уақытымен  t> 1 с  tП.а ескерілмейді 
Стандартты термиялық тұрақты қима sTесептік шамасына жақын кіші 

қима ретінде қабылданады. 
Бұл шешім есептеу әдісіне енгізілген шамадан тыс қателікке 

байланысты. 
Таңдалған бөлім кернеудің жоғалуы бойынша тексеріледі. Кернеуді 

жоғалту үшін нормаланған мәндер орнатылмаған. Алайда, қуат көзінің 
шиналарындағы кернеуді біліп, желідегі кернеудің жоғалуын есептей отырып, 
олар тұтынушылардағы кернеуді анықтайды. Тұтынушыларда кернеуді тар 
шектерде ұстап тұру қажет болған жағдайда кернеуді реттеу тәсілдері туралы 
мәселе шешіледі. 

Кернеуі 35 кВ дейінгі желілердегі кернеудің жоғалуын мынадай 
формула бойынша анықтайды: 

 
)sincos(3  удудp xrlIU  , (2.30) 
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2.21- сурет. РВЖ генераторынан қуат алған кезде қысқа тұйықталу
тогының периодтық құраушысы үшін берілген уақыттың тәуелділік

қисықтары

Нақты уақыт кезінде > 5 с tП.П= tП.5  +(t-5)

tП.5  - берілген уақыт мәні t=5 с. 

периодтық компоненттің келтірілген уақыты мына формула бойынша
анықталады:

tП.а 2)(05,0  

нақты уақыт уақытымен  t> 1 с tП.а ескерілмейді
Стандартты термиялық тұрақты қима sTесептік шамасына жақын кіші

қима ретінде қабылданады.
Бұл шешім есептеу әдісіне енгізілген шамадан тыс қателікке 

байланысты.
Таңдалған бөлім кернеудің жоғалуы бойынша тексеріледі. Кернеуді

жоғалту үшін нормаланған мәндер орнатылмаған. Алайда, қуат көзінің
шиналарындағы кернеуді біліп, желідегі кернеудің жоғалуын есептей отырып,
олар тұтынушылардағы кернеуді анықтайды. Тұтынушыларда кернеуді тар
шектерде ұстап тұру қажет болған жағдайда кернеуді реттеу тәсілдері туралы
мәселе шешіледі.

Кернеуі 35 кВ дейінгі желілердегі кернеудің жоғалуын мынадай
формула бойынша анықтайды:

)sincos(3  удудp xrlIU  , (2.30)

 IР- есептелген желі тогы, А;  
rуд, худ- сызықтардың белсенді және реактивті меншікті кедергісі, Ом/км; 
l- сызық ұзындығы, км; 
cos  және  sin  желінің соңындағы қуат коэффициентіне (tg ) сәйкес 

келеді. 
Кабельдік желілер үшін нақты қарсылық мәндері 2.34 кестеде 

келтірілген. 

2.34 -кесте. Үш желілі каельдердің меншікті белсенді және индуктивті 
кедергілері 

Номиналды 
тарамдар, мм2 

Белсенді кедергі  +20°С, Ом/км 
кезінде 

Индуктивті кедергі, ОМ/км, кабельдің 
номиналды кернеуінде, кВ 

алюминий мыс до 1 6 10 20 35 

4 7,74 
 

4,6 
 

0,095 
 

0,11 
 

0,122 
 

0,135 
 

0,137 
 6 5,17 

 
3,07 

 
0,09 

 
0,102 

 
0,113 

 
0,129 

 
0,126 

 10 
 

3,1 
 

1,84 
 

0,073 
 

0,091 
 

0,099 
 

0,119 
 

0,12 
 16 

 
1,94 

 
1,15 

 
0,0675 

 
0,087 

 
0,095 

 
0,116 

 
0,116 

 25 
 

1,24 
 

0,74 
 

0,0662 
 

0,083 
 

0,09 
 

0,11 
 

0,113 
35 
 

0,89 
 

0,52 
 

0,0637 
 

0,08 
 

0,086 
 

0,107 
 50 

 
0,62 

 
0,37 

 
0,0625 

 
0,078 

 
0,083 

 
0,104 

 70 
 

0,443 
 

0,26 
 

0,0612 
 

0,076 
 

0,081 
 

0,101 
95 
 

0,326 
 

0,194 
 

0,0602 
 

0,074 
 

0,079 
 120 

 
0,258 

 
0,153 

 
0,0602 

 
0,073 

 
0,077 

 150 
 

0,206 
 

0,122 
 

0,0596 
 

0,071 0,075 
185 0,167 

 
0,099 0,0596 

 240 0,129 0,0587 

Е с к е р т п е .  Белсенді және индуктивті кедергілер белдік оқшаулауы бар үш ядролы 
кабельдер үшін берілген. 

Кернеуі 35 кВ жоғары желілердегі кернеудің жоғалуын есептеу П-
тәрізді ауыстыру схемасы негізінде жүргізіледі (желінің сыйымдылығы 
ескеріледі). 

Ток сымдарының қималарын таңдауды есептеу мысалы. 
Кәсіпорынды электрмен жабдықтау схемасы үшін, 2.22  суретте ток 

өткізгішті таңдау, ток өткізгіштегі кернеудің жоғалуын ең алыс РП-ге дейін 
және оны салуға жұмсалған шығындарды анықтау. Есептеулерде жылына 40 
тг/(кВт жыл) тең электр энергиясы шығынының 1 кВт құнын, жүктеме 
қуатының коэффициенті 0,8, ток құбырының басындағы ҚТ соққы тогы 80 
кА қабылдау. 

__________________________________________________________________
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Шешімі. S= 2(100x45x6) көлденең қимасы бар екі шұңқырлы 
профильден қорап бөлігінің ток сымын, таңдалған  Iдоп= 3500 А қимасының 
ток сымының рұқсат етілген тогын орнатуға қабылдаймыз 

AD31T1 қорытпасынан таңдалған шиналар профиліне арналған 
экономикалық тығыздық  

 
2

0
/445,040

8,178,17 ммАСjэ   

 
Ток өткізгіштің қимасын токтың экономикалық тығыздығын ескере 

отырып анықтаймыз 
 

sj = I.p/jэ= 1600/0,445=3595,5 мм2 
 
Жоғарыда келтірілген есептеулер негізінде біз 2 (125×55×6,5) қимасы 

бар ток өткізгішті (көлденең қимасы ЅП=> = 2740 мм2) Iдоп =4640 А. рұқсат 
етілген токпен орнатамыз, таңдалған ток өткізгішті электродин кедергісіне 
қысқа тұйықталу тогының белгілі мәндерімен тексеру керек. 

Ағымдағы сымға келтірілген шығындар келесіге сәйкес анықталады 
 
                                          3 = КнК + Сэ,                                                 (2.31) 
 
Бұл жағдайда күрделі шығындар: 
 
K=L(k1+2k2sn)=1,2(64700+2x14,1x2740 )10-3= 170,4 тыс.тг 

 
k1 және k2 коэффициенттері. 2.35 кестесі бойынша қабылданған;  
L— ток өткізгіштің ұзындығы. 

Жыл сайынғы пайдалану шығындарын мына формула бойынша 
анықтаймыз:  

                                              Сэ=Са+СП+Сэкс                                                                  (2.32) 
 
Са- реновацияға және күрделі жөндеуге амортизациялық 

аударымдар;СП - электр энергиясы шығынының құны; Сэкс- Ағымдағы 
жөндеуді, жалақыны және жалпы цехтық шығыстарды қамтитын 
пайдалануға арналған шығыстар 
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Шешімі. S= 2(100x45x6) көлденең қимасы бар екі шұңқырлы 
профильден қорап бөлігінің ток сымын, таңдалған  Iдоп= 3500 А қимасының 
ток сымының рұқсат етілген тогын орнатуға қабылдаймыз 

AD31T1 қорытпасынан таңдалған шиналар профиліне арналған 
экономикалық тығыздық  

 
2

0
/445,040

8,178,17 ммАСjэ   

 
Ток өткізгіштің қимасын токтың экономикалық тығыздығын ескере 

отырып анықтаймыз 
 

sj = I.p/jэ= 1600/0,445=3595,5 мм2 
 
Жоғарыда келтірілген есептеулер негізінде біз 2 (125×55×6,5) қимасы 

бар ток өткізгішті (көлденең қимасы ЅП=> = 2740 мм2) Iдоп =4640 А. рұқсат 
етілген токпен орнатамыз, таңдалған ток өткізгішті электродин кедергісіне 
қысқа тұйықталу тогының белгілі мәндерімен тексеру керек. 

Ағымдағы сымға келтірілген шығындар келесіге сәйкес анықталады 
 
                                          3 = КнК + Сэ,                                                 (2.31) 
 
Бұл жағдайда күрделі шығындар: 
 
K=L(k1+2k2sn)=1,2(64700+2x14,1x2740 )10-3= 170,4 тыс.тг 

 
k1 және k2 коэффициенттері. 2.35 кестесі бойынша қабылданған;  
L— ток өткізгіштің ұзындығы. 

Жыл сайынғы пайдалану шығындарын мына формула бойынша 
анықтаймыз:  

                                              Сэ=Са+СП+Сэкс                                                                  (2.32) 
 
Са- реновацияға және күрделі жөндеуге амортизациялық 

аударымдар;СП - электр энергиясы шығынының құны; Сэкс- Ағымдағы 
жөндеуді, жалақыны және жалпы цехтық шығыстарды қамтитын 
пайдалануға арналған шығыстар 

  
 

 
 

2.22- сурет.Ток өткізгіштерді қолдана отырып, кәсіпорынды электрмен 
жабдықтау схемасы 

 
2.35- кесте.Электр энергиясының 1 кВт шығынының құны кезінде кернеуі 6-
10 кВ қатты симметриялық ток өткізгіштерді салуға күрделі салымдардың 
құрамдастары Спо=40 тг/(кВтгжыл) 

Ток 
өткізгіштің 
сипаттамала

ры 

Изолятор 
түрі 

Қима ауданының 
ауқымы, мм2г 

ҚТ күш 
тоғы,кА 

Мәні 

 
 

 
 

 
 

k1, тг/км k2,тг (км 
x мм2) 

Ашық  
Жабық 
Жабық 

ИШД-35 
ИШД-10 
ОМЕ-20 

2740-4880 2740-
4880 
2740-4880 

60-100 
140 
180 
200 60-80 
100 
140 
180 
200 
100 
140 
180 
200 

64 700 
97 800 
107 500 
128 900 
168 300 
170100 
177 300 
183 300 
188 900 
173 700 
184 900 
195 900 
206 500 

14,1 14,1 
14,1 

 
Жыл сайынғы пайдалану шығындарын келесі түрде ұсынуға 

болатындығын ескере отырып: 
 

Сэ = (Ка + Кт,р)К+ Сп,(2.33) 
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З = КнК + Сэ, келісі тәсілмен жазамыз: 
 

З = (Кн+ Ка+ Кт,р) К + Сп,(2.34) 
 
Кн- 0,125-ке тең тиімділіктің нормативтік коэффициенті; К, және Кт,р - 

амортизацияға және ағымдағы жөндеуге аударымдар нормалары; 
анықтамалық деректерге сәйкес біз оларды тиісінше 2,5 және 0,5% - ға тең 
қабылдаймыз, ток өткізгіштегі электр энергиясы шығындарының құны: 

 

Сп = С0х10-3 6КдR0
3

3

1

2 10, 











i

p iLiI = 

 
= 4,510)4505,09002,016005,0(012,02,161040 32223   мың тг; 

З= (0,125+ 0,005+ 0,025) 170,4 + 5,4 = 31,8 мың. тг. 
 
Қалыпты жұмыс режимінде (ток өткізгіштің екі тізбегі жұмыс істеген 

кезде) ток өткізгіштің учаскелеріндегі кернеудің жоғалуы: 
 

)sincos(1  удудДp xrКIU  = 1600 (1,2х0,012х0,8 + 0,165х0,6) 0,5 = 88,4 B 
U2= 900 (1,2-0,012-0,8 + 0,165-0,6) 0,2 = 19,89 B; 
U3= 450 (1,2-0,012-0,8+ 0,165-0,6) 0,5 = 24,86 B, 

 
 rуд, и худ- ашық ауада ток өткізгішті төсеу үшін анықтамалық 

мәліметтер бойынша қабылданған ток өткізгіштің электрлік және индуктивті 
кедергісі. 

Ток өткізгіштегі кернеудің ең алыс ТҚ-ға дейінгі жалпы шығыны: 
 

U= U1+U2+U8=88,4 + 19,89+24,86=133,15 B, 
 
Қалыпты режимде ең алыс РП кірістеріндегі кернеу:    

BU 65,1026915,1333105003   
 
Авариялық режимде - бір ток өткізгіш арқылы барлық жүктемені 

қоректендірген кезде-ток өткізгіштегі кернеудің жоғалуы екі еселенеді және 
РПЗ кірмесіндегі кернеу мынаны құрайды 3U = 10; 

BU 3,1003915,13332105003   
Тарату желісінің кабельдік желілерінің қималарын есептеу 

мысалы 
I санаттағы тұтынушыларды қоректендіретін және sp = 5488 кВА 

есептік жүктемесі бар 10 кВ кернеуге арналған кабель желілерінің қимасын 
таңдау. Қуат көзінің шиналарындағы қысқа тұйықталу тогының мәні 8,45 кА-
ға тең, қысқа тұйықталу уақыты tп=1,25 с. Жеткізу сызықтарының ұзындығы 
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З = КнК + Сэ, келісі тәсілмен жазамыз:

З = (Кн+ Ка+ Кт,р) К + Сп,(2.34)

Кн- 0,125-ке тең тиімділіктің нормативтік коэффициенті; К, және Кт,р -
амортизацияға және ағымдағы жөндеуге аударымдар нормалары; 
анықтамалық деректерге сәйкес біз оларды тиісінше 2,5 және 0,5% - ға тең 
қабылдаймыз, ток өткізгіштегі электр энергиясы шығындарының құны:

Сп = С0х10-3 6КдR0
3

3

1

2 10, 











i

p iLiI =

= 4,510)4505,09002,016005,0(012,02,161040 32223   мың тг;
З= (0,125+ 0,005+ 0,025) 170,4 + 5,4 = 31,8 мың. тг.

Қалыпты жұмыс режимінде (ток өткізгіштің екі тізбегі жұмыс істеген
кезде) ток өткізгіштің учаскелеріндегі кернеудің жоғалуы:

)sincos(1  удудДp xrКIU  = 1600 (1,2х0,012х0,8 + 0,165х0,6) 0,5 = 88,4 B
U2= 900 (1,2-0,012-0,8 + 0,165-0,6) 0,2 = 19,89 B;
U3= 450 (1,2-0,012-0,8+ 0,165-0,6) 0,5 = 24,86 B,

rуд, и худ- ашық ауада ток өткізгішті төсеу үшін анықтамалық
мәліметтер бойынша қабылданған ток өткізгіштің электрлік және индуктивті 
кедергісі.

Ток өткізгіштегі кернеудің ең алыс ТҚ-ға дейінгі жалпы шығыны:

U= U1+U2+U8=88,4 + 19,89+24,86=133,15 B,

Қалыпты режимде ең алыс РП кірістеріндегі кернеу:   
BU 65,1026915,1333105003 

Авариялық режимде - бір ток өткізгіш арқылы барлық жүктемені
қоректендірген кезде-ток өткізгіштегі кернеудің жоғалуы екі еселенеді және 
РПЗ кірмесіндегі кернеу мынаны құрайды 3U = 10; 

BU 3,1003915,13332105003 

Тарату желісінің кабельдік желілерінің қималарын есептеу 
мысалы

I санаттағы тұтынушыларды қоректендіретін және sp = 5488 кВА
есептік жүктемесі бар 10 кВ кернеуге арналған кабель желілерінің қимасын
таңдау. Қуат көзінің шиналарындағы қысқа тұйықталу тогының мәні 8,45 кА-
ға тең, қысқа тұйықталу уақыты tп=1,25 с. Жеткізу сызықтарының ұзындығы 

l = 500 м, cos  = 0,8, 1 кВтч электр қуатын жоғалту құны Со,п = 0,2 коп, 
максималды шығынды пайдалану уақыты Tп= 5000 сағ. кабель желілерін ТҚ-
ға қосу майлы ажыратқыштар арқылы жүзеге асырылады 

Шешімі .1. I санаттағы тұтынушылар үшін қуаттың қажетті 
үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында олардың арасындағы қашықтық 100 
мм болатын траншеяға параллель салынған екі кабель желісін қабылдаймыз. 
2. қалыпты Iр және төтенше Imax.p режимдері есептелген токтарды анықтаймыз
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5. Анықтамалық материалдар бойынша біз AАБл маркалы кабельді
таңдаймыз-алюминий тарамдарды оқшаулау, алюминий қабығында, болат 
таспалармен брондалған, битум жастықшасы бар. 

Кабельдердің, желілердің көлденең қимасын таңдаймыз, апаттық 
режимде рұқсат етілген жүктемені және кабельдерді бір траншеяға салу 
кезінде қалыпты режимде рұқсат етілген токтың төмендеуін ескере отырып. 
Апатты жою уақытын максималды (6 сағат), ал желілерді қалыпты режимде 
жүктеу коэффициенті 0,6 деп қабылдаймыз. Рұқсат етілген шамадан тыс 
жүктеме 1,25 құрайды. Ағымдағы жүктемені азайту коэффициенті 0,9-ға тең. 

Кабель желілерінің рұқсат етілген тогы арақатынастан анықталады 

1 ,25КсмIдоп Iтах,р(2.35)

немес     
Iдоп Iтах/(1 ,25 Ксм) 

Iдоп> 317,2/(1,25x0,9);    

Iдоп>282А. 

үш сымды кабельдің тарамдарының көлденең қимасына тең 185 мм2 
(Iдоп  = 310 А). 

5. Кабель тарамдарының термиялық тұрақты қимасын формула
бойынша таңдаңыз 

ТПT КtIs / = 25,9995/25,18450 мм

КТ коэффициенті 5.4./1/ кесте бойынша қабылданады. 
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Ең жақын стандартты қима-95 мм2. 
6. 4 және 5 негізінде 185 мм2 қимасын таңдаймыз және кернеудің

жоғалуын анықтаймыз:: 
қалыпты режимде 

)sincos(3  удудp xrlIU  =1,73х158,6 х 0,5(0,167х0,8 + 0,077х0,6) 
=24,7 В; 

авариялық режимде 
)sincos(3 .max  удудp xrlIU   = 1,73х317,2 х 0,5 (0,167х0,8+ 0,077х0,6) = 

49,4 В, 

удуд xr ,  2.5. /2/ кесте бойынша қабылданады. 
Есептеулерден желідегі кернеудің жоғалуы шамалы екенін көруге 

болады, сондықтан тұтынушылардағы кернеу номиналдыдан іс жүзінде 
ерекшеленбейді, 

7. Экономикалық тұрғыдан қолайлы қиманы таңдау үшін салыстыру
үшін келесі стандартты қималарды қабылдаймыз 

s1 = 150 мм2 ( I доп = Kс,нIдоп = 0,9x275=247,5 A), 

s2=185 мм2 ( I доп =279 A), s3=240 мм2 ( I доп =319,5А). 

Кабельдерді қалыпты режимде жүктеу коэффициенттерін анықтаймыз 

KЗ2= 
доп

p

I
I


57,0
279

6,158 

Қалған кабельдер үшін есептеулер 2.36 кестеде келтірілген. 
Кесте 2.36- Кабель желілерінің есептік сипаттамалары 

S, 
мм 2 номР кВт Кз 

ДР
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С э
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П
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З 
, т

г/
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150 10,92 0,64 7,75 38 750 1,92 77,5 57,5 135 375 
185 11,06 0,57 6,34 31676,4 2,19 63,3

5 
65,6 128,95 402,7 

240 11,39 0,5 4,92 24 600 2,6 49,2 78 127,2 452,2 

Нақты жүктеме кезінде ДР 2 желідегі қуаттың жоғалуын анықтаймыз 

ДР 2 = номР Кз2
2 = 3 ( I доп2)2rуд2l Кз2

2x103 = 3x2792x0,167x0,5x0,57x10-3 = 
6,34 кВт. 

__________________________________________________________________
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Ең жақын стандартты қима-95 мм2. 
6. 4 және 5 негізінде 185 мм2 қимасын таңдаймыз және кернеудің 

жоғалуын анықтаймыз:: 
қалыпты режимде 
 

)sincos(3  удудp xrlIU  =1,73х158,6 х 0,5(0,167х0,8 + 0,077х0,6) 
=24,7 В;  

 
авариялық режимде 

)sincos(3 .max  удудp xrlIU   = 1,73х317,2 х 0,5 (0,167х0,8+ 0,077х0,6) = 
49,4 В, 

 
удуд xr ,  2.5. /2/ кесте бойынша қабылданады. 

Есептеулерден желідегі кернеудің жоғалуы шамалы екенін көруге 
болады, сондықтан тұтынушылардағы кернеу номиналдыдан іс жүзінде 
ерекшеленбейді, 

7. Экономикалық тұрғыдан қолайлы қиманы таңдау үшін салыстыру 
үшін келесі стандартты қималарды қабылдаймыз 

 
s1 = 150 мм2 ( I доп = Kс,нIдоп = 0,9x275=247,5 A), 

 
s2=185 мм2 ( I доп =279 A), s3=240 мм2 ( I доп =319,5А). 

 
Кабельдерді қалыпты режимде жүктеу коэффициенттерін анықтаймыз 
 

KЗ2= 
доп

p

I
I


57,0
279

6,158   

 
Қалған кабельдер үшін есептеулер 2.36 кестеде келтірілген. 

Кесте 2.36- Кабель желілерінің есептік сипаттамалары 
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150 10,92 0,64 7,75 38 750 1,92 77,5 57,5 135 375 
185 11,06 0,57 6,34 31676,4 2,19 63,3

5 
65,6 128,95 402,7 

240 11,39 0,5 4,92 24 600 2,6 49,2 78 127,2 452,2 

Нақты жүктеме кезінде ДР 2 желідегі қуаттың жоғалуын анықтаймыз 

ДР 2 = номР Кз2
2 = 3 ( I доп2)2rуд2l Кз2

2x103 = 3x2792x0,167x0,5x0,57x10-3 = 
6,34 кВт.  

 
  

 

Желідегі энергия шығыны: 
 

аЭ 2 = ДР 2Tп = 6,34x5000 = 31676,4 кВтч/год. 
 

Желідегі энергия шығындарының құны: 
 

Сп2 = аЭ 2 Сoп =31676,4x0,2x10-2=63,35 тг/год. 
 

Желі құрылысына күрделі салымдарды УПС бойынша анықтаймыз 
(есептеулерді бір жолға орындаймыз) 

   
  К2 = Куд2l = 4,37х0,5 = 2,185 тыс.тг, 

 
Куд2- траншеяға салынған кабельдік желінің 1 км құны 
 
Жыл сайынғы амортизациялық аударымдар: 
 
Са2 = К2Ка = 2,185х0,03х103 = 65,6 тг/год, 
 
Ка- анықтамалар бойынша қабылданған амортизациялық аударымдар 

коэффициенті. 
Кабельдік желілердің барлық бөлімдері үшін персоналды күту және 

жөндеу шығындарының құны бірдей болады, сондықтан біз оны есептеулерде 
ескермейміз. 

Жылдық пайдалану шығындары: 
 
Сэ2 = СП2+ Ca2= 63,35 + 65,6 = 128,95 тг/год. 
 
S2 =185 мм2 қимасының желіге келтірілген шығынды тең: 
 
 З2 = 0,125К2+ СЭ2 = 0,125х2,185х103+ 128,95 = 402,1 тг/год. 
 
150 мм2, 240 мм2, көлденең қимасы бар сызықтар үшін ұқсас 

есептеулерді орындаймыз, нәтижелерін кестеге енгіземіз. 
Есептеулерден көрініп тұрғандай, (s) тәуелділігі минимумға ие емес, 

бірақ өсіп келе жатқан сипатқа ие. Сондықтан біз техникалық шарттар 
бойынша таңдалған бөлімді қабылдаймыз. 

Егер сіз көлденең қиманы экономикалық ток тығыздығы бойынша 
анықтасаңыз, онда ол 

Sj= Ip/jэ= 158/1,2 = 132,2 мм2 

( jэ- жүктеме максимумын пайдалану сағаттарының саны 5000 сағаттан 
артық болған кезде алюминий желілі және қағаз оқшауламасы бар кабельдер 
үшін қабылданған токтың экономикалық тығыздығы). 
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Бұл жағдайда, жоғарыда қарастырылғандай, техникалық шарттар 
бойынша бөлім түпкілікті қабылданады. 

Жалпы алғанда, токтың экономикалық тығыздығы бойынша қиманы 
таңдау экономикалық тұрғыдан орынды қиманы анықтамайды, өйткені 
электр энергиясының құны, желіні құрудың күрделі шығындары 
ескерілмейді және желінің жылдағы жұмыс сағаттарының саны шамамен 
ескеріледі. Сондықтан экономикалық тұрғыдан қолайлы бөлім келтірілген 
шығындарды салыстыру негізінде таңдалады. 

 
№ 8 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Кәсіпорынның электр жүктемелерінің орталығын 

анықтау 
Сабақтың мақсаты: Қосалқы станцияның ұтымды орналасуын 

анықтау үшін электр жүктемелерінің орталығының анықтамасын көрсету. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Негізгі ережелер мен қатынастар және есептеу әдістемесі. 
2. Есептеу мысалы. 
 
1. Негізгі ережелер мен қатынастар және есептеу әдістемесі 
Қосалқы станцияның орналасқан жерін анықтау-бұл жүктеме 

орталығының координаттарын табу. Бастапқы мәліметтерге сәйкес, Бас 
жоспардың X және Y осьтерін салу және әр цехтың электр жүктеме 
орталықтарын (ЦЭЖ) салу. 

Бас жоспардың аумағының көлемін ескере отырып, ыңғайлы радиусты 
қабылдай отырып, ең үлкен және кішіге назар аудара отырып, жүктемелердің 
масштабын таңдаңыз. 

мұндағы т-жүктемелердің масштабы, кВт / км немесе квар / км; 
Рнм, QНМ- цехтың ең аз қуаты, кВт немесе квар; 
Rm- жүктеме картограммасының көзбен шолып қабылданатын ең кіші 

радиусы, км. 
Т шамасы дөңгелектенеді және белсенді жүктемелер үшін де, реактивті 

жүктемелер үшін де қабылданады. 
Барлық цехтардың белсенді және реактивті жүктеме шеңберлерінің 

радиусы анықталады: 
 

a
a m

PR



p

p m
QR




                                                     (2.36) 
 

Rа және Rp- реактивті және белсенді жүктемелердің радиустары, км; 
P және Q - цехтардың белсенді және реактивті жүктемелері, кВт және 

квар; 
mа, mр - белсенді және реактивті жүктемелердің масштабы, кВт/км2 

немесе квар/км2. 



167

  
 

Бұл жағдайда, жоғарыда қарастырылғандай, техникалық шарттар 
бойынша бөлім түпкілікті қабылданады. 
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таңдау экономикалық тұрғыдан орынды қиманы анықтамайды, өйткені 
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ескерілмейді және желінің жылдағы жұмыс сағаттарының саны шамамен 
ескеріледі. Сондықтан экономикалық тұрғыдан қолайлы бөлім келтірілген 
шығындарды салыстыру негізінде таңдалады. 

 
№ 8 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Кәсіпорынның электр жүктемелерінің орталығын 

анықтау 
Сабақтың мақсаты: Қосалқы станцияның ұтымды орналасуын 

анықтау үшін электр жүктемелерінің орталығының анықтамасын көрсету. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Негізгі ережелер мен қатынастар және есептеу әдістемесі. 
2. Есептеу мысалы. 
 
1. Негізгі ережелер мен қатынастар және есептеу әдістемесі 
Қосалқы станцияның орналасқан жерін анықтау-бұл жүктеме 

орталығының координаттарын табу. Бастапқы мәліметтерге сәйкес, Бас 
жоспардың X және Y осьтерін салу және әр цехтың электр жүктеме 
орталықтарын (ЦЭЖ) салу. 

Бас жоспардың аумағының көлемін ескере отырып, ыңғайлы радиусты 
қабылдай отырып, ең үлкен және кішіге назар аудара отырып, жүктемелердің 
масштабын таңдаңыз. 

мұндағы т-жүктемелердің масштабы, кВт / км немесе квар / км; 
Рнм, QНМ- цехтың ең аз қуаты, кВт немесе квар; 
Rm- жүктеме картограммасының көзбен шолып қабылданатын ең кіші 

радиусы, км. 
Т шамасы дөңгелектенеді және белсенді жүктемелер үшін де, реактивті 

жүктемелер үшін де қабылданады. 
Барлық цехтардың белсенді және реактивті жүктеме шеңберлерінің 

радиусы анықталады: 
 

a
a m
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p
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QR




                                                     (2.36) 
 

Rа және Rp- реактивті және белсенді жүктемелердің радиустары, км; 
P және Q - цехтардың белсенді және реактивті жүктемелері, кВт және 

квар; 
mа, mр - белсенді және реактивті жүктемелердің масштабы, кВт/км2 

немесе квар/км2. 
  

 

Ри cos  ғана берілсе, онда Q = Ptg  
Барлық кәсіпорынның ЦЭЖ шартты координаттары анықталады: 
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(2.37) 
 
A(Xa0,    Ya0) - БТС орналасқан жері; 
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(2.38) 
 
B(Xp0,    Yp0) - орналасқан жері БККУ 
Ха0, Ya0- ЦЭЖ белсенді координаттары, км; 
Хр0, YP0- ЦЭЖ реактивті координаттары, км; 
ККУ - толық компенсаторлық құрылғы; 
 
БТС-басты төмендеткіш қосалқы станция. 
Жүктемелердің картограммасы жасалады, оған барлық қажетті 

деректер жазылады. 
Ескертпелер. 
1. Жүктеме картограммасын цех үшін жасауға және ЦЭЖ анықтауға 

болады, яғни цех ішіндегі ТП орнату орнын анықтаңыз. 
2. Бас жоспардағы жүктемелердің мөлшері ауданы оларға 

пропорционалды шеңберлерде бейнеленген. 
 
Мысал   
Берілген: Цехтардың күштік жүктемесі бар генплан 3 ×2 км (1 кл. = 0,1 

км) 
Кесте 2.37– Бастапқы деректер 

Параметр   Цех нөмірі   
Ц1 Ц2 ЦЗ Ц4 Ц5      

Р,кВт 100 160 1000 400 25       
X, км 0,6 1,45 2,4 1,55 0,4      
Y, км 1,45 1,25 0,9 0,55 0,4      
coscp 0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 

 
Талап етіледі: 
•  ЦЭЖ белсенді координаттарын анықтау; 
• ЦЭЖ реактивті координаттарын анықтау; 
• генпланға деректерді енгізу. 
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Шешімі: 
Бас жоспарға әрбір цехтың (2.23 Сурет) электр жүктемелері 

орталықтары (ЦЭЖ),бас жоспарың штабы тг = 0,2 км/см енгізіледі. 
Бас жоспарың ауқымына қарай белсенді және реактивті жүктемелер 

шеңберлерінің радиусы анықталады. 
Бас жоспарың ауқымына қарай белсенді (ма) жүктемелердің ауқымы 

анықталады. 
Ең аз жүктеме үшін қабылданады (Ц5) радиусы R5 = 0,1 км, содан 

кейін 
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тa= 800 кВт/км2 қабылданады 
Қабылданған масштабта ең үлкен жүктеме радиусы анықталады: 
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2.23- сурет.Жүктемелер картограммасы 
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Шешімі: 
Бас жоспарға әрбір цехтың (2.23 Сурет) электр жүктемелері 

орталықтары (ЦЭЖ),бас жоспарың штабы тг = 0,2 км/см енгізіледі. 
Бас жоспарың ауқымына қарай белсенді және реактивті жүктемелер 

шеңберлерінің радиусы анықталады. 
Бас жоспарың ауқымына қарай белсенді (ма) жүктемелердің ауқымы 

анықталады. 
Ең аз жүктеме үшін қабылданады (Ц5) радиусы R5 = 0,1 км, содан 

кейін 
 

796
1,014,3

25
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a

a R
Pm
  кВт/км2. 

 
тa= 800 кВт/км2 қабылданады 
Қабылданған масштабта ең үлкен жүктеме радиусы анықталады: 
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2.23- сурет.Жүктемелер картограммасы 
 

  
 

Осы масштабтағы бас жоспарға жүктемелерді қолдану мүмкін, 
масштаб бекітіледі. 

Қалған жүктемелер үшін шеңберлер радиусы анықталады: 
 

a
ai m

PR



;          iai PR 2102  .                                  (2.39) 

 
Нәтижелер "цехтардың жүктемелерінің жиынтық ведомосіне" (2.48-

кесте) енгізіледі. 
Әр цехтың реактивті жүктемелері арақатынастан анықталады: 
 
Qi = Pitg i.(2.40) 
 
tg i ,о cos i  бойыншаанықталады 
 
Реактивті жүктемелерге арналған шеңберлер радиусы сол масштабта, 

яғни mp - 800 квар/км2 кезінде мынадай формула бойынша анықталады:   
 

ipi QR 2102  .                                       (2.41) 
 
Нәтижелер "жүктемелердің жиынтық ведомосіне"енгізіледі. 
Шеңберлердегі жүктемелер бас жоспарға, белсенді - қатты сызықпен, 

реактивті-штрих сызығымен қолданылады. 
Активті және реактивті шартты ЦЭЖ анықталады:  
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А нүктесінің жанында(2,0; 0,88) БТС орналасады. 
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5-нүктеге жақын (2,3; 0,83) ККу немесе синхронды компенсатор (СК) 
орналасады. 
* Бүкіл кәсіпорын үшін жүктеме картограммалары жасалады және қажетті
мәліметтер енгізіледі (кесте.2.38). 

Кесте  2.38- Цех жүктемелерінің жиынтық ведомосы 
Параметр Цех нөмірі 

Ц1 Ц2 ЦЗ Ц4 Ц5 
Р, кВт 100 160 1000 400 25
Rа, км 0,2 0,25 0,63 0,4 0,1
cos i 0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 

tg i 1,02 0,88 0,48 0,75 1,33 
Q, квар 102 141 480 300 33
Rp, км 0,22 0,24 0,44 0,35 0,11 

№ 9 тәжірибелік тапсырма 
Тақырыбы: Өнеркәсіптік кәсіпорынның электрмен жабдықтау 

жүйесіндегі реактивті қуатты өтеу. 
 Сабақтың мақсаты: осы тақырып бойынша дәріс материалын бекіту. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесінде өтемдік 
құрылғыларды есептеу және таңдау тәртібімен таныстыру  

Негізгі сұрақтар: 
1. Реактивті қуатты өтеу туралы жалпы мәліметтер.
2.Компенсаторлық құрылғылардың қуатын анықтау үшін

қабылданатын кәсіпорынның ең үлкен жалпы реактивті жүктемесі. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі.

1. Реактивті қуатты өтеу туралы жалпы мәліметтер
Энергия жүйесінен тұтынушыларға реактивті қуаттың едәуір мөлшерін 

беру келесі себептерге байланысты тиімсіз: электрмен жабдықтау жүйесінің 
барлық элементтерінде реактивті қуаттың жүктелуіне байланысты белсенді 
қуат пен энергияның қосымша шығындары және электр желілеріндегі 
кернеудің қосымша шығындары пайда болады. Тікелей өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың желілеріндегі электр энергиясының сапасын бір уақытта 
жақсартумен реактивті қуатты өтеу электр энергиясының шығынын 
азайтудың және кәсіпорындардың электр қондырғыларының тиімділігін 
арттырудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 

__________________________________________________________________
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5-нүктеге жақын (2,3; 0,83) ККу немесе синхронды компенсатор (СК) 
орналасады. 
* Бүкіл кәсіпорын үшін жүктеме картограммалары жасалады және қажетті 
мәліметтер енгізіледі (кесте.2.38). 
 
Кесте  2.38- Цех жүктемелерінің жиынтық ведомосы 
Параметр Цех нөмірі 

Ц1 Ц2 ЦЗ Ц4 Ц5 
Р, кВт 100 160 1000 400 25 
Rа, км 0,2 0,25 0,63 0,4 0,1 
cos i  0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 

tg i  1,02 0,88 0,48 0,75 1,33 
Q, квар 102 141 480 300 33 
Rp, км 0,22 0,24 0,44 0,35 0,11 

 
№ 9 тәжірибелік тапсырма  
Тақырыбы: Өнеркәсіптік кәсіпорынның электрмен жабдықтау 

жүйесіндегі реактивті қуатты өтеу. 
 Сабақтың мақсаты: осы тақырып бойынша дәріс материалын бекіту. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйесінде өтемдік 
құрылғыларды есептеу және таңдау тәртібімен таныстыру  

Негізгі сұрақтар:  
1. Реактивті қуатты өтеу туралы жалпы мәліметтер. 
2.Компенсаторлық құрылғылардың қуатын анықтау үшін 

қабылданатын кәсіпорынның ең үлкен жалпы реактивті жүктемесі. 
3. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі. 
 
1. Реактивті қуатты өтеу туралы жалпы мәліметтер 
Энергия жүйесінен тұтынушыларға реактивті қуаттың едәуір мөлшерін 

беру келесі себептерге байланысты тиімсіз: электрмен жабдықтау жүйесінің 
барлық элементтерінде реактивті қуаттың жүктелуіне байланысты белсенді 
қуат пен энергияның қосымша шығындары және электр желілеріндегі 
кернеудің қосымша шығындары пайда болады. Тікелей өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың желілеріндегі электр энергиясының сапасын бір уақытта 
жақсартумен реактивті қуатты өтеу электр энергиясының шығынын 
азайтудың және кәсіпорындардың электр қондырғыларының тиімділігін 
арттырудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 

  
 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйелеріндегі 
реактивті қуатты өтеу құралдарын таңдау кезінде олардың жүктемелерінің 
құрамына байланысты өнеркәсіптік желілердің екі тобын функционалдық 
белгілері бойынша ажырату қажет: 1-топ - жалпы мақсаттағы желілер (негізгі 
жиіліктің тікелей реттілік режимі 50 Гц болатын желілер); 2-топ - ерекше 
сызықты емес, асимметриялық және күрт ауыспалы жүктемелері бар желілер. 
Реактивті қуатты өтеу мәселесін шешу екі топ үшін де әртүрлі. 

Жобалаудың бастапқы кезеңінде өнеркәсіптік қондырғылардағы электр 
жүктемелерін есептеуге сәйкес кәсіпорынның ең үлкен жиынтық есептік 
белсенді РР және реактивті Qp электр жүктемелері (қуаттың табиғи 
коэффициенті кезінде) анықталады. 

 
2. Өтемдік құрылғылардың (КҚ) қуатын анықтау үшін 

қабылданатын кәсіпорынның ең көп жиынтық реактивті жүктемесі тең: 
 

Qм1= Кнс.в Qр(2.42) 
 

Кнс.в - энергия жүйесінің ең үлкен белсенді жүктемесі мен өнеркәсіптік 
кәсіпорынның реактивті жүктемесінің уақыт бойынша сәйкес келмеуін 
ескеретін коэффициент. 

Барлық біріктірілген энергия жүйелері (БЭЖ) үшін Кнсв сәйкес келмеу 
коэффициентінің мәндерін өнеркәсіп саласына байланысты қабылдайды. 

Ең үлкен жиынтық реактивті qм1 және белсенді Рр жүктемелердің 
мәндері энергия жүйесіне энергия жүйесінің ең үлкен және ең аз белсенді 
жүктемесі режимдерінде кәсіпорынға берілуі мүмкін экономикалық оңтайлы 
реактивті (кіріс) қуатты анықтау үшін, сәйкесінше Qэ1 және Qэ2 хабарлайды. 

Qe1 кіріс реактивті қуаты кәсіпорынның ku жалпы қуатын, ал QE2 
мәні бойынша ku реттелетін бөлігін анықтайды. 

QK1 КБ жиынтық қуаты Qk1 = Qм1-Qэ1 энергия жүйесінің ең жоғары 
белсенді жүктемесі кезеңінде кәсіпорын мен энергия жүйесінің Электр 
бөлігінің шекарасындағы реактивті қуаттың теңгерімімен анықталады. 

Қосылған трансформаторлардың жиынтық қуаты аз өнеркәсіптік 
кәсіпорындар үшін. 750 кВ-А ku qk1 қуатының мәні тікелей энергия 
жүйесімен қамтамасыз етіледі және өнеркәсіптік кәсіпорынды электрмен 
жабдықтау жобасын орындау кезінде міндетті болып табылады. 

Тұтынушыларды қосуға техникалық шарттар берген энергия 
жүйесімен келісім бойынша, егер бұл тұтастай кәсіпорынның электрмен 
жабдықтау жүйесіне келтірілген шығындарды азайтса, КБ Qэ1-мен 
салыстырғанда үлкен (тиісінше Qкi-нің төмен мәні) жиынтық қуатын   
қабылдауға жол беріледі. 

КРМ құралдары: жалпы мақсаттағы желілерде - конденсаторлар 
батареялары (төмен кернеу-НБК және жоғары кернеу - ВБК) және синхронды 
қозғалтқыштар ; ерекше жүктемелері бар желілерде, көрсетілген құралдарға 
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қосымша - күштік резонанстық сүзгілер  (сондай-ақ Сүзгіш компенсаторлық 
құрылғылары деп аталады), симметриялаушы  және сүзгіш симметрирлеуші 
құрылғылар, жылдам әрекет ететін жүйелері бар динамикалық және 
статикалық (тікелей немесе жанама әсер ететін) құрылғылары 

 
3. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі 
Материалды сәтті игеру және мәселелерді шешу үшін "өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтау"пәні бойынша дәрістердің қысқаша 
мазмұнын оқу қажет. 

Пән бойынша ұсынылған әдебиет бойынша материалды қосымша 
пысықтау. 

Компенсаторлық құрылғыны (КҚ) таңдау үшін білу қажет: 
- КҚ есептік реактивті қуаты; 
- компенсаторлық құрылғы түрі; 
- КҚ кернеуі. 
Есептелген КҚ реактивті қуатын арақатынастан анықтауға болады: 
 

Qк.р=αPм(tgφ-tgφк)                                                  (2.43) 
 
Qк.р― КҚ есептік қуаты, квар. 
α-табиғи жолмен cos φ жоғарылауын ескеретін коэффициент α=0,9 

қабылданады; 
tgφ, tgφk― өтемақы алдындағы және кейінгі реактивті қуат 

коэффициенттері. 
Пайдалану тәжірибесі бойынша реактивті қуатты өтеу соѕ α к = 

0,92...0,95 мәнін алғанға дейін жүргізіледі. 
Осы аралықтан соѕфк орнату арқылы tgφk анықталады. 
Рм, tgφ мәндері "жүктемелердің Бос тізімдемесінен"жүктемелерді 

есептеу нәтижесі бойынша таңдалады. 
QC біле отырып, КУ түрін орнату.р және кернеу, қуатқа жақын 

стандартты компенсаторлық қондырғыны таңдаңыз. 
Осы мақсатқа арналған жиынтық конденсаторлық қондырғылар (БКҚ) 

немесе конденсаторлар қолданылады. 
Стандартты КУ таңдалғаннан кейін соѕ α нақты мәні анықталады 
 

tgφф=tgφ-(QК.СТ ⁄αPм)                                                     (2.44) 
 

 QК.СТ- таңдалған қуаттың стандартты мәні КУ, квар. 
 tgφф анықтайды cosφф = cos(arctgφф). 
 
Өтемдік құрылғылардың шартты белгілеуінің құрылымы 
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қосымша - күштік резонанстық сүзгілер  (сондай-ақ Сүзгіш компенсаторлық 
құрылғылары деп аталады), симметриялаушы  және сүзгіш симметрирлеуші 
құрылғылар, жылдам әрекет ететін жүйелері бар динамикалық және 
статикалық (тікелей немесе жанама әсер ететін) құрылғылары 

 
3. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі 
Материалды сәтті игеру және мәселелерді шешу үшін "өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды электрмен жабдықтау"пәні бойынша дәрістердің қысқаша 
мазмұнын оқу қажет. 

Пән бойынша ұсынылған әдебиет бойынша материалды қосымша 
пысықтау. 

Компенсаторлық құрылғыны (КҚ) таңдау үшін білу қажет: 
- КҚ есептік реактивті қуаты; 
- компенсаторлық құрылғы түрі; 
- КҚ кернеуі. 
Есептелген КҚ реактивті қуатын арақатынастан анықтауға болады: 
 

Qк.р=αPм(tgφ-tgφк)                                                  (2.43) 
 
Qк.р― КҚ есептік қуаты, квар. 
α-табиғи жолмен cos φ жоғарылауын ескеретін коэффициент α=0,9 

қабылданады; 
tgφ, tgφk― өтемақы алдындағы және кейінгі реактивті қуат 

коэффициенттері. 
Пайдалану тәжірибесі бойынша реактивті қуатты өтеу соѕ α к = 

0,92...0,95 мәнін алғанға дейін жүргізіледі. 
Осы аралықтан соѕфк орнату арқылы tgφk анықталады. 
Рм, tgφ мәндері "жүктемелердің Бос тізімдемесінен"жүктемелерді 

есептеу нәтижесі бойынша таңдалады. 
QC біле отырып, КУ түрін орнату.р және кернеу, қуатқа жақын 

стандартты компенсаторлық қондырғыны таңдаңыз. 
Осы мақсатқа арналған жиынтық конденсаторлық қондырғылар (БКҚ) 

немесе конденсаторлар қолданылады. 
Стандартты КУ таңдалғаннан кейін соѕ α нақты мәні анықталады 
 

tgφф=tgφ-(QК.СТ ⁄αPм)                                                     (2.44) 
 

 QК.СТ- таңдалған қуаттың стандартты мәні КУ, квар. 
 tgφф анықтайды cosφф = cos(arctgφф). 
 
Өтемдік құрылғылардың шартты белгілеуінің құрылымы 

  
 

ҚКҚ– 0,38– 75у3 - Қ - қондырғы,к - конденсаторлық, К - кернеу (т - 
ток) әріп жоқ ─ реттелмейді; 0,38-номиналды кернеу, кВ; 75-қуат, квар; ─ 
орналастыру санаты у (қалыпты климат); 3-ішкі орнату үшін 

КМ-0,38 - 75У3-Конденсатор, толтырғыш (М-Май: с-синтетика) 0,38-
номиналды кернеу, кВ, 75-номиналды реактивті қуат, квар 

З орналастыру санаты - табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда. 
Климаттық орындалуы Қ-қоңыржай климат 

Төмен вольтты компенсаторлық құрылғыларды таңдау 
Цех желісінде орнатылатын төмен кернеулі компенсаторлық 

батареялардың (ККБ) жиынтық есептік қуаты мынадай формула бойынша 
анықталады:е: 

 
2нк1нкнк QQQ  ,                                                          (2.45) 

 
Qнк1 - формула бойынша табылған ККБ жалпы қуаты 
 

m.maxр1нк QQQ  ,                                                         (2.46) 
 

 Qmaxm - берілген номиналды қуаттың трансформаторлары арқылы мына 
формула бойынша анықталатын кернеуі 0,38 кВ желіге беру орынды болатын 
ең жоғары реактивті қуат: 

 
  2

р
2

р..max тSжNQ �’Ќ”•�m   ,                                           (2.47) 
 

 Nопт, Кз, Sн.тр - тиісінше, оңтайлы сан, бірыңғай қуат 
трансформаторларының жүктеме коэффициенті Sн тр; 

Pp, Qp- тиісінше, бірыңғай қуатты трансформаторлар жүктемелерінің 
есептелген ең жоғары белсенді және реактивті қуаты; 

Qнк2 - формула бойынша есептелген қосымша қуат: 
 

тр.нопт1нктп2нк SNQQQ   ,                                                 (2.48) 
 

 - тарату пункттерінен трансформаторларды қоректендірудің екі 
сатылы схемасы үшін /17/ формула бойынша анықталатын коэффициент: 

60
1рК                                                      (2.49) 

Кр1 = 9 кәсіпорынның жұмыс ауысымының санына және оны 
орналастыру ауданына байланысты анықталатын коэффициент; 

  трансформаторлар саны үштен асатын магистраль үшін біз формула 
бойынша табамыз: 

30
1рК                                                     (2.50) 
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Синхронды жоғары вольтты қозғалтқыштары бар РП-дан қоректенетін 
ТП үшін, Qнк2 есептелмейді. Сонымен қатар, егер Qнк2 0 , онда қабылданады 
Qнк2 = 0 . 

Анықтамалық бойынша кернеулі жиынтық конденсаторлық 
қондырғылар таңдалады 

Uн = 0,38 кВ олардың стандартты қуаты Qнк ст есептік мәніне барынша 
жақын болатындай есеппен. НБК ТП 1 саны мен қуатын анықтаймыз. 

Электрмен жабдықтаудың зауытішілік схемасы үшін реактивті қуат 
теңгерімін жасау 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың 6-10 кВ желілеріндегі есептік реактивті 
жүктеме Qнк ст  мынадай формула бойынша анықталады: 

 
      1.р/ ээ–Љдпп�‰‰Тпежезж QQnQQQQ  

 
      1ээ.сдгпптрв/втпвквбк QQnQQQQ ,   (2.51) 

 
 Qвк(тп) - ТП-дағы шығындарды ескере отырып, шиналардағы 

жүктеменің жиынтық реактивті қуаты 10 кВ; 
Qв/в - ДК есепке алмағанда, жоғары вольтты жүктеменің жиынтық 

реактивті қуаты. 
 
Есептеу мысалдары 

Кесте  2.39 - Бастапқы деректер 
Параметр cosφ tgφ Pм, кВт Qм, квар Sм, кВ∙А 
КБ-сыз НН-да барлығы 0,85 0,63 393,6 210,1 473,1 

 
Талап етіледі: есептеу және таңдау КУ; таңдау трансформатор ескере 

отырып КУ; салыстыру трансформатор ескерусіз КУ. 
Шешім: КБ есептік қуаты анықталады 
Qк.р=αPм(tgφ-tgφк) = 0,9∙393,6∙(0,63-0,33) = 106,3 квар. 
 
 cosφк = 0,95,  tgφк = 0,33. 
 
Анықтамалық бойынша 25 кварды сатылы реттеумен 2 х УК 2-0,38-50 

таңдалады, бір секцияға бір-бірден . Реактивті қуатты өтегеннен кейін  tgφф 
және cosφф нақты мәндері анықталады: 

 
tgφф=tgφ-QК.СТ ⁄αPм = 0,63- 2∙50 ⁄0,9∙393,6 = 0,35;       
 
cosφф = 0,94. 
 
Есептеулердің нәтижелері "жүктемелердің жиынтық ведомосіне" (2.40-

кесте) енгізіледі. 
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Синхронды жоғары вольтты қозғалтқыштары бар РП-дан қоректенетін 
ТП үшін, Qнк2 есептелмейді. Сонымен қатар, егер Qнк2 0 , онда қабылданады 
Qнк2 = 0 . 

Анықтамалық бойынша кернеулі жиынтық конденсаторлық 
қондырғылар таңдалады 

Uн = 0,38 кВ олардың стандартты қуаты Qнк ст есептік мәніне барынша 
жақын болатындай есеппен. НБК ТП 1 саны мен қуатын анықтаймыз. 

Электрмен жабдықтаудың зауытішілік схемасы үшін реактивті қуат 
теңгерімін жасау 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың 6-10 кВ желілеріндегі есептік реактивті 
жүктеме Qнк ст  мынадай формула бойынша анықталады: 

 
      1.р/ ээ–Љдпп�‰‰Тпежезж QQnQQQQ  

 
      1ээ.сдгпптрв/втпвквбк QQnQQQQ ,   (2.51) 

 
 Qвк(тп) - ТП-дағы шығындарды ескере отырып, шиналардағы 

жүктеменің жиынтық реактивті қуаты 10 кВ; 
Qв/в - ДК есепке алмағанда, жоғары вольтты жүктеменің жиынтық 

реактивті қуаты. 
 
Есептеу мысалдары 

Кесте  2.39 - Бастапқы деректер 
Параметр cosφ tgφ Pм, кВт Qм, квар Sм, кВ∙А 
КБ-сыз НН-да барлығы 0,85 0,63 393,6 210,1 473,1 

 
Талап етіледі: есептеу және таңдау КУ; таңдау трансформатор ескере 

отырып КУ; салыстыру трансформатор ескерусіз КУ. 
Шешім: КБ есептік қуаты анықталады 
Qк.р=αPм(tgφ-tgφк) = 0,9∙393,6∙(0,63-0,33) = 106,3 квар. 
 
 cosφк = 0,95,  tgφк = 0,33. 
 
Анықтамалық бойынша 25 кварды сатылы реттеумен 2 х УК 2-0,38-50 

таңдалады, бір секцияға бір-бірден . Реактивті қуатты өтегеннен кейін  tgφф 
және cosφф нақты мәндері анықталады: 

 
tgφф=tgφ-QК.СТ ⁄αPм = 0,63- 2∙50 ⁄0,9∙393,6 = 0,35;       
 
cosφф = 0,94. 
 
Есептеулердің нәтижелері "жүктемелердің жиынтық ведомосіне" (2.40-

кесте) енгізіледі. 
  

 

Трансформатордың есептік қуаты шығындарды ескере отырып 
анықталады: 

 
Sp = 0.75Sвн = 0,7∙429,2 = 300,5кВ∙А; 

 
∆Рт = 0,02Sнн = 0,02∙408,7 =8,2 кВт; 

 
∆Qт =0,1Sнн = 0,1∙408,7 = 40,9 квар; 

 
∆Sт = √∆Рт

2 + ∆Qт
2 = √8,22 + 40,92 = 41,7 кВ∙А. 

 
Каталогқа сәйкес типтегі трансформатор таңдалады ТМ 400-10/0,4: 
 
 Rт = 5,6 мОм;   ∆Pхх = 0,95 кВт; 
 Хт = 14,9 мОм;   ∆Pкз = 5,5 кВт; 
 Zт = 15,9 мОм;   uкз = 4,5 %; 
 Zт

(t) = 195 мОм;  ixx = 2.1 %; 
 
Анықталады: Кз = Sнн / 2Sт = 408,7 / 2∙400 = 0,51. 

 
Кесте 2.40- Жүктемелердің жиынтық ведомосі 
 
Параметр cosφ tgφ Pм, кВт Qм, квар Sм, кВ∙А 
КУ-сыз НН- 0,85 0,63 393,6 210,1 473,1 
КУ    2 х 50  
Барлығы NN,  КУ мен 0,94 0,35 393,6 110,1 408,7 
Шығындар    8,2 40,9 41,7 
Барлығы НН  КУ мен   401,8 151 429,2 

 
Жауап: Таңдалды 2 х УК 2-0,38-50; трансформаторлар 2 х ТМ 400-

10/0,4;  КТП-2 х 400-10/0,4,  Кз = 0,51 үшін 
 

№ 10 тәжірибелік тапсырма. 
Тақырыбы: 1000 В дейінгі қорғаныс құралдарын таңдау 
Сабақтың мақсаты: 1000 В дейін Қорғаныс аппараттарын таңдау 

әдістемесін меңгеру. 
Негізгі сұрақтар: 
1. 1000 В дейінгі қорғаныс аппараттарын таңдау шарттары. 
2. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі. 
 
1. 1000 В дейінгі қорғаныс аппараттарын таңдау шарттары. 
Цех желілерін қорғау 
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Кернеуі 1000 В дейінгі желілерде сымдар мен кабельдерді шамадан тыс 
жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау үшін балқымалы 
сақтандырғыштар мен автоматтар орнатылады, олар ток тізбегін желі 
элементтерінің одан әрі қалыпты жұмысы үшін қауіпті болған кезде үзеді. 

Цех желілерінің схемаларында сақтандырғыштардың шамамен 
орналасуы 2.24-суретте көрсетілген. Желінің барлық нүктелері үшін 
сақтандырғыштарды таңдау олардың әрекетінің селективтілігін қамтамасыз 
етуі керек. 

Бұл дегеніміз, егер қозғалтқыш зақымдалған болса, мысалы, 
қалқандағы Р3 сақтандырғышы зақымдалған қозғалтқыштағы П4 
сақтандырғышынан бұрын еруі керек емес. 

Егер зақымдану желіде болса, онда трансформаторды қорғайтын П2 
емес, П3 сақтандырғышы іске қосылуы тиіс. 

Сақтандырғыштар жұмысының іріктелуіне, егер балқымалы 
ендірмелердің номиналды токтары энергия ағынының бағыты бойынша 
номиналды токтардың кему шамалары бойынша кемінде екі сатыға 
ажыратылған жағдайда қол жеткізіледі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.24-сурет. Цех желілерінің схемаларында сақтандырғыштарды 
шамамен орналастыру 

 

Радиалды  
желілерінің  
схемаларында  
сақтандырғыштарды орналастыру 
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Кернеуі 1000 В дейінгі желілерде сымдар мен кабельдерді шамадан тыс 
жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау үшін балқымалы 
сақтандырғыштар мен автоматтар орнатылады, олар ток тізбегін желі 
элементтерінің одан әрі қалыпты жұмысы үшін қауіпті болған кезде үзеді. 

Цех желілерінің схемаларында сақтандырғыштардың шамамен 
орналасуы 2.24-суретте көрсетілген. Желінің барлық нүктелері үшін 
сақтандырғыштарды таңдау олардың әрекетінің селективтілігін қамтамасыз 
етуі керек. 

Бұл дегеніміз, егер қозғалтқыш зақымдалған болса, мысалы, 
қалқандағы Р3 сақтандырғышы зақымдалған қозғалтқыштағы П4 
сақтандырғышынан бұрын еруі керек емес. 

Егер зақымдану желіде болса, онда трансформаторды қорғайтын П2 
емес, П3 сақтандырғышы іске қосылуы тиіс. 

Сақтандырғыштар жұмысының іріктелуіне, егер балқымалы 
ендірмелердің номиналды токтары энергия ағынының бағыты бойынша 
номиналды токтардың кему шамалары бойынша кемінде екі сатыға 
ажыратылған жағдайда қол жеткізіледі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.24-сурет. Цех желілерінің схемаларында сақтандырғыштарды 
шамамен орналастыру 

 

Радиалды  
желілерінің  
схемаларында  
сақтандырғыштарды орналастыру 

  
 

Төрт сымды желі үшін есептеу бір фазалы қысқа тұйықталу үшін 
жасалады, ал фазалық кернеу формулаға ауыстырылады және фазалық және 
нөлдік сымдар циклі үшін zо алынады (кесте. 2.41). 
 
2.41- кесте.1 км желідегі тікелей және кері сымдар ілмегінің кедергі мәні 
(Ом) 
Сым қимасы, мм2 Құбырлардағы Кабель 

және сымдар 
Роликтер мен 

оқшаулағыштардағы 
сымдар 

Әуе желілері 

тікелей кері мыс алюминий мыс алюминий мыс алюминий 
1,0 1,0 37,60 - 37,60 - - - 
1,5 1,0 31,30 - 31,30 - - - 
1,5 1,5 25,00 - 25,00 - - - 
2,5 1,5 20,00 - 20,00 - - - 
2,5 2,5 15,00 25,40 15,00 25,40 - - 
4,0 2,5 12,40 20,60 12,40 20,60 - - 
4,0 4,0 9,50 16,00 9,50 16,00 - - 
6,0 4,0 7,90 13,20 7,90 13,20 - - 
6,0 6,0 6,32 10,60 6,32 10,60 - - 

10,0 6,0 5,06 8,45 5,07 8,53 - - 
10,0 10,0 3,80 6,40 3,84 6,50 3,70 - 
16,0 10,0 3,09 5,20 3,13 5,25 3,05 - 
16,0 16,0 2,38 4,00 2,43 4,03 2,41 3,89 
25,0 16,0 1,95 3,29 2,02 3,32 2,03 3,23 
25,0 25,0 1,53 2,58 1,60 2,62 1,66 1,58 
35,0 16,0 1,73 2,91 1,80 2,95 1,82 2,88 
35,0 35,0 1,08 1,82 1,18 1,88 1,26 1,90 
50,0 25,0 1,14 1,93 1,23 1,98 1,34 2,05 
50,0 50,0 0,76 1,28 0,893 1,36 0,984 1,54 
70,0 35,0 0,825 1,37 0,935 1,45 1,03 1,48 
70,0 70,0 0,565 0,92 0,70 1,02 0,82 1,09 
95,0 50,0 0,592 0,98 0,74 1,08 0,936 1,19 

95,0 95,0 0,417 0,684 0,60 0,79 0,72 0,847 
 

Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі  
№1 үлгі  
Жүктемесіз іске қосу кезінде қозғалтқышқа балқыту қондырғысын 

таңдаңыз. 
Бастапқы деректер: Pн=10 кВт; Uн=380 В; Iп / Iн = 4,5; ηн = 0,865;  
cosφн = 0,82. 
Шешімі. Қозғалтқыштың есептелген тогы: 
 

Iрасч = Iн =  
Pн103 

 =  
10·103 

 = 21,5 А 
√3Uнcosφнηн 1,73·380·0,82·0,865 

 
Электр қозғалтқышының іске қосу тогы: 
 

Iп = Iмакс = 4,5·Iн= 4,5·21,5 = 96,8 А. 
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Ағымдағы сақтандырғыш кірістіруді балқыту  

Iн.вст ≥ Iмакс / α = 96,8 / 2,5 = 38,7 А. 
 

Шкала бойынша номиналды токқа балқымалы кірістіруді таңдаңыз 
 Iн.вст = 45 А. 
 
№ 11 тәжірибелік тапсырма.  
Тақырыбы: Жарықтандыру қондырғыларын электрмен 

жабдықтауды есептеу 
Сабақтың мақсаты: Жарықтандыру қондырғыларын электрмен 

жабдықтауды есептеу әдістемесін меңгеру. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Электр жарықтандыру жүйелері мен түрлері. 
2. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі. 
1. Электр жарықтандыру жүйелері мен түрлері. 
Күндізгі жарық болмаған немесе жеткіліксіз болған кезде электр 

жарығы қалыпты көрінуді және үй-жайлардың ішінде де, сыртында да 
қалыпты және жарылыс қаупі бар орта жағдайларында механизмдерге 
қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Жарықтандырудың келесі жүйелері бөлінеді: жалпы жарықтандыру - 
бөлменің барлығын немесе бір бөлігін жарықтандыруға арналған, бірдей 
немесе әртүрлі жарықтандырумен; жергілікті жарықтандыру - жұмыс 
орындарын жарықтандыруға арналған (басқару тақталары, зертханалық 
үстелдер, бақылау-өлшеу құралдары); аралас жарықтандыру - жалпы және 
жергілікті жарықтандырудың жиынтығы. Жергілікті жарықтандырудың бір 
түрі-жөндеу мақсатында қызмет ететін және розеткалардан берілетін 
портативті жарықтандыру. 

Мақсаты бойынша жарықтандырудың келесі түрлері бөлінеді: жұмыс 
жарығы және төтенше жағдай. Жұмыс жарығы жарықтандыру 
қондырғыларының қалыпты жұмысы кезінде тиісті көрінуді қамтамасыз 
етеді; авариялық жарықтандыру - жұмыс жарығы кенеттен ажыратылған 
кезде тетіктерге қызмет көрсету мүмкіндігі немесе егер бұл қажет болмаса, 
қызмет көрсетуші персоналды үй-жайдан қауіпсіз эвакуациялау. 
Жарықтандырудың екі түрі де қалыпты жарықтандыруды қамтамасыз ете 
отырып, бірге жұмыс істей алады немесе жұмыста тек жұмыс істейтін 
жарық болған кезде бөлек жұмыс істей алады, ал жұмысшы өшірілген кезде 
төтенше жағдай автоматты түрде қосылады. 

Жарықтандырудың екі түрі де әртүрлі қуат көздеріне - әртүрлі 
қосалқы станцияларға немесе бір қосалқы станцияның шиналарының 
әртүрлі бөлімдеріне қосылады. Авариялық жарықтандыру шамшырақтары 
жұмыс істейтін жарықтандыру шамшырақтарынан типімен, түсімен немесе 
арнайы жазылған айырым белгілерімен ерекшеленуі тиіс. 
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Ағымдағы сақтандырғыш кірістіруді балқыту  

Iн.вст ≥ Iмакс / α = 96,8 / 2,5 = 38,7 А. 
 

Шкала бойынша номиналды токқа балқымалы кірістіруді таңдаңыз 
 Iн.вст = 45 А. 
 
№ 11 тәжірибелік тапсырма.  
Тақырыбы: Жарықтандыру қондырғыларын электрмен 

жабдықтауды есептеу 
Сабақтың мақсаты: Жарықтандыру қондырғыларын электрмен 

жабдықтауды есептеу әдістемесін меңгеру. 
Негізгі сұрақтар: 
1. Электр жарықтандыру жүйелері мен түрлері. 
2. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі. 
1. Электр жарықтандыру жүйелері мен түрлері. 
Күндізгі жарық болмаған немесе жеткіліксіз болған кезде электр 

жарығы қалыпты көрінуді және үй-жайлардың ішінде де, сыртында да 
қалыпты және жарылыс қаупі бар орта жағдайларында механизмдерге 
қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Жарықтандырудың келесі жүйелері бөлінеді: жалпы жарықтандыру - 
бөлменің барлығын немесе бір бөлігін жарықтандыруға арналған, бірдей 
немесе әртүрлі жарықтандырумен; жергілікті жарықтандыру - жұмыс 
орындарын жарықтандыруға арналған (басқару тақталары, зертханалық 
үстелдер, бақылау-өлшеу құралдары); аралас жарықтандыру - жалпы және 
жергілікті жарықтандырудың жиынтығы. Жергілікті жарықтандырудың бір 
түрі-жөндеу мақсатында қызмет ететін және розеткалардан берілетін 
портативті жарықтандыру. 

Мақсаты бойынша жарықтандырудың келесі түрлері бөлінеді: жұмыс 
жарығы және төтенше жағдай. Жұмыс жарығы жарықтандыру 
қондырғыларының қалыпты жұмысы кезінде тиісті көрінуді қамтамасыз 
етеді; авариялық жарықтандыру - жұмыс жарығы кенеттен ажыратылған 
кезде тетіктерге қызмет көрсету мүмкіндігі немесе егер бұл қажет болмаса, 
қызмет көрсетуші персоналды үй-жайдан қауіпсіз эвакуациялау. 
Жарықтандырудың екі түрі де қалыпты жарықтандыруды қамтамасыз ете 
отырып, бірге жұмыс істей алады немесе жұмыста тек жұмыс істейтін 
жарық болған кезде бөлек жұмыс істей алады, ал жұмысшы өшірілген кезде 
төтенше жағдай автоматты түрде қосылады. 

Жарықтандырудың екі түрі де әртүрлі қуат көздеріне - әртүрлі 
қосалқы станцияларға немесе бір қосалқы станцияның шиналарының 
әртүрлі бөлімдеріне қосылады. Авариялық жарықтандыру шамшырақтары 
жұмыс істейтін жарықтандыру шамшырақтарынан типімен, түсімен немесе 
арнайы жазылған айырым белгілерімен ерекшеленуі тиіс. 

  
 

Жалпы жарықтандыру желілері үшін 220 В кернеуі қолданылады, 
қауіптілігі жоғары емес бөлмелердегі жергілікті жарықтандыру желісінің 
кернеуі 220 В, қауіптілігі жоғары және аса қауіпті - 42 В-тан аспайды.  

 
Әдістемелік ұсынымдар 
1. Электр жарығын есептеу. 
2. Цехтардың жарықтандыру жүктемелерін есептеу. 
3. Есептеу мысалдары. 
 
Электр жарықтандыру есептеу 
Электрлік жарықтандыруды есептеу берілген жарықтандыру 

стандарттарына сәйкес осы бөлмеде орнатуға қажетті шамдардың қуаты 
мен саны анықталады. Ол үшін люкстерде (Лк) көрсетілген нормалармен 
талап етілетін жарықтандыруды және люмендерде (Лм) көрсетілген электр 
шамдарының жарық ағынын білу қажет. Кестеде мұнай соратын және газ 
компрессорлық станциялар мен мұнай базаларының кейбір үй-жайлары мен 
сыртқы қондырғылары үшін қыздыру шамдарымен жалпы 
жарықтандырудың ең төменгі нормалары келтірілген. Қыздыру 
лампаларынан және люминесцентті лампалардан бірдей жарық 
болғандықтан, соңғысы ымырт әсерін жасайды, люкстерде орнатылған 
люминесцентті лампалардан Жарық кестеде келтірілген нормалармен 
салыстырғанда екі есе артады. 

Авариялық жарықтандыру жалпы жарықтандырудың кемінде 10% - ы 
қабылдануы тиіс. Жұмыс орындарындағы жалпы жарықпен бірге жергілікті 
жарықтандыру: басқару қалқандарының, операторлық БӨА мен 
диспетчердің үй - жайларында - кемінде 300 Лк; зертханаларда - 400 Лк; 
механикалық шеберханаларда - 200 Лк; этил сұйықтығын бензинмен 
араластыру үй-жайларында-150 Лк құрауы тиіс. 

Есептеу электр жарықтандыру орындайды әр түрлі әдістермен. Ең 
қарапайымдары - жарық ағынын пайдалану әдісі және нақты қуат әдісі. 

Жарық ағынын пайдалану коэффициенті әдісі бойынша есептеу 
мына формула бойынша орындалады : 

 

1F
ESkN                                                        (2.52) 

 
N-шамдардың қажетті саны; 
Е-нормаланатын жарықтандыру, Лк; 
S-жарықтандырылған алаң, м2; k-қор коэффициенті (k=1.3-1.5); 
F1 - таңдалған қуаттың бір шамының жарық ағыны, лм; 

 - жарық ағынын пайдалану коэффициенті. 
Жарық ағынын пайдалану коэффициенті бөлменің қабырғалары мен 

төбесінің түсіне байланысты және электрлік жарықтандыруды есептеу 
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жөніндегі анықтамалықтарда келтірілген кестелермен анықталады. 
Индикативті есептеулер үшін 2.42 кесте бойынша қабылдауға болады.. 

 
 2.42 – кесте.  -коэффициенттін мағынасы 

Қабырғалардың түсі Төбенің түсі 
Ақшыл 

 
Орташа 

 
Қара 

Ақшыл 
Орташа 

Қара 

0,5 
0,45 
0,4 

0,45 
0,4 
0,35 

0,4 
0,35 
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2 Цехтардың жарықтандыру жүктемелерін есептеу. 
Нормаланатын жарықтандыруды таңдау.Жарық көзінің типі (ЖК) 

Жарық қайтарымын, қызмет ету мерзімін, спектрлік және электрлік 
сипаттамаларын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Ішкі және сыртқы 
жарықтандыру үшін қыздыру лампасын (ЛН), сондай-ақ ЛЛ, ДРЛ, МГЛ және 
басқалары сияқты газ шығаратын жарық көздерін (ГЛ) пайдалануға болады. 

Люминесцентті лампалар жарықтың берілуіне қойылатын талаптардың 
жоғарылауымен міндетті болып табылады және ұзақ жұмыс орындарында 
және жылтыр заттармен жұмыс істеу кезінде қолдану ұсынылады. Сондай-ақ, 
6-8 м төмен бөлмелерде ЛЛ бар ОС ең үнемді болып табылады. 1-5 көру 
разрядтары жұмыс істейтін бөлмелерді бір жалпы жарықтандыру жүйесімен 
жарықтандыру кезінде ЛЛ қолданған жөн. 

Жалпы жарықтандыруға арналған қыздыру шамдарын 6-8 разрядты 
көру жұмыстары жүргізілетін үй - жайларда, сондай-ақ егер басқа АЖ орнату 
техникалық және экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай болмаса, ортаның 
ауыр жағдайлары бар үй-жайларда, егер осы жағдайларға арналған ТҚ с жоқ 
болса қолдану ұсынылады. 

Жарық көзінің түрін таңдау кезінде төмен бөлмелерде (6 - 8 м - ден 
жоғары емес) ЛЛ бар ОУ ең үнемді екенін, биіктігі 8-10-нан 20 м-ге дейінгі 
бөлмелерде ДРЛ бар ОУ үшін ең аз шығындар болатындығын ескеру қажет. 

Жарықтандыру жүйесін таңдау. Жергілікті жарықтандыруды орнату 
техникалық мүмкін болмаған немесе орынсыз болған кезде жалпы 
жарықтандыру жүйесін пайдалануға жол беріледі. Жалпы жарықтандыру 
жүйесі 5-8 разрядты көру жұмыстары орындалатын Үй - жайлар үшін 
пайдаланылуы тиіс. Жалпы жарықтандыру, соның ішінде аралас жүйеде, 
жарық көздерін біркелкі бөлу арқылы жүзеге асырылады. Локализацияланған 
жарықтандыру тік жарықтандыруды жарықтандыру үшін пайдаланылады, 1, 
2а, 2б, сондай-ақ 2в, 2г, 3 және 4 разрядты көру жұмыстарына жататын үй-
жайларда орындалады. 

Көмекші бөлмелерде әдетте шамдарды біркелкі тарататын жалпы 
жарықтандыру жүйесі қолданылады. 

Жарықтандыру деңгейін таңдау. Жобалау кезіндегі жарықтандыру 
нормасы салалық нормативтік құжаттарға сәйкес белгіленеді. Көрсетілген 
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жөніндегі анықтамалықтарда келтірілген кестелермен анықталады. 
Индикативті есептеулер үшін 2.42 кесте бойынша қабылдауға болады.. 

 
 2.42 – кесте.  -коэффициенттін мағынасы 

Қабырғалардың түсі Төбенің түсі 
Ақшыл 

 
Орташа 

 
Қара 

Ақшыл 
Орташа 

Қара 

0,5 
0,45 
0,4 

0,45 
0,4 
0,35 

0,4 
0,35 
0,3 

  
2 Цехтардың жарықтандыру жүктемелерін есептеу. 
Нормаланатын жарықтандыруды таңдау.Жарық көзінің типі (ЖК) 

Жарық қайтарымын, қызмет ету мерзімін, спектрлік және электрлік 
сипаттамаларын ескере отырып жүргізілуі тиіс. Ішкі және сыртқы 
жарықтандыру үшін қыздыру лампасын (ЛН), сондай-ақ ЛЛ, ДРЛ, МГЛ және 
басқалары сияқты газ шығаратын жарық көздерін (ГЛ) пайдалануға болады. 

Люминесцентті лампалар жарықтың берілуіне қойылатын талаптардың 
жоғарылауымен міндетті болып табылады және ұзақ жұмыс орындарында 
және жылтыр заттармен жұмыс істеу кезінде қолдану ұсынылады. Сондай-ақ, 
6-8 м төмен бөлмелерде ЛЛ бар ОС ең үнемді болып табылады. 1-5 көру 
разрядтары жұмыс істейтін бөлмелерді бір жалпы жарықтандыру жүйесімен 
жарықтандыру кезінде ЛЛ қолданған жөн. 

Жалпы жарықтандыруға арналған қыздыру шамдарын 6-8 разрядты 
көру жұмыстары жүргізілетін үй - жайларда, сондай-ақ егер басқа АЖ орнату 
техникалық және экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай болмаса, ортаның 
ауыр жағдайлары бар үй-жайларда, егер осы жағдайларға арналған ТҚ с жоқ 
болса қолдану ұсынылады. 

Жарық көзінің түрін таңдау кезінде төмен бөлмелерде (6 - 8 м - ден 
жоғары емес) ЛЛ бар ОУ ең үнемді екенін, биіктігі 8-10-нан 20 м-ге дейінгі 
бөлмелерде ДРЛ бар ОУ үшін ең аз шығындар болатындығын ескеру қажет. 

Жарықтандыру жүйесін таңдау. Жергілікті жарықтандыруды орнату 
техникалық мүмкін болмаған немесе орынсыз болған кезде жалпы 
жарықтандыру жүйесін пайдалануға жол беріледі. Жалпы жарықтандыру 
жүйесі 5-8 разрядты көру жұмыстары орындалатын Үй - жайлар үшін 
пайдаланылуы тиіс. Жалпы жарықтандыру, соның ішінде аралас жүйеде, 
жарық көздерін біркелкі бөлу арқылы жүзеге асырылады. Локализацияланған 
жарықтандыру тік жарықтандыруды жарықтандыру үшін пайдаланылады, 1, 
2а, 2б, сондай-ақ 2в, 2г, 3 және 4 разрядты көру жұмыстарына жататын үй-
жайларда орындалады. 

Көмекші бөлмелерде әдетте шамдарды біркелкі тарататын жалпы 
жарықтандыру жүйесі қолданылады. 

Жарықтандыру деңгейін таңдау. Жобалау кезіндегі жарықтандыру 
нормасы салалық нормативтік құжаттарға сәйкес белгіленеді. Көрсетілген 

  
 

құжаттар болмаған кезде Нормативтік жарықтандыру деңгейі ҚНжЕ 23-05-95 
сәйкес белгіленеді. Бұл жағдайда визуалды жұмыстың санатын, таңдалған 
жарық көзін, қолданылатын жарықтандыру жүйесін, табиғи жарықтың 
болмауын немесе болуын, жарықтандыруды бір сатыға өзгертуді қажет 
ететін ерекше жағдайларды ескеру қажет. 

Аралас жарықтандыру болған кезде жалпы нормаланатын 
жарықтандырудың 10% - ын құрауы тиіс. Бұл ретте ең үлкен мән газ 
разрядты шамдар кезінде 500 Лк және қыздыру шамдары кезінде 100 Лк 
аспауы тиіс.  

Жалпы жарықтандыру шамдарын таңдау. 
Жарықтандыру құрылғыларын таңдау 
Шамның негізгі сипаттамаларының бірі оның жарық таралуы болып 

табылады, ол жарық күшінің қисықтары (ЖКҚ) кластарымен және 
түрлерімен сипатталады. 

Өндірістік кәсіпорындарды жарықтандыру үшін негізінен К, Г, Д, Л 
қисықтары қолданылады.бөлме неғұрлым жоғары болса және жарық 
неғұрлым жоғары болса, жарық құрылғылары соғұрлым шоғырланған ЖКҚ 
болуы керек. 

Дизайн бойынша шамдарды таңдау 
Шамдардың конструктивті орындалуы жарылу қаупі бар үй-жайларда 

орнатылған кезде өрт қауіпсіздігін, жарылыс қауіпсіздігін, электр 
қауіпсіздігін, сенімділігін, ұзақ мерзімділігін, осы орта жағдайларында 
сипаттамалардың тұрақтылығын, қызмет көрсетудің ыңғайлылығын 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Жалпы жарықтандыру шамдарын орналастыру 
Шырақтар қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылуы тиіс: 
- қауіпсіздік және қызмет көрсету үшін шамдарға ыңғайлы қол 

жетімділік; 
- нормаланатын жарықтандыруды неғұрлым үнемді жолмен құру; 

жарықтандыру сапасын сақтау; топтық желілерді монтаждаудың ең аз 
ұзақтығы мен ыңғайлылығы; 

- шамдарды қолдану сенімділігі; ЖКҚ ұсынған АЖ түрін, ғимараттың 
құрылыс параметрлерін сақтау. 

Шамдарды орналастыру біріктірілген немесе локализацияланған болуы 
мүмкін. 

Жарықтандырудың жарықтандырылған көлденең беткейге біркелкі 
таралуы шамдардың орналасуына, оларды бөлменің ұзындығы мен еніне 
орналастыруға, шамдардың шеткі қатарларының қабырғалардан немесе 
бағандар қатарынан қашықтығына байланысты, оны 0,3 -0,5 шамдарының 
қатарлары арасындағы қашықтыққа тең қабылдау керек. 
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Есептеу мысалдары 
Жасанды жарықтандыру параметрлерін есептеу 
Жарықтандыру қондырғыларын жарықтандыру бойынша есептеу 

нақты қуат әдісімен жүзеге асырылады. Есептеу компрессор мысалында 
жасалады. 

Өндірістік үй-жайдың биіктігі белгіленеді және формула бойынша 
есептік биіктігі анықталады: 

 
hр =h-hc-hг ,                                                   (2.53) 

 
h – бөлменің биіктігі, м; 
hc – төбеге бекітілген ЛЛ үшін шамның биіктігі, hc =0 м; 
hг – жарықтандыруды нормалау жазықтығының биіктігі.  
hр = 6,0-0-0,8=5,2 м. 
 
Бөлменің индексі формула бойынша есептеледі:  

 

 bah
bai

p 



 ,                                       (2.54) 

 
мұндағы а және b – модульдің ұзындығы мен ені, м. 
 

  77,0
1262,5

126i 





. 
 

Шағылысу коэффициенттері таңдалады: төбе – 50%, қабырғалар – 30%, 
жұмыс беті – 10%. 

Шамның түрі және жарық көзі ортаның сипаттамаларына, сондай-ақ 
жарық тарату қисықтарына байланысты таңдалады. 

ЛЛ бар жарықтандыру қондырғысы таңдалады, 06 ЛСП шамдарының 
түрі. 

ЛСП 06 шамы КСС – Г-1  1,18,0  . 
Меншікті қуат 
 

нз

зн

ЕК

КЕ100
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,                                                      (2.55) 

 
 100  - жалпы біркелкі жарықтандырудың меншікті қуаты  нЕ =100 Лк 

(шартты КПД=100%, 5,0п  , 3,0с  , 1,0р  , Z=1,1); 
 

 - КПД төменгі жарты шардағы шам 
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Максималды белсенді қуат:    
 

Руст = расч∙Fцеха,,                                             (2.56) 
 

Fцеха – цех ауданы 
Белсенді жобалық қуат осы цех үшін 0,85 қабылданған сұраныс 

коэффициентімен анықталады. ДРЛ шамдары үшін 10% тең ПРА 
шығындары, ЛЛ үшін ПРА шығындары 20% тең есепке алынады. 

праустс.o.р KPКР  ,                                             (2.57)  
 

Реактивті қуат қуат коэффициентімен анықталады 
- шамдар үшін ДРЛ cos=0,5, tg=1,73;  
- шамдар үшін ЛЛ cos=0,95, tg=0,33. 
 

 tgРQ .o.р.o.р  ,                                              (2.58)  
 

Мысал 10.1. Қабырғалардың және төбелердің орташа түсі бар 250 м2 
жөндеу шеберханасын жарықтандыруға арналған шамдардың қуатын, 
олардың санын және түрін анықтаңыз. Анықтамалықтарға сәйкес жөндеу 
шеберханалары үшін қажетті жарық E = 75 лк. Қуаты 300 Вт, 220В шамдары 
бар "универсаль" шамдары қабылданады, оларда жарық ағыны F1=4500 лм. 
Кесте бойынша қабырғалар мен төбелердің орташа түсі бар жарық ағынын 
пайдалану коэффициенті. 2    =0,4. Шамдар мен шамдардың санын (10.1) 
формула бойынша анықтайды) 

 

 
 
қор коэффициенті k=1,3. 
Нақты қуат әдісі бойынша есептеу шамның ілгішінің биіктігіне, 

бөлменің ауданына және қажетті жарықтандыруға байланысты шамның осы 
түрі үшін нақты қуат берілетін кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 
Шамдардың саны формула бойынша есептеледі 

 

 
                            (2.59) 

N.-шамдардың қажетті саны; 
р-меншікті қуаты, Вт/м2; 
S-жарықтандырылған алаң, м2; 
P - таңдалған шамның қуаты, ВТ 
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№ 12 тәжірибелік тапсырма. 
Тақырыбы: жерді тұйықтауды есептеу. 
Сабақтың мақсаты: Қосалқы станцияның жерге тұйықталуын есептеу 

әдістемесін меңгеру 
Негізгі сұрақтар: 
1. Қорғаныс жерге тұйықтаудың мақсаты мен жұмыс принципі. 
2.Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі. 
 
1. Қорғаныс жерге тұйықтаудың мақсаты мен жұмыс принципі 
Жерге тұйықтау-негізгі және көне қорғаныс шараларының бірі. Осы 

қорғау шарасы кезінде электр қабылдағыштардың барлық металл 
корпустары, қауіпті кернеудегі оқшаулаудың зақымдануынан болуы мүмкін 
металл конструкциялар және т.б. жерге тұйықталуы, яғни Жермен әдейі 
жалғануы тиіс. 

Жерге қосу жұмыс, қорғаныс және найзағайдан қорғайтын болуы 
мүмкін. 

Жерге немесе корпусқа тұйықталған кезде адамдар мен жануарлардың 
электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасалған жерге қосу қорғаныс деп 
аталады. Жұмысшы-бұл қондырғының қалыпты жұмыс режимін қамтамасыз 
ету үшін жасалған жерге қосу. жерге қосудың барлық түрлері үшін бір жерге 
қосу құрылғысы қолданылады. "Жұмыс", "қорғаныс", "найзағайдан қорғау" 
терминдері Жерге тұйықталған мақсаттарды ажырату үшін енгізілген. 

2. Әдістемелік ұсынымдар және шешім үлгісі 
1. БТС-да жерге тұйықтау құрылғысының алдын ала схемасын таңдау. 
2. Есептеу мысалы. 
 
1. БТС-да жерге тұйықтау құрылғысының алдын ала схемасын 

таңдау. 
Тиімді жерге тұйықталған бейтарабы бар кернеуі 1000В жоғары 

қондырғыларда жерге тұйықтау құрылғысын орындау кезінде оның 
кедергісіне қойылатын талаптарды сақтай отырып, электродтарды 
орналастыру электр жабдығы орналасқан алаңда әлеуетті толық теңестіруді 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Осы мақсатта жерге тұйықтағыш 0,5-0,7 м тереңдікте жерге салынған 
бойлық және көлденең өткізгіштердің және тік электродтардың көлденең 
торы түрінде жасалуы керек. Бұл ретте тордың периметрін құрайтын 
контурлық электрод қорғалатын объектінің барлық құрылыстарын қамтуға 
тиіс. 

Тордың бойлық өткізгіштері жабдықтың іргетасынан немесе негізінен 
0,8-1,0 м қашықтықта қызмет көрсету жағынан электр жабдықтары мен 
конструкциялардың осьтері бойымен төселеді. 

Көлденең жерге тұйықтағыштарды жер бетінен 0,5-0,7 м тереңдікте 
жабдық арасында ыңғайлы жерлерде салу керек. Олардың арасындағы 
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қашықтықты Шеткеріден жерге тұйықтау торының ортасына қарай 
ұлғайтылатын етіп қабылдау ұсынылады. 

Егер жерге тұйықтау құрылғысының контуры электр қондырғысының 
сыртқы қоршауы шегінде орналасса, онда оның аумағына кіретін және 
кіретін жерлерде сыртқы көлденең жерге тұйықтағышқа кіретін және кіретін 
жерлерге қарама-қарсы екі тік жерге тұйықтағышты орнату арқылы әлеуетті 
теңестіру қажет. Тік жерге тұйықтағыштардың ұзындығы 3-5 м, ал олардың 
арасындағы қашықтық кіру немесе кіру еніне тең болуы керек. 

Жанасу кернеуіне қойылатын талаптарды сақтай отырып орындалатын 
жерге тұйықтау құрылғысында тор түріндегі жерге тұйықтағыш болуы тиіс. 
Бұл ретте бойлық және көлденең жерге тұйықтағыштарды орналастыру 
жанасу кернеуін нормаланған мәндерге дейін шектеу талаптарымен және 
жерге тұйықталатын жабдықты қосу ыңғайлылығымен анықталуы тиіс. 

Бойлық және көлденең көлденең жасанды жерге қосқыштар 
арасындағы қашықтық 30 м-ден аспауы керек, ал олардың топыраққа ену 
тереңдігі кемінде 0,3 м болуы керек.жұмыс орындарында жерге 
қосқыштарды төменгі тереңдікте салуға рұқсат етіледі, егер бұл қажет болса, 
есептеу арқылы расталады, ал олардың болуы электр қондырғысына қызмет 
көрсету ыңғайлылығын және жерге қосқыштардың қызмет ету мерзімін 
төмендетпейді. Жұмыс орындарында жанасу кернеуін төмендету үшін 
негізделген жағдайларда қалыңдығы 0,1 - 0,2 м қабатпен қиыршық тас себу 
жүргізілуі мүмкін. 

2. Есептеу мысалы 
11.1. мысал Есептеу 110 кВ жағынан тиімді жерге тұйықталған 

бейтарабы бар 110/10 кВ екі трансформаторы бар БТС төмендету қосалқы 
станциясы үшін жүргізіледі; қосалқы станцияның аумағы s = 1645,2 м2 
ауданды алады; 

Жерге тұйықтағышты көлденең жолақты электродтардан 4×40 мм 
көлденең қимадан және ұзындығы LV = 5 м, диаметрі d = 12 мм, 
электродтардың жерге ену тереңдігі t = 0,8 м; 

3.10 / 15-кестеге сәйкес жерге қосу (торф) құрылысының орнында 
жердің жоғарғы қабатының кедергісі / біз 1 = 20 Ом қатынасын 
қабылдаймыз; төменгі қабаттың кедергісі (тасты саз) 1 =100 Ом қатынасын 
қабылдаймыз, жердің жоғарғы қабатының қуаты h1 = 2,8 м; 

Табиғи жерлендіргіш ретінде кабельдің металл қабығы қабылданады –
Rкаб = 1 Ом. 

110 кВ жағында жерге тұйықталудың есептік тогын мына формула 
бойынша анықтаймыз: 

 

бВН
*рез0*рез2*рез1

*)1(
k I

XXX
E3I 





                           (2.60) 

 
Е* - ЭДС энергия жүйелері, 1 қабылдаймыз; 
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*рез2*рез1 XX  = 0,863 - салыстырмалы бірліктердегі қысқа тұйықталу 
нүктесіне дейінгі түзу және кері тізбектегі қарсылықтар. 

*рез0X - салыстырмалы бірліктердегі қысқа тұйықталу нүктесіне нөлдік 
тізбектің алынған кедергісі формула бойынша анықталады: 

 

*c
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2
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                           (2.61) 
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 = 1,71 о.е. 

 
Жерге тұйықталудың есептік тогы: 
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 = 3,94 кА  

 
Жасанды жерге тұйықтағыштың қажетті кедергісі мына формула 

бойынша есептеледі: 
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                            (2.62) 

 
где RE - табиғи жерге тұйықтағыштың таралуына кедергі (RЕ= RKAB=1); 
R3 - жерге тұйықтағыштың қажетті кедергісі (U=110 кВ - R3 = 0,5 Ом). 
Жасанды жерге тұйықтағыштың қажетті кедергісі: 
 

5,01
5,01Rи.треб 




 = 1 Ом 
Біз жерге тұйықтағыштың контурлық түрін, яғни көлденең жолақты 

және тік өзек (ұзындығы lв =5 м) электродтардан тор түрінде қабылдап, жерге 
тұйықтағыштың алдын-ала сызбасын жасаймыз. Біз жерге тұйықтағыштың 
периметрі бойынша тік электродтарды орналастырамыз (2.26 суретін 
қараңыз). 

Алдын ала схема бойынша көлденең және тік электродтардың жалпы 
ұзындығын анықтаймыз: 

 
LГ = 708,4 м; n = 32 шт. 

 
Ауданы шаршы тор түрінде жерге тұйықтағыштың алдын-ала 

есептелген моделін жасаймыз  S = 1645,2 м2. бір жағының ұзындығы S  = 41 
м. Модельдің бір жағындағы ұяшықтар саны: 
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1
S2

Lm Г 



.                                              (2.63) 

 
1

1645,22
4,708m 




 = 7,73. 
 

 
 

2.26- сурет. Жерге тұйықтағыштың алдын-ала схемасы 
 
Қабылдаймыз  m = 8. 
Көлденең электродтардың жалпы ұзындығын формула бойынша 

нақтылаймыз: 
 

S1)m(2LГ  ,                           (2.64) 
 

1,7301645,21)8(2LГ   м. 
 

Модельдегі ұяшық жағының ұзындығы: 
 

m
Sb 

,                           (2.65) 
 

8
2,1645b 

 = 5,07 м. 
Тік электродтар арасындағы қашықтық 
 

n
S4a 


                           (2.66) 

 

32
2,16454a 


 = 5,07 м. 

Тік электродтардың жалпы ұзындығы: 
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Lв = nlb (2.67) 

 
Lв =325 = 160 м. 

 
Тік электродтардың жерге түсуінің салыстырмалы тереңдігі: 
 

S/)t(lt ВВотн  ,                                         (2.68) 
 

14,01645,2/)8,0(5tотн  . 
 

Тік электродтың жоғарғы бөлігінің салыстырмалы ұзындығы, яғни 
жердің жоғарғы қабатында орналасқан бөлік: 

 
ВВ1отн l/)t(hl  ,                                       (2.69) 

 
4,05/)8,0(2,8lотн   

 
Топырақтың есептелген эквивалентті меншікті кедергісі э шамасы 

формула бойынша анықталады: 
 

э = 2(1/2)k,                                      (2.70) 
 

1 және 2 - жердің жоғарғы және төменгі қабаттарының меншікті кедергісі, 
тиісінше, Омм; 

k - дәреже көрсеткіші. 
 
Мәндерді алдын-ала табыңыз 1/2 және k: 
 

1/2 = 20/100 = 0,2. 
 
0,1 <1/2<1, k мәнін формаула бойынша табамыз: 
 

)
l
hln26,0l(32,0k

В

1
,                                   (2.71) 

)
5
8,2ln26,01(32,0k 

 = 0,272 
формаула бойынша э анықтаймыз: 
 

э = 100(20/100)0,272 = 64,44 Ом. 
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l
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1
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5
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2.27- сурет. Жерге тұйықтағыштың есептік моделі 
 

Жерге тұйықтағыштың жалпы кедергісі формула бойынша 
анықталады: 

 

ВГ

ээ
з LLS

АR







                           (2.72) 

 
 0,1 <tотн< 0,5 кезінде А коэффициентінің мәні мынадай формула 

бойынша есептеледі: 
 

А = 0,385 – 0,25tотн                                                             (2.73) 
 

А = 0,385 – 0,250,14 = 0,35 
 

Жерге тұйықтағыштың жалпы кедергісін есептейміз: 
 

1601,730
55,64

1645,2
55,6463,0R з 


 = 0,63 Ом. 

63,01
63,01Rи.треб 




 = 0,386 Ом. 
 

Апаттық кезеңдегі жерге қосу құрылғысының әлеуетін анықтаймыз: 
 

И
(1)
к.з.у.з RI                            (2.74) 

 
386,0946,3у.з   = 1,523 кВ. 

 
Бұл потенциал қолайлы, өйткені ол 10 кВ-тан аз. 
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Осылайша, қосалқы станцияның жасанды жерлендіргіші 4×40 мм 
қимасы бар көлденең қиылысатын жолақты электродтардан, жалпы 
ұзындығы кемінде 730,1 м және диаметрі кемінде 32 дана, ұзындығы 5 м, 
жерге тұйықтағыштың периметрі бойынша орналастырылған, мүмкіндігінше 
біркелкі, яғни бір-бірінен бірдей қашықтықта, электродтардың жерге түсу 
тереңдігі 0,8 м болуы керек.  Бұл жағдайда R қосалқы станциясының 
жасанды жерлендіргішінің кедергісі 0,5 Ом-ден аспайды. 

 
Ситуациялық тапсырма 
Қуаты 30 кВт қозғалтқышты басқару қалқанына техникалық қызмет 

көрсету барысында ДН 6,3 -1500 түтін сорғысы электр монтері жылу 
релесінің қысқыштарындағы кабельдің түйіспелі қосылыстарының 
күңгірттенгенін анықтады. 

Тапсырма: 
1. Алынған ақпаратты талқылаңыз. 
2. Ақаулықтың мүмкін себептерін анықтаңыз (кем дегенде үш). 
3. Анықталған ақауларды жою үшін электромонтердің әрекеттерін 

анықтаңыз. 
4.Жұмысты орындау үшін қажетті материалдарды, құралдарды, КИП 

пен жабдықты анықтаңыз. 
 
 
5. 2.43 кестесін толтырыңыз. 

2.43-кесте.  Ақаулықтарды жою жөніндегі электр монтерінің қызметі  
№ п/п. Әрекет Құралдар мен 

КИП 
Материалдао Құрал-жабдықтар 

1.     
n.     

 
6. Бұл ақаулардың ықтимал салдарын анықтаңыз (кесте 2.44) 

 
  2.44- кесте. Ситуациялық есептің шешімін бағалау өлшемшарттары 
Өте жақсы бағасы Жақсы бағасы Қанағаттанарлық 

бағасы 
Қанағаттанар 
лық емес 
бағасы 

1. Ақаулықтардың 
кем дегенде үш 
себебі анықталған. 

1. Кем дегенде екі 
мәселе анықталды. 

1. Бір мәселе 
анықталды 

1.Тапсырма 
орындалған 
жоқ 

2. Ақаулықтарды 
жою бойынша 
электр монтерінің 
әрекеттері дұрыс 
анықталған. 

Ақаулықтарды жою 
бойынша 
электромонтердің 
әрекеттері негізінен 
дұрыс анықталған. 

2. Ақаулықтарды жою 
бойынша 
электромонтердің 
әрекеттері негізінен 
дұрыс анықталған. 
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Осылайша, қосалқы станцияның жасанды жерлендіргіші 4×40 мм 
қимасы бар көлденең қиылысатын жолақты электродтардан, жалпы 
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2.44 кестенің жалғасы 
3. Бұл ақауларға 
әкелуі мүмкін 
ықтимал салдарлар 
дұрыс анықталған 

3. Бұл 
проблемалардың 
туындауы мүмкін 
салдары дұрыс 
анықталған. 

3. Осы олқылықтар 
әкелуі мүмкін 
ықтимал салдарлар 
толық көлемде 
айқындалмаған. 

 

 
Зертханалық жұмыс № 1 
Тақырыбы: әуе және кабель желілерін пайдалану. 
Сабақтың мақсаты: әуе және кабельдік электр беру желілерінің 

қабылдау сынақтарын зерттеу. 
Сабақтың міндеттері 
1. Әуе және кабельдік электр беру желілерін қабылдау-тапсыру 

сынақтарының көлемі мен нормаларын зерттеу. 
2. Әуе желісі учаскесінің салбырауын бақылау. 
3. Сымдардың қосылуын тексеру. 
4. Жоғары кернеулі қуат кабельдерін сынау әдістері мен құрылғыларын 

зерттеу. 
5. Оқшаулағыштардың оқшаулау кедергісін өлшеу. 
6. Әуе желілерін пайдалануға қабылдау қағидалары. 
7. Кабельді сынау хаттамаларын толтыру. 

 
Теориялық мәліметтер 

Электр берудің әуе желілеріне (ӘЖ) техникалық қызмет көрсету 
тексерулер (әр түрлі) жүргізуді, профилактикалық тексерулер мен 
өлшеулерді орындауды, ұсақ ақаулықтарды жоюды қамтиды. 

ӘЖ қарап-тексеру мерзімді және кезектен тыс болып бөлінеді. 
Мерзімді тексерулер күндізгі, түнгі, міну және бақылау болып бөлінеді. 

Күндізгі қарап-тексеру (қарап-тексерудің негізгі түрі) айына 1 рет 
жүргізіледі. Бұл ретте ӘЖ элементтерінің жай-күйі көзбен шолып 
тексеріледі, бинокльге сызықтың жоғарғы элементтері қаралады. Түнгі 
тексерулер байланыс қосылыстарының және көше жарығының жағдайын 
тексеру үшін жасалады. 

Жоғары қарап тексеру жүргізу кезінде ӘЖ ажыратылады және жерге 
тұйықталады, оқшаулағыштар мен арматуралардың бекітпелері, сымдардың 
жай-күйі, тартқыштардың тартылуы және т.б. тексеріледі, түнгі және жоғары 
қарап тексеру қажеттілігіне қарай жоспарланады. 

Желінің жекелеген учаскелерін бақылап тексеруді инженер-техникалық 
персонал жылына 1 рет Электромонтерлер жұмысының сапасын тексеру, 
трассаның жай-күйін бағалау, аварияға қарсы іс-шараларды орындау 
мақсатында жүзеге асырады. 

Кезектен тыс тексерулер авариялар, дауылдар, көшкіндер, қатты 
аяздар (40ºС төмен) және басқа да табиғи апаттардан кейін жүргізіледі. 
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Электр берудің әуе желілеріне техникалық қызмет көрсету кезінде 
жүргізілетін жұмыстардың тізбесі мыналарды қамтиды: 

- трассаның жай-күйін тексеру (сымдардың астында бөгде заттар мен 
кездейсоқ құрылыстардың болуы, трассаның өртке қарсы жай-күйі, 
тіректердің ауытқуы, идр элементтерінің қисаюы.); 

- сымдардың жай-күйін бағалау (жекелеген сымдардың үзілуі мен 
балқуының болуы, нобайлардың болуы, идр салбыраған жебесінің шамасы.) 

- тіректер мен тіректерді тексеру (тіректердің жай-күйі, плакаттардың 
болуы, жерге қосудың тұтастығы); 

- оқшаулағыштардың, коммутациялық аппаратураның, түсіргіштердегі 
кабельдік муфталардың,разрядтағыштардың жай-күйін бақылау. 

Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚҚ) талаптарына 
сәйкес электр берудің әуе желілері мынадай көлемде сыналады: 

- оқшаулағыштарды тексеру; 
- сымдардың қосылуын тексеру. 
Тіректердің, олардың тартқыштары мен тростарының жерге тұйықтау 

кедергісін өлшеу. Кернеуі 750 кВ дейінгі электр берудің әуе желілерін сынау 
үшін мыналар пайдаланылады: 

- диэлектрлік қолғаптар; 
- MIC-2500 электр оқшаулауының кедергісін, ылғалдылығын және 

қартаю дәрежесін өлшегіш; 
- MRU-101 жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш; 
-  MMR-600 өлшегіші (кіші белсенді кедергілерді өлшеу үшін) және т. 

б. 
Кабель желісінің трассасын тексеру трассадағы мүмкін болатын 

ақауларды көзбен шолып анықтау мақсатында жүргізіледі. Қарап-тексеру 
кезінде құрылыс жұмыстарын, қазба жұмыстарын, ағаш отырғызуды, 
гараждарды, қоймаларды, электр желілері кәсіпорнымен қоқыс тастайтын 
жерлерді келісусіз жүргізуге жол берілмейтіндігіне назар аударылады. 

Кабельдік трассалардың темір жолдармен қиылысу орындарын қарау 
кезінде кәбілдік желілердің теміржолға арналған аумақтың бөлу жолағының 
екі жағынан орналасуы туралы ескерту плакаттарының болуына назар 
аударылады. 

Кабель желілерінің арықтармен, кюветтермен, жыралармен қиылысу 
орындарында кәбілдердің бүтіндігі мен сақталуына қауіп төндіретін 
үзіктердің, құламалардың және опырылымдардың болмауы тексеріледі. 
Кәбілдердің жерден және қабырғаға немесе электр берудің әуе желілерінің 
тіректеріне өтетін жерлерінде кәбілдерді механикалық зақымданудан 
қорғаудың болуы және шеткі муфталардың жай-күйінің жарамдылығы 
тексеріледі. 

Тұрақты іргелі бағдарларсыз аумақтар арқылы өтетін кабель 
желілерінің трассаларында кабель желісінің трассасын белгілейтін 
мұнаралардың болуы және сақталуы тексеріледі. 
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жүргізілетін жұмыстардың тізбесі мыналарды қамтиды: 

- трассаның жай-күйін тексеру (сымдардың астында бөгде заттар мен 
кездейсоқ құрылыстардың болуы, трассаның өртке қарсы жай-күйі, 
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кабельдердің жағадан өзенге немесе басқа су айдындарына өту 
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жағалау учаскелеріндегі жағалаулардың немесе арнайы құрылғылардың 
жарамдылығы тексеріледі. Кабельдік құдықтарды тексеру кезінде ауа 
температурасын және желдету құрылғыларының жұмысын тексереді. 

Жазғы уақытта кабельдік туннельдер мен каналдар ішіндегі ауа 
температурасы сыртқы ауа температурасынан 10ºС-тан аспауы тиіс. Қарау 
кезінде кабельдің, жалғағыш және шеткі муфталардың, құрылыстардың 
құрылыс бөлігінің сыртқы жай-күйіне, кәбілдердің араласуына және 
салбырауына назар аударылады. Кабель қабықтарының температурасы 
өлшеу құралдарының көмегімен тексеріледі. 

Кабель құрылыстарында салынған кәбілдердің металл қабықтарының 
температурасын кәдімгі термометрмен өлшейді, ол кәбілдің сауытына немесе 
қорғасын қабығына бекітіледі. Кабель желісінің температурасын бақылау 
есептеумен салыстырғанда жүктеменің арту фактісін белгілеу немесе 
жобалау желілерімен салыстырғанда кәбіл трассасының температуралық 
жағдайларының өзгеруі салдарынан жүктемені нақтылау үшін қажет. 

Трассаларда және кәбіл желілерінің өздерінде анықталған ақаулар 
тексеру барысында, сондай-ақ кейіннен жоспарлы тәртіпте жойылуы тиіс. 

Кәбіл желісі трассасындағы жұмыстардың орындалуын техникалық 
қадағалау кезінде жер қазатын машиналармен кәбілден 1 м кем қашықтықта 
жер қазу жұмыстарын және кәбіл үстіндегі топырақты 0,4 м астам 
тереңдікке ұрғыш балғалармен қопсыту жүргізілмеуін қадағалау қажет. 

Кәбіл желісі трассасынан 5 м кем қашықтықта соқпалы және дірілді 
тиегіш механизмдерді пайдалану кезінде топырақтың шайқалуы және 
топырақтың шөгуі мүмкін, соның нәтижесінде муфталардағы жалғағыш 
гильзалардан кәбіл талсымдарының тартылуы және жалғағыш муфталардың 
мойнындағы кәбілдің қорғасын немесе алюминий қабығының үзілуі орын 
алуы мүмкін. Сондықтан аталған механизмдерді кабельдік желі трассасынан 
5 м кем қашықтықта қолдануға жол берілмейді. Қысқы уақытта кәбілдер 
өтетін жерлерде 0,4 м астам тереңдікке қазу топырақты қыздыра отырып 
(кәбілден 0,25 м аспайтын) жүргізілуі тиіс. 

Кәбіл желілерін төсеу мен монтаждауды техникалық қадағалау кезінде 
муфталар мен бітеулерді монтаждау сапасына, сондай-ақ оның барлық 
ұзындығында салынған кәбілдің жай-күйіне тексеру жүргізіледі. 

Кабельдік желілердің жүктемелерін өлшеу трансформаторлық 
қосалқы станцияда (ТП), әдетте, тасымалданатын аспаптармен немесе ток 
өлшеуіш кенелермен жүргізіледі. 

"Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану 
Ережелеріне" сәйкес, қуат кабель желілерін оқшаулау жоғары түзетілген 
кернеумен сыналады. 

Сынақ мерзімділігі: 
- кернеуі 35 кВ дейінгі кәбілдер үшін-алғаш рет 5 жыл пайдаланғанда 
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жылына 1 рет, одан әрі 2 жылда 1 рет; 
- ТМҚ, зауыттар аумағында салынған кәбілдер үшін-3 жылда 1 рет; 
- 110-220 кВ кернеулі кәбілдер үшін-пайдалануға берілгеннен кейін 3 

жылдан соң және 5 жылда 1 рет. 
Сынақ нәтижелері күштік кабельді сынау хаттамасына енгізіледі, 

кабельдің одан әрі пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды жасалады. 
 
Зертханалық жұмысты орындау әдістемесі 
1. Электр жетегінің әуе желілерін қабылдау-тапсыру сынақтарының 

көлемі мен нормаларын зерттеу. 
2. Мегаомметр көмегімен оқшаулау кедергісін өлшеу әдістемесін 

зерттеңіз. 
3. Тіректердің, кабельдердің жерге тұйықталу кедергісін өлшеу 

әдістемесін зерттеңіз. 
4. Әуе желілерінің өлшемдерін өлшеу әдістемесін және өлшеу 

нәтижелерін рәсімдеу тәртібін зерттеу. 
5. Сымдардың қосылуын тексеру әдістемесін зерттеңіз. Сымдар мен 

сым қосылыстарының жіктелуін зерттеу. Желі ажыратылған кезде 
қосылыстың кедергісін өлшеу сызбасын жасаңыз. 

6. Әуе желілерін пайдалану жөніндегі іс-шараларды зерделеу. 
7. Әуе желілерін пайдалануға қабылдау ережелерін зерделеу. 
 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың мақсаты. 
2. Қысқаша теориялық мәліметтер. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Сымдардың салбыраған сызықтары мен жебелерінің габариттерін 

өлшеу тәсілдерін атаңыз. 
2. Сымдардың қосылуын бақылау және өлшеу штангының көмегімен 

түйіспелі қосылысты анықтау қалай жүргізіледі? 
3. Электр желісі ажыратылған кезде қосылу кедергісі қалай 

анықталады? 
4. Кабельдің оқшаулауын және оның өзектерін фазалауды тексеру 

әдісін түсіндіріңіз. 
5. Кабельді оқшаулауды жоғары кернеумен сынаудың мақсаттары мен 

әдістерін түсіндіріңіз. 
6. Оқшаулағыш штанганың көмегімен оқшаулағыштағы кернеуді 

өлшеу арқылы оқшаулағыштарды бақылау қалай жүзеге асырылады? 
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Зертханалық жұмыс № 2 
Тақырыбы: күштік трансформаторды қабылдау-тапсыру 

сынақтары 
 

Сабақтың мақсаты: күштік трансформаторлардың қабылдау-
тапсыру сынақтарын зерделеу. 

Сабақтың міндеттері 
1. Күш трансформаторларын пайдалану туралы қысқаша ақпаратты 

зерттеу. 
2. Трансформаторлардың оқшаулау параметрлерін өлшеу әдістерімен 

танысыңыз. 
3. Электр трансформаторларын желіге қосу шарттарын зерттеу. 
4. Трансформатордың оқшаулау кедергісін өлшеңіз. 
5. Трансформатордың фазасын орындаңыз. 
6. Трансформатор орамаларының кедергісін тұрақты токпен өлшеңіз. 
7. Қуат трансформаторының сынақ есептерін толтыру. 

 
Теориялық мәліметтер 

ТКП 181-2009 5.2.1 тармағына сәйкес күштік трансформаторлар мен 
реакторларды орнату және пайдалану ЭҚЕ және технологиялық жобалау 
нормаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Олардың сенімді жұмысы жүктеменің белгіленген нормалары, кернеу 
деңгейі, майдың температурасы мен сипаттамалары, оқшаулау параметрлері 
шегінде ұстаумен қамтамасыз етілуі тиіс. Салқындату, кернеуді реттеу, 
қорғау құрылғылары, Трансформатордың белсенді бөлігі және басқа 
элементтері жарамды күйде ұсталуы тиіс. 

Трансформаторды пайдалануға беру бойынша жұмыстар оны 
сынауды, сондай-ақ сынамалы қосуды көздейді. 

Трансформаторларды (реакторларды) оларды ажыратпай қарау 
мынадай мерзімдерде жүргізілуі тиіс: 

- персоналдың тұрақты кезекшілігімен қосалқы станциялардың басты 
төмендетуші трансформаторлары-тәулік бойы 1 рет; 

– персоналдың тұрақты кезекшілігі бар Электр қондырғыларының 
қалған трансформаторларына-аптасына 1 рет, персоналдың тұрақты 
кезекшілігінсіз-айына 1 рет; 

- трансформаторлық пункттерде-6 айда кемінде 1 рет. 
Трансформаторларды (реакторларды) кезектен тыс тексеру жүргізіледі: 

- трансформатордың ақаулық сигналы пайда болған кезде; 
- ауа-райының қолайсыз әсерінен кейін (найзағай, температураның 

күрт өзгеруі, қатты жел және т.б.).); 
- сигналға газды қорғау жұмысы кезінде, сондай-ақ газ немесе (және) 

дифференциалды қорғаныспен трансформаторды (реакторды) ажырату 
кезінде. 
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Трансформаторларды (реакторларды) ағымдағы жөндеу 
қажеттілігіне қарай жүргізіледі. Ағымдағы жөндеу кезеңділігін техникалық 
басшы белгілейді. Күрделі жөндеулер жүргізілуі тиіс (жоспарлы-ескерту-
жұмыстардың үлгілік номенклатурасы бойынша) 

- кернеуі 110 кВ және одан жоғары,қуаты 125 МВА және одан 
жоғары трансформаторларды, сондай – ақ реакторлар мен электр 
станцияларының меншікті қажеттіліктерінің негізгі трансформаторларын-
диагностикалық бақылау нәтижелерін ескере отырып, пайдалануға 
берілгеннен кейін 12 жылдан кешіктірмей, одан әрі қажеттілігіне қарай; 

- қалған трансформаторлар-диагностикалық бақылау нәтижелерінің 
тәуелділігі. 

Трансформаторларды (реакторларды) кезектен тыс жөндеу, егер 
олардың қандай да бір элементіндегі ақау істен шығуға әкелуі мүмкін 
болса, орындалуға тиіс. Трансформаторды (реакторды) жөндеуге шығару 
туралы шешімді басшы немесе электр шаруашылығына жауапты тұлға 
қабылдайды. 

Күштік трансформаторларды қабылдау-тапсыру сынақтары. 1,6 
МВА дейінгі маймен толтырылған трансформаторлар үшін келесі сынақ 
түрлері қарастырылған: 

Оқшаулау параметрлерін өлшеу. Оқшаулау өлшемдеріне мыналар 
жатады: кедергі R60, сіңіру коэффициенті Кабс=R60 / R15, диэлектрлік 
жоғалу бұрышының тангенсі tgδ, қатынасы С2/С50 және ДС/с. 
трансформатордың оқшаулау кедергісі оқшаулау температурасында 2,5 кВ 
кернеуге мегаомметрмен өлшенеді100с төмен емес, трансформаторды 
маймен толтырғаннан кейін 12 сағаттан кейін ерте болмайды. 

Өлшеу кезінде мегаомметрдің кернеуі сыналатын орамаға және Жерге 
тұйықталған бакқа қолданылады. 

Мегомметр көрсеткіштері 15 (R15) және 60 (R60) секунд арқылы 
есептеледі және олар бойынша Кабс=R60/R15 абсорбция коэффициентін 
анықтайды. Алынған R60 және Кабс мәндері нормаланған мәндермен 
салыстырылады. Мысалы, қуаты 6,3 МВА дейінгі және кернеуі 35 кВ дейінгі 
трансформаторлар үшін 100с температурадағы белгіленген нормаларға 
сәйкес R60 450 МОм төмен болуы тиіс, ал абсорбция коэффициенті 
иметьвеличину 1,3 төмен болуы тиіс және оның зауыттық мәніне қатысты 
30% - дан артық төмендемеуі тиіс. 

Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсін өлшеу. tgδ 
диэлектрлік жоғалу бұрышының тангенсі айнымалы ток көпірлерімен 
өлшенеді (Р-595 типті және ұқсас). Алынған tgδ мәндері нормаланғандармен 
салыстырылады. Мысалы, қуаты 6,3 МВА дейінгі және кернеуі 35 кВ дейінгі 
трансформатор үшін 10ºС температурада tgδ ≤1,2 жағдайы қамтамасыз етілуі 
керек. 

1.  R60 және tgδ өлшеу кезінде зауыттан өзгеше температурада 
алынған мәндер RD 16.363-87 "күш трансформаторлары. Тасымалдау, 
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Трансформаторларды (реакторларды) ағымдағы жөндеу 
қажеттілігіне қарай жүргізіледі. Ағымдағы жөндеу кезеңділігін техникалық 
басшы белгілейді. Күрделі жөндеулер жүргізілуі тиіс (жоспарлы-ескерту-
жұмыстардың үлгілік номенклатурасы бойынша) 

- кернеуі 110 кВ және одан жоғары,қуаты 125 МВА және одан 
жоғары трансформаторларды, сондай – ақ реакторлар мен электр 
станцияларының меншікті қажеттіліктерінің негізгі трансформаторларын-
диагностикалық бақылау нәтижелерін ескере отырып, пайдалануға 
берілгеннен кейін 12 жылдан кешіктірмей, одан әрі қажеттілігіне қарай; 

- қалған трансформаторлар-диагностикалық бақылау нәтижелерінің 
тәуелділігі. 

Трансформаторларды (реакторларды) кезектен тыс жөндеу, егер 
олардың қандай да бір элементіндегі ақау істен шығуға әкелуі мүмкін 
болса, орындалуға тиіс. Трансформаторды (реакторды) жөндеуге шығару 
туралы шешімді басшы немесе электр шаруашылығына жауапты тұлға 
қабылдайды. 

Күштік трансформаторларды қабылдау-тапсыру сынақтары. 1,6 
МВА дейінгі маймен толтырылған трансформаторлар үшін келесі сынақ 
түрлері қарастырылған: 

Оқшаулау параметрлерін өлшеу. Оқшаулау өлшемдеріне мыналар 
жатады: кедергі R60, сіңіру коэффициенті Кабс=R60 / R15, диэлектрлік 
жоғалу бұрышының тангенсі tgδ, қатынасы С2/С50 және ДС/с. 
трансформатордың оқшаулау кедергісі оқшаулау температурасында 2,5 кВ 
кернеуге мегаомметрмен өлшенеді100с төмен емес, трансформаторды 
маймен толтырғаннан кейін 12 сағаттан кейін ерте болмайды. 

Өлшеу кезінде мегаомметрдің кернеуі сыналатын орамаға және Жерге 
тұйықталған бакқа қолданылады. 

Мегомметр көрсеткіштері 15 (R15) және 60 (R60) секунд арқылы 
есептеледі және олар бойынша Кабс=R60/R15 абсорбция коэффициентін 
анықтайды. Алынған R60 және Кабс мәндері нормаланған мәндермен 
салыстырылады. Мысалы, қуаты 6,3 МВА дейінгі және кернеуі 35 кВ дейінгі 
трансформаторлар үшін 100с температурадағы белгіленген нормаларға 
сәйкес R60 450 МОм төмен болуы тиіс, ал абсорбция коэффициенті 
иметьвеличину 1,3 төмен болуы тиіс және оның зауыттық мәніне қатысты 
30% - дан артық төмендемеуі тиіс. 

Диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсін өлшеу. tgδ 
диэлектрлік жоғалу бұрышының тангенсі айнымалы ток көпірлерімен 
өлшенеді (Р-595 типті және ұқсас). Алынған tgδ мәндері нормаланғандармен 
салыстырылады. Мысалы, қуаты 6,3 МВА дейінгі және кернеуі 35 кВ дейінгі 
трансформатор үшін 10ºС температурада tgδ ≤1,2 жағдайы қамтамасыз етілуі 
керек. 

1.  R60 және tgδ өлшеу кезінде зауыттан өзгеше температурада 
алынған мәндер RD 16.363-87 "күш трансформаторлары. Тасымалдау, 

  
 

түсіру, сақтау, монтаждау және пайдалануға беру". Қайта есептеу кезінде 
алынған R60 және tgδ мәндері паспорттан 25% - дан аспауы керек. 

1. Оқшаулаудың ылғалдылық дәрежесін анықтау. Оқшаулаудың 
ылғалдылық дәрежесі, tgδ, R60 және Кабс сипаттамаларынан басқа, ДС/С 
және C2/C50 қатынастарын ЕВ-3,ПКВ-7, ПКВ-8 аспаптарының көмегімен 
өлшеу арқылы бағаланады. 
ДС/С мәндері нормаланбайды, бірақ одан әрі пайдалану сынақтары кезінде 
есепке алу үшін баптау хаттамасына енгізіледі. Ылғалданған оқшаулау үшін 
С2/С50 қатынасы 2-ге жақын, ал ылғалданбаған үшін 1-ге жақын болуы тиіс. 

1. Трансформаторларды кептірусіз қосу шарттарын анықтау 
Барлық трансформаторлар өлшемдері бойынша сегіз топқа бөлінеді (I-

VIII). Осы топтардың (габариттердің) әрқайсысы үшін РД 16.363-87 сәйкес 
трансформаторларды кептірусіз қосу шарттары белгіленеді. I топтағы 
трансформаторлар үшін (қуаты 100 кВА дейін және кернеуі 35 кВ дейін) 
мынадай шарттар белгіленген: 

а) май деңгейі май көрсеткішінің белгілері шегінде болуы тиіс; 
б) майдың химиялық талдауы май сапасының талаптарына сәйкес 

болуы керек (кесте. 1.8.38 ЭҚЕ), ал кернеуі 35 кВ дейінгі трансформаторлар 
үшін оның тесілген кернеуі кемінде 30 кВ болуы тиіс; 

в) Кабс абсорбция коэффициентінің мәні 1,3 кем болмауы тиіс; 
г) Егер "А" шарты сақталмаса, бірақ трансформатор орамалары мен 

қосқыш маймен жабылған болса немесе "В" және "в" шарттары орындалмаса, 
бірақ майда су іздері жоқ және тесілген кернеу 5 кВ-тан аспайтын нормамен 
салыстырғанда төмендеген болса, онда tgδ немесе C2/C50 орамаларын 
қосымша өлшеу керек (бұл жағдайда олар нормаланған мәндерден өзгеше 
болмауы керек). 

2. Орамдардың тұрақты токқа кедергісін өлшеу. Бұл өлшеу 
дәнекерлеу орындарындағы және коммутатордың контактілеріндегі 
ақауларды, сондай-ақ орамалардағы үзілістерді анықтайды. Қарсылық 
тұрақты ток көпірімен немесе орамалардың барлық бұтақтарында амперметр 
- вольтметр әдісімен өлшенеді, егер бұл үшін өзек алу қажет болмаса. Нөлдік 
терминалы бар трансформаторларда фазалардың кедергісі өлшенеді, ал 
нөлдік Шығыс болмаған кезде – сызықтық сымдар арасындағы орамалардың 
кедергісі. 

3. Алынатын қарсыласу мәндері паспорттық (зауыттық) деректерден 
±2% - дан артық ерекшеленбеуі тиіс. 

4. Ауыстырып қосқыш құрылғының жұмысын тексеру және 
дөңгелек диаграмманы алу. Жүктеме астындағы тармақтарды ауыстырып 
қосқыш жұмысының дұрыстығы туралы қорытынды оның жұмысы 
реттілігінің алынатын дөңгелек диаграммасы негізінде жасалады. Дөңгелек 
диаграмма сигнал шамдары немесе осциллографтар арқылы алынады. 
Егер дөңгелек диаграммалар бойынша алынған түйіспелерді қайта жабу 
бұрыштарының, ығысу бұрыштарының және люфттердің мәндері ауысу 
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құрылғысына стандарттарда немесе техникалық шарттарда көрсетілген 
шектерден шықпаса, ауыстырып қосқыш құрылғы оның түйіспелері 
әрекетінің реттілігін тексеруден өтті деп есептеледі. 

5.  Бакты радиаторлармен гидравликалық қысыммен сынау. Май 
бағанының гидравликалық қысымымен бактың және радиаторлардың 
герметикалығын тексеру үшін бактың қақпағындағы тесікке диаметрі 
(1÷1½") болат құбыр бұралады және шұңқыр арқылы оны маймен 
толтырады. Май бағанының толтырылған Кеңейткіш деңгейінен биіктігі: 
құбырлы және тегіс бактар үшін – 0,6 м, ал толқынды, радиаторлық немесе 
салқындатқыштары бар бактар үшін-0,3 м тең болып қабылданады. 
Сынақ ұзақтығы 10ºС төмен емес май температурасында 3 сағатқа тең; 
сынақ кезінде майдың ағуы байқалмауы тиіс. 

6. Силикагельдің күйін тексеру. КСМ маркалы силикагель болып 
табылатын, хлорлы кобальт ерітіндісімен сіңдірілген индикаторлық 
адсорбент арнайы картриджге немесе кеңейткіштің тыныс алу түтігіне 
орнатылған ауа тазартқыштың корпусына тікелей құйылады. Ылғалданған 
кезде кремний гелі адсорбциялық қасиеттерін жоғалтады, бұл ылғалдың 
маймен толтырылған кеңейткішке енуіне әкеледі. Ылғалданбаған кремний 
гелі дәндердің біркелкі көк түсіне ие. Оның түсін қызғылт түске өзгерту  
оның ылғалданғанын көрсетеді. Ылғалданған силикагель кептіріледі немесе 
жаңасымен ауыстырылады. 

7. Трансформаторды фазалау. Трансформатордың фазалануы деп 
параллель жұмысқа қосылған кезде қосылған трансформатор мен желінің 
(немесе басқа трансформатордың) фазаларының сәйкестігін тексеру 
түсініледі. Ол трансформаторлардың төменгі кернеуінде сызықтық кернеудің 
қос мәніне тең өлшеу шегі бар вольтметрлерді қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Фазалау трансформаторлардың әр түрлі фазалары арасындағы 
кернеуді өлшеу және сол атаудағы фаздардың арасында кернеудің болмауын 
анықтау болып табылады. 
Егер өлшеу кезінде a1–a2; b1–b2; c1–c2 бірдей фазаларының арасында 
кернеулер жоқ болса және a1–b2; a1–c2; b1–a2; b1–c2; c1–b2 бірдей 
фазаларының арасында кернеулер бар және олар шамамен бірдей болса, онда 
фазалау дұрыс орындалады және трансформаторды желіге қосуға немесе 
басқа трансформатормен параллель жұмыс істеуге болады. 

8. Трансформатор майын сынау. Май сынамасын май температурасы 
5ºС төмен емес кезде бактың шығару шүмегі арқылы алады. Майды тығыны 
сүртілген таза шыны ыдысқа жинайды. 

Май сынамасын алғаннан кейін оны сынақтан өткізеді.Көрсеткіштерге: 
тесілген кернеу, механикалық қоспалардың құрамы, тоқтатылған көмір, 
қышқылдық, судың болуы және майдың тұтану температурасы кіреді. 
Бұл көрсеткіштер, тесілу кернеуін қоспағанда, сынамалар жіберілетін 
химиялық зертханада жүргізілетін зертханалық сынақтар мен зерттеулер 
кезінде айқындалады. 
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құрылғысына стандарттарда немесе техникалық шарттарда көрсетілген 
шектерден шықпаса, ауыстырып қосқыш құрылғы оның түйіспелері 
әрекетінің реттілігін тексеруден өтті деп есептеледі. 

5.  Бакты радиаторлармен гидравликалық қысыммен сынау. Май 
бағанының гидравликалық қысымымен бактың және радиаторлардың 
герметикалығын тексеру үшін бактың қақпағындағы тесікке диаметрі 
(1÷1½") болат құбыр бұралады және шұңқыр арқылы оны маймен 
толтырады. Май бағанының толтырылған Кеңейткіш деңгейінен биіктігі: 
құбырлы және тегіс бактар үшін – 0,6 м, ал толқынды, радиаторлық немесе 
салқындатқыштары бар бактар үшін-0,3 м тең болып қабылданады. 
Сынақ ұзақтығы 10ºС төмен емес май температурасында 3 сағатқа тең; 
сынақ кезінде майдың ағуы байқалмауы тиіс. 

6. Силикагельдің күйін тексеру. КСМ маркалы силикагель болып 
табылатын, хлорлы кобальт ерітіндісімен сіңдірілген индикаторлық 
адсорбент арнайы картриджге немесе кеңейткіштің тыныс алу түтігіне 
орнатылған ауа тазартқыштың корпусына тікелей құйылады. Ылғалданған 
кезде кремний гелі адсорбциялық қасиеттерін жоғалтады, бұл ылғалдың 
маймен толтырылған кеңейткішке енуіне әкеледі. Ылғалданбаған кремний 
гелі дәндердің біркелкі көк түсіне ие. Оның түсін қызғылт түске өзгерту  
оның ылғалданғанын көрсетеді. Ылғалданған силикагель кептіріледі немесе 
жаңасымен ауыстырылады. 

7. Трансформаторды фазалау. Трансформатордың фазалануы деп 
параллель жұмысқа қосылған кезде қосылған трансформатор мен желінің 
(немесе басқа трансформатордың) фазаларының сәйкестігін тексеру 
түсініледі. Ол трансформаторлардың төменгі кернеуінде сызықтық кернеудің 
қос мәніне тең өлшеу шегі бар вольтметрлерді қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Фазалау трансформаторлардың әр түрлі фазалары арасындағы 
кернеуді өлшеу және сол атаудағы фаздардың арасында кернеудің болмауын 
анықтау болып табылады. 
Егер өлшеу кезінде a1–a2; b1–b2; c1–c2 бірдей фазаларының арасында 
кернеулер жоқ болса және a1–b2; a1–c2; b1–a2; b1–c2; c1–b2 бірдей 
фазаларының арасында кернеулер бар және олар шамамен бірдей болса, онда 
фазалау дұрыс орындалады және трансформаторды желіге қосуға немесе 
басқа трансформатормен параллель жұмыс істеуге болады. 

8. Трансформатор майын сынау. Май сынамасын май температурасы 
5ºС төмен емес кезде бактың шығару шүмегі арқылы алады. Майды тығыны 
сүртілген таза шыны ыдысқа жинайды. 

Май сынамасын алғаннан кейін оны сынақтан өткізеді.Көрсеткіштерге: 
тесілген кернеу, механикалық қоспалардың құрамы, тоқтатылған көмір, 
қышқылдық, судың болуы және майдың тұтану температурасы кіреді. 
Бұл көрсеткіштер, тесілу кернеуін қоспағанда, сынамалар жіберілетін 
химиялық зертханада жүргізілетін зертханалық сынақтар мен зерттеулер 
кезінде айқындалады. 

  
 

Монтажға маймен толтырылған I және II габаритті трансформаторларда 
трансформаторды жұмысқа қосқанға дейін 6 айдан аспайтын уақыт бұрын 
жүргізілген зауыттық сынау көрсеткіштерінің нормаларын 
қанағаттандыратын болса, май сынамаға және механикалық қоспалардың 
болмауына тексеріледі. 

Механикалық қоспалардың болмауы көзбен шолып жүргізіледі, ал 
тесілу кернеуі АИИ-70, АМИ-80 иАИМ-90 аппараттарының көмегімен 
анықталады.Сынақтар үй-жайда ауа температурасы 20±5 ºС және 
салыстырмалы ылғалдылығы 65±15% болған кезде жүргізіледі. Майдың 
сынамасы тұруға рұқсат етіледі, осы уақыт ішінде оның температурасын 
бөлмедегі ауа температурасымен салыстыру керек. Электродтары бар сынақ 
ыдысы кептіріліп, сыналатын маймен жуылуы тиіс. Электродтар арасындағы 
қашықтық 2,5 мм-ге тең. ыдысқа таңдалған үлгіні құйыңыз, оны аппаратқа 
салыңыз және майдың 10 минут тұруына мүмкіндік беріңіз. Содан кейін олар 
қауіпсіздік шараларын сақтай отырып және 1-2 кВ/с жылдамдықпен 
электродтар арасындағы кернеуді вольтметр инесінің нөлге дейін құлауымен 
белгіленген тесуге дейін көтереді. Бұл сынақ алты рет қайталанады, әр 
тесуден кейін электродтар арасындағы аралықтан шыны таяқшамен 
күйдірілген май бөлшектері алынып, 5 минут тұруға мүмкіндік береді. 

Тесілген кернеу тесілген кернеудің соңғы бес мәнінің арифметикалық 
мәні ретінде анықталады. 

Трансформаторға құйылғанға дейін майдың ену кернеуі болуы керек:  
кернеуі 15 кВ – 30 кВ дейінгі трансформаторлар үшін; 
- 15-тен 35 кВ – қа дейін-35 кВ; 
- 60-тан 220кВ-ға дейін-45 кВ; 
- құйғаннан кейін (трансформатордан алынған сынама) –5 кВ төмен. 
Сынақтардың қанағаттанғысыз нәтижелері кезінде май құрғақ күйінде 

ауыстырылуы немесе кептірілуі тиіс. 
Зертханалық жұмысты орындау әдістемесі 

1. Жұмыс орнының жабдықтарымен танысу. 
2. МС-06 мегомметрінің көмегімен жоғары және төмен кернеу 

орамаларының оқшаулау кедергісін өлшеңіз және абсорбция коэффициентін 
анықтаңыз.Алынған нәтижелер 2.45 кестеге енгізіледі. 

 
2.45-кесте. Күштік трансформатордың оқшаулау кедергісінің мәні 

 
Өлшеу тізбегі 

Төмен (НН) және жоғары 
(ВН) кернеу орамдарының 

оқшаулау параметрлерін өлшеу 
схемалары 

 
R15 

 
R60 

 
Kабс 

Тексерілетін 
орамалар 

Трансформатордың 
жерге тұйықталатын 

бөліктері 
1 НН Бак, ВН    
2 ВН Бак, НН    
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Р 333 көпірінің көмегімен орамалардың тұрақты токқа кедергісін 
өлшеңіз, алынған нәтижелерді 2.46 кестеге енгізіңіз. 
 
 2.46-кесте. Орамдардың тұрақты токқа кедергісінің мәні 
Тексерілетін орам R1 R2 R3 ΔRmax, % 

НН     
ВН     

 
Трансформатор майын сынақтан өткізу: 
- трансформатор майының сынамасында судың болуын немесе 

болмауын көзбен анықтау (егер сынамада ылғал тамшылары табылса, 
тесілген кернеуді анықтау жүргізілмейді және майдың сапасы 
қанағаттанарлықсыз деп бағаланады); 

- өлшеу ұяшығының электродтары арасындағы саңылауды тексеріңіз 
(2,5±0,05 мм); 

- өлшеу ұяшығын ондағы щеткаға дейін маймен толтырыңыз, егер 
майда ауа көпіршіктері болса, оларды майды шыны таяқшамен абайлап 
араластыру арқылы алып тастау керек; 

-АИИ-70 аппаратын бұғаттаудың және қорғаудың жұмыс қабілеттілігін 
тексеру; 

- құрылғыға май ұяшығын орнатыңыз; трансформатор майы сынғанға 
дейін кернеуді көтеріңіз (ажыратқыш жұмыс істейді) және кернеуді бекітіңіз; 

- бұл сынақты 5 минут аралықпен алты рет қайталаңыз; 
- әрбір тесуден кейін электродтар арасындағы майды шыны таяқшамен 

абайлап араластыру қажет. 
Алынған нәтижелер 2.47. кестеге енгізіледі. 

 
2.47-кесте.  Трансформатор майын сынау 
Майдың бұзылу нөмірі 1 2 3 4 5 
Тесілу кернеуі, кВ      

 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың мақсаты. 
2. Қысқаша теориялық мәліметтер. 
3.  Жүргізілген өлшеулердің нәтижелері (кесте. 2.1; 2.2;2.3); 
4. Қорытындылар. 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Күш трансформаторларын қабылдау-тапсыру сынақтарының 

түрлерін атаңыз. 
2. Қуат трансформаторларының оқшаулау параметрлерін тізімдеңіз. 
3. Оқшаулау кедергісін өлшеу және сіңіру коэффициентін анықтау 

әдісін түсіндіріңіз. 
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Р 333 көпірінің көмегімен орамалардың тұрақты токқа кедергісін 
өлшеңіз, алынған нәтижелерді 2.46 кестеге енгізіңіз. 
 
 2.46-кесте. Орамдардың тұрақты токқа кедергісінің мәні 
Тексерілетін орам R1 R2 R3 ΔRmax, % 

НН     
ВН     

 
Трансформатор майын сынақтан өткізу: 
- трансформатор майының сынамасында судың болуын немесе 

болмауын көзбен анықтау (егер сынамада ылғал тамшылары табылса, 
тесілген кернеуді анықтау жүргізілмейді және майдың сапасы 
қанағаттанарлықсыз деп бағаланады); 

- өлшеу ұяшығының электродтары арасындағы саңылауды тексеріңіз 
(2,5±0,05 мм); 

- өлшеу ұяшығын ондағы щеткаға дейін маймен толтырыңыз, егер 
майда ауа көпіршіктері болса, оларды майды шыны таяқшамен абайлап 
араластыру арқылы алып тастау керек; 

-АИИ-70 аппаратын бұғаттаудың және қорғаудың жұмыс қабілеттілігін 
тексеру; 

- құрылғыға май ұяшығын орнатыңыз; трансформатор майы сынғанға 
дейін кернеуді көтеріңіз (ажыратқыш жұмыс істейді) және кернеуді бекітіңіз; 

- бұл сынақты 5 минут аралықпен алты рет қайталаңыз; 
- әрбір тесуден кейін электродтар арасындағы майды шыны таяқшамен 

абайлап араластыру қажет. 
Алынған нәтижелер 2.47. кестеге енгізіледі. 

 
2.47-кесте.  Трансформатор майын сынау 
Майдың бұзылу нөмірі 1 2 3 4 5 
Тесілу кернеуі, кВ      

 
Есеп мазмұны 
1. Жұмыстың мақсаты. 
2. Қысқаша теориялық мәліметтер. 
3.  Жүргізілген өлшеулердің нәтижелері (кесте. 2.1; 2.2;2.3); 
4. Қорытындылар. 
 

Бақылау сұрақтары 
1. Күш трансформаторларын қабылдау-тапсыру сынақтарының 

түрлерін атаңыз. 
2. Қуат трансформаторларының оқшаулау параметрлерін тізімдеңіз. 
3. Оқшаулау кедергісін өлшеу және сіңіру коэффициентін анықтау 

әдісін түсіндіріңіз. 
  

 

4. Трансформатор оқшаулауының диэлектрлік жоғалу бұрышының 
тангенсін өлшеу әдісін түсіндіріңіз. 

5. Қуат трансформаторын кептірусіз қосу шарттары қандай? 
6. Трансформатор орамаларының тұрақты токқа кедергісін өлшеу 

әдісін түсіндіріңіз. 
7. Трансформаторларды фазалау әдістемесін түсіндіріңіз. 
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Сабақтың мақсаты: жиілік түрлендіргішін пайдалану ережелерін 

оқып шығыңыз. Асинхронды жиіліктік-реттелетін электр жетегін баптау 
әдістемесін меңгеру. 

Сабақтың міндеттері: 
1. Стендте ұсынылған жиілік түрлендіргішімен танысыңыз. 
2. Басқару схемасын оқып, жиілік түрлендіргішін қосыңыз. 
3. Жеке тапсырма бойынша жиілік түрлендіргішін бағдарламалау. 
4. Жиілікті түрлендіргіштің көмегімен электр қозғалтқышын іске 

қосыңыз және берілген параметрлердің дұрыс орнатылуын тексеріңіз. 
5. Негізгі және қосымша параметрлер кестесіне сәйкес жиілік 
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Теориялық мәліметтер 
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дұрыс және уақтылы қызмет көрсету болып табылады. 
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Қолданыстағы статистикаға сәйкес, электр жетегінің істен шығуы 
көптеген жағдайларда оны пайдалану немесе техникалық қызмет көрсетудегі 
бұзушылықтармен байланысты. Желдеткіштердің жұмысын мезгіл-мезгіл 
тексеріп отыру керек. 

Негізінен ЖТ өндірушілері жарты жылда кемінде 1 рет тексеру 
жүргізуді, ал алдын ала ауыстыруды үш жылда 1 рет жүргізуді ұсынады. 

Жиі зарядтау мен разрядтың әсерінен, сондай-ақ жоғары 
температураның әсерінен уақыт өте келе электролиттік конденсаторлардың 
қартаюы байқалады, бұл олардың номиналды сыйымдылығының 
төмендеуімен немесе ішкі сынықтардың пайда болуымен сипатталады. 

Конденсаторлардың сыйымдылығы төмендеген кезде ЖТ басқару 
жүйесінде ақаулар пайда болады, кейде бұл қуат көздерінің немесе басқа 
басқару тізбектерінің істен шығуына әкеледі. 

Негізгі ұсыныс-электролиттік конденсаторларды мерзімді ауыстыру. 
Электролиттік конденсаторлар 30000-40000 сағ пайдаланғаннан кейін 
ауыстырылуы тиіс. 

Контакторлар мен ЖТ қуат тізбектерінің релесі, сондай-ақ жартылай 
өткізгіш қорғаныс сақтандырғыштарындағы кернеудің төмендеуін мезгіл-
мезгіл тексеріп отыру керек. Қуат бұрандаларын, болттар мен жаңғақтарды 
мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. 

Әдетте, тексеру жылына 1 рет жасалады, дегенмен қатты діріл бар 
жабдық үшін тексеру жиі жүргізілуі керек. 

Қуат қосылыстарының нүктелеріндегі бекіткіштердің әлсіреуі 
фазалардың жоғалуы түрінде ақаулықтың пайда болуына әкеледі және қуат 
жартылай өткізгіш элементтерінің (диодтар, IGBT транзисторлары) 
сынуымен немесе байланыс нүктелеріндегі шиналар металының жануымен 
аяқталады. 

ЖТ ақауларын болдырмау және оның пайдалану сипаттамаларын ұзақ 
уақыт сақтау үшін мерзімді тексеру қажет (әр жарты жыл сайын). 

Тексеру бағдарламасы 2.48. кестеде келтірілген.  
Жиілік түрлендіргіші істен шыққаннан кейін оны дереу қайта қосуға 

жол берілмейді. Әдетте, ақаулы ЖТ ны қайта іске қосу одан да көп зиян 
келтіреді. ЖТ жағдайы диагностика жүргізу арқылы мұқият талдануы тиіс. 

Егер дисплейде қандай да бір төтенше жағдай коды көрсетілсе, онда 
оның нені білдіретінін талдау керек, болашақта бұл ақпарат мәселені тезірек 
анықтауға мүмкіндік береді.  
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2.48-кесте. Жиілікті-реттелетін электр жетегінің тораптарын тексеру 
бағдарламасы 

Тексерілетін 
тораптар 
 

Негізгі тексерулер Критерийлер 
Тексеру мәні Құралдары мен әдістері 

Қоршаған 
жағдай 

Температура Термометр Қоршаған орта температурасы 
40 ° C-тан аспауы керек, 
әйтпесе номиналды 
сипаттамаларды азайту керек 

Ылғалдылық Гигрометр Ылғалдылық техникалық 
талаптарға сай болуы керек 

Шаң Бақылау Шаңның, ағып кету және 
конденсат іздерінің болмауы 

Булар, газдар Көрнекі талдау Түс өзгерістерінің және бөгде 
иістердің болмауы 

Жиілік 
түрлендіргіші 
 

Діріл Мұқият бақылау Дірілсіз тегіс жұмыс 

Салқындату 
және жылыту 

Термометр Желдеткіш жұмыс істейді және 
жақсы күйде. Айналу 
жылдамдығы мен ауа ағыны 
қалыпты. Қалыптан тыс 
қызудың болмауы 

Шу Аудио талдау (Есту) Сыртқы дыбыстардың болмауы 

Қозғалтқыш  
Діріл 

Мұқият бақылау Қалыпты емес діріл мен сыртқы 
дыбыстардың болмауы 

Қыздыру Термометр Қалыптан тыс қызудың болмауы 

Шу Аудио талдау (Есту) Сыртқы дыбыстардың болмауы 

Жұмыс 
параметрлері 

Кіріс кернеуі Вольтметр Техникалық сипаттамаларға 
сәйкес келеді 

Инвертордың 
шығу кернеуі 

Түзеткіш вольтметр Техникалық сипаттамаларға 
сәйкес келеді 

Инвертордың 
шығыс тогы 

Амперметр Техникалық сипаттамаларға 
сәйкес келеді 

Ішкі 
температура 

Термометр Температура 40 ºС-тан 
аспайды 
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Егер ЖТ дисплейінде ештеңе көрсетілмесе немесе ол жай болмаса, 
онда ЖТ құжаттамасындағы қосылу схемасын қолдана отырып, басқару 
тақтасының тиісті терминалдарында 24 В анықтамалық кернеудің болуын 
тексеру керек. Басқару тақтасының терминалдарында кернеу болмаған 
жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 

Әдетте қуат бөлігін тексеру жүргізіледі. Бұл процедураны орындамас 
бұрын, Тұрақты ток шинасының конденсаторлары таусылғанша күту керек 
(ЖТ нұсқаулығын қараңыз). Олардың разрядына кететін уақыт-10...15 мин. 

Қуат тізбектерін тексеру үшін мультиметрді диодтардың қоңырау 
режиміне қою керек, жиілік түрлендіргішінің "–" мультиметр мен 
терминалын "+" қосу керек, содан кейін LI, L2, L3, U, V, W терминалдарына 
"+" мультиметрін орнату керек. 

Бұл жағдайда p-n-диодтардың ауысуы ашылады және мультиметр 
көрсеткіштері 0,3...0,6 Ом болады. Содан кейін "+" мультиметр және "+" 
алдын - ала таратқыш қосылады, ал "–" мультиметр кезекпен LI, L2, L3, U, V, 
W терминалдарына қосылады. 

Сол сияқты, түзеткіштің инверторының екінші иығын тексеріңіз 
(алдымен"+", содан кейін "–" мульти - тиметра терминалға қосылған "–" 
жиілік түрлендіргіші). Тексеру нәтижелері 2.49 кестеде келтірілген 
нәтижелермен салыстырылады.. 

Егер мультиметрдің көрсеткіштері кестеде көрсетілгенге сәйкес 
келмесе, онда бұл қуат бөлігінің зақымдалғанын білдіреді, сондықтан  ЖТ 
одан әрі диагностикалау және жөндеу үшін қызмет көрсету қызметіне 
хабарласуыңыз керек. 

Жоғарыда аталған әдістер ЖТ-тің жарамдылығы туралы нақты 
қорытынды бермейді, олар тек ақаулықты бастапқы деңгейде анықтауға 
мүмкіндік береді. Егер ақаулықтың пайда болу көзін анықтау мүмкін 
болмаса, онда тақталар мен басқа компоненттерді алдын-ала ауыстыру 
жүзеге асырылады. 
 
2.49-кесте.Жиілік түрлендіргіштерінің күштік тізбектерін тексеру 
регламенті 
Тексерілетін элемент 

«+» мультиметр «‒» мультиметра 
Мультиметр 
көрсеткіштері 

Кіру көпірі 
Клемма«+» 
Клемма«–» 

Клеммлар L1, L2,L3 
Клеммы L1, L2,L3 

(Үзіліс) P-N-ауысу 
ашылды 

IGBT транзисторлары Клеммалар U,V, 
W 
Клеммалар «–» 

Клемма «–» 
Клеммлар U,V, W 

(Үзіліс) P-N-ауысу 
ашылды 

 
Қазіргі уақытта әр өндіруші жетектердің өлшемдерін азайтуға 

тырысады, сондықтан компоненттер мен тақталардың орналасуы 
тығыздалады, бұл қызмет көрсету мүмкіндіктеріне теріс әсер етеді және 
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Әдетте қуат бөлігін тексеру жүргізіледі. Бұл процедураны орындамас 
бұрын, Тұрақты ток шинасының конденсаторлары таусылғанша күту керек 
(ЖТ нұсқаулығын қараңыз). Олардың разрядына кететін уақыт-10...15 мин. 

Қуат тізбектерін тексеру үшін мультиметрді диодтардың қоңырау 
режиміне қою керек, жиілік түрлендіргішінің "–" мультиметр мен 
терминалын "+" қосу керек, содан кейін LI, L2, L3, U, V, W терминалдарына 
"+" мультиметрін орнату керек. 

Бұл жағдайда p-n-диодтардың ауысуы ашылады және мультиметр 
көрсеткіштері 0,3...0,6 Ом болады. Содан кейін "+" мультиметр және "+" 
алдын - ала таратқыш қосылады, ал "–" мультиметр кезекпен LI, L2, L3, U, V, 
W терминалдарына қосылады. 

Сол сияқты, түзеткіштің инверторының екінші иығын тексеріңіз 
(алдымен"+", содан кейін "–" мульти - тиметра терминалға қосылған "–" 
жиілік түрлендіргіші). Тексеру нәтижелері 2.49 кестеде келтірілген 
нәтижелермен салыстырылады.. 

Егер мультиметрдің көрсеткіштері кестеде көрсетілгенге сәйкес 
келмесе, онда бұл қуат бөлігінің зақымдалғанын білдіреді, сондықтан  ЖТ 
одан әрі диагностикалау және жөндеу үшін қызмет көрсету қызметіне 
хабарласуыңыз керек. 

Жоғарыда аталған әдістер ЖТ-тің жарамдылығы туралы нақты 
қорытынды бермейді, олар тек ақаулықты бастапқы деңгейде анықтауға 
мүмкіндік береді. Егер ақаулықтың пайда болу көзін анықтау мүмкін 
болмаса, онда тақталар мен басқа компоненттерді алдын-ала ауыстыру 
жүзеге асырылады. 
 
2.49-кесте.Жиілік түрлендіргіштерінің күштік тізбектерін тексеру 
регламенті 
Тексерілетін элемент 

«+» мультиметр «‒» мультиметра 
Мультиметр 
көрсеткіштері 

Кіру көпірі 
Клемма«+» 
Клемма«–» 

Клеммлар L1, L2,L3 
Клеммы L1, L2,L3 

(Үзіліс) P-N-ауысу 
ашылды 

IGBT транзисторлары Клеммалар U,V, 
W 
Клеммалар «–» 

Клемма «–» 
Клеммлар U,V, W 

(Үзіліс) P-N-ауысу 
ашылды 

 
Қазіргі уақытта әр өндіруші жетектердің өлшемдерін азайтуға 

тырысады, сондықтан компоненттер мен тақталардың орналасуы 
тығыздалады, бұл қызмет көрсету мүмкіндіктеріне теріс әсер етеді және 

  
 

нәтижесінде жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі нәтижесінде жиі істен 
шығуына әкеледі. Сонымен қатар, қуат бөлігіне қандай да бір зақым келген 
жағдайда, басқару бөлігі де ішінара бұзылады, сондықтан қуаттылығы 
4,0...7,5 кВт-қа дейінгі ЖТ жөндеу іс жүзінде мүмкін емес. 

Жиілік түрлендіргіштерінің қуат желісімен электромагниттік 
үйлесімділігі (ЭМҮ). Түрлендіргіштердің электрмен жабдықтау желілерімен 
электромагниттік үйлесімділігі мәселесі, негізінен, түрлендіргіштерді 
беретін кернеу пішінінің бұрмалануымен және олар тұтынатын токпен 
байланысты. Токтың гармоникалық компоненттерін азайтудың негізгі 
шешімдері: 

*  желілік дроссельдер; 
*  тұрақты ток дроссельдері; 
* пассивті сүзгілер; 
* тұрақты ток дроссельдерімен бірге пассивті сүзгілер. Бұл төрт 

шешім бірдей орнату үшін қолданылуы мүмкін. Әдетте, гармониканы 
жалпы орнату деңгейінде бейтараптандыру оңай және үнемді, әсіресе 
пассивті сүзгілер мен белсенді компенсаторларды қолданған кезде. 

ЭМҮ кіріс сүзгісін қосу (сурет. 2.28) мұндай әсерлерді барынша 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Егер электр қозғалтқышын инверторға қосатын кабельдер 50 м-ден 
ұзын болса, ағып кетудің жоғары токтарына байланысты шамадан тыс ток 
қорғанысы іске қосылуы мүмкін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.28- сурет. Кіріс электр тізбегінің электр монтажы 
 

Айнымалы токты 
 шектейтін  
дроссельдер 

сүзгі 

Басқа 
 басқару  
Құрылғыл- 
ары 

Нәр беруші 
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Фазалық ағып кету тогын және Инверторды электр қозғалтқышына 
қосатын кабельдерден шығатын электромагниттік кедергілерді азайту үшін 
2.29 суретте көрсетілгендей ЭМҮ шығыс сүзгісін орнату қажет. 

Векторлық жиілік түрлендіргіштерінің барлық модельдері қажетті 
ЭМҮ деңгейін қамтамасыз ететін желілік сүзгілермен жабдықталған. 
Сүзгілерді қуаты 30 кВт-қа дейінгі ЖТ үшін қолданбауға жол беріледі. 
Жоғары қуаттың барлық жиілік түрлендіргіштері әдепкі бойынша 
кіріктірілген сүзгілермен жабдықталған. Кіріктірілген сүзгі электрондық 
технологиядағы кедергілер мен кедергілерді азайтуға мүмкіндік береді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.29-сурет. Электрқозғалтқыштың күштік тізбегін электромонтаждау 
 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы. Зертханалық қондырғы 

FR-S540-2,2 K-EC (Mitsubishi) типті жиілік түрлендіргіші арқылы 400 В және 
50 Гц үш фазалы желіге қосылған асинхронды электр қозғалтқышынан 
тұрады. 

M асинхронды электр қозғалтқышының білігіне жүктеме G типті 
70.3701 клапан генераторымен жасалады, оның қуаты 1000 Вт, ал түзетілген 
номиналды шығыс кернеуі 28 В құрайды.генератор мен электр 
қозғалтқышының біліктері серпімді муфтамен байланысқан. Генераторға 
автомобиль қыздыру шамдары жүктелген. Жүктеме тогын әртүрлі шамдарды 
қосу арқылы, сондай-ақ реттелетін қуат көзін қолдана отырып, генератордың 
қоздыру орамасының тогын реттеу арқылы өзгертуге болады. 

Электр қозғалтқышының жылдамдығы сандық радиотолқын 
тахометрімен өлшенеді, бұл ДИ жиілік сенсорының электр қозғалтқышының 
білігімен механикалық байланыссыз өлшеулер жүргізуге мүмкіндік береді. 
Жиілік түрлендіргішінің кірісі мен шығысындағы қуатты өлшеу pw1...PW4 
электродинамикалық ваттметрлерімен жүзеге асырылады. 

Айнымалы токты 
 шектейтін  
дроссельдер 

сүзгі 
Нәр беруші 
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Фазалық ағып кету тогын және Инверторды электр қозғалтқышына 
қосатын кабельдерден шығатын электромагниттік кедергілерді азайту үшін 
2.29 суретте көрсетілгендей ЭМҮ шығыс сүзгісін орнату қажет. 

Векторлық жиілік түрлендіргіштерінің барлық модельдері қажетті 
ЭМҮ деңгейін қамтамасыз ететін желілік сүзгілермен жабдықталған. 
Сүзгілерді қуаты 30 кВт-қа дейінгі ЖТ үшін қолданбауға жол беріледі. 
Жоғары қуаттың барлық жиілік түрлендіргіштері әдепкі бойынша 
кіріктірілген сүзгілермен жабдықталған. Кіріктірілген сүзгі электрондық 
технологиядағы кедергілер мен кедергілерді азайтуға мүмкіндік береді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.29-сурет. Электрқозғалтқыштың күштік тізбегін электромонтаждау 
 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы. Зертханалық қондырғы 

FR-S540-2,2 K-EC (Mitsubishi) типті жиілік түрлендіргіші арқылы 400 В және 
50 Гц үш фазалы желіге қосылған асинхронды электр қозғалтқышынан 
тұрады. 

M асинхронды электр қозғалтқышының білігіне жүктеме G типті 
70.3701 клапан генераторымен жасалады, оның қуаты 1000 Вт, ал түзетілген 
номиналды шығыс кернеуі 28 В құрайды.генератор мен электр 
қозғалтқышының біліктері серпімді муфтамен байланысқан. Генераторға 
автомобиль қыздыру шамдары жүктелген. Жүктеме тогын әртүрлі шамдарды 
қосу арқылы, сондай-ақ реттелетін қуат көзін қолдана отырып, генератордың 
қоздыру орамасының тогын реттеу арқылы өзгертуге болады. 

Электр қозғалтқышының жылдамдығы сандық радиотолқын 
тахометрімен өлшенеді, бұл ДИ жиілік сенсорының электр қозғалтқышының 
білігімен механикалық байланыссыз өлшеулер жүргізуге мүмкіндік береді. 
Жиілік түрлендіргішінің кірісі мен шығысындағы қуатты өлшеу pw1...PW4 
электродинамикалық ваттметрлерімен жүзеге асырылады. 

Айнымалы токты 
 шектейтін  
дроссельдер 

сүзгі 
Нәр беруші 

  
 

Түрлендіргіштің кірісіндегі кернеу мен ток PV1 электромагниттік 
вольтметрімен және PA1 амперметрімен өлшенеді; 

Шығу кернеуі мен тогы PA2 электромагниттік амперметрімен және 
түзеткіш вольтметрpv2 арқылы өлшенеді.RA3 амперметрінің көмегімен 
генератордың қоздыру орамасының тогы бақыланады, ал генератордың 
Шығыс тогы мен кернеуі PV3 электромагниттік вольтметрімен және PA3 
амперметрімен өлшенеді.  

QF1, QF2 ажыратқыштары Электр қозғалтқышын және генератордың 
қоздыру орамасының қуат көзін желіге қосуға, сондай-ақ олардың 
тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауға 
арналған. 

Шығыс кернеуінің жиілігі және жиілік түрлендіргішінің параметрлері 
оның сандық индикаторында көрсетіледі. 

Зертханалық қондырғының схемасы 2.30 суретте көрсетілген. 
 

 
 

2.30 – сурет.Зертханалық қондырғының сызбасы 
 

Зертханалық жұмысты орындау әдістемесі 
1. Жұмыс бағдарламасына сәйкес жиілік түрлендіргішінің мақсатын, 

құрылғысын және жұмыс принципін зерттеу. 
2. Орнатуды қосу. 
3. Орнатуды QF ажыратқышымен қосыңыз; 
4. Жиілік түрлендіргішін басқару режимін таңдаңыз: 
- ЖТ пультімен жұмыс істеу үшін PU батырмасын басыңыз; 
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 - сыртқы басқару үшін PU түймесін қайта басыңыз (Жұмыс режимі PU 
немесе EXT индикаторларымен көрсетіледі); 

- жетекті ЖТ пультінен іске қосу үшін run батырмасын басыңыз; 
 - дискіні қашықтан тоқтату үшін STOP / RESET түймесін басыңыз. 
Параметрлерді орнату. 
а) RUN, PU, EXT индикаторларының күйін тексеріңіз. Түрлендіргіш 

басқару режимінде қашықтан басқару құралында болуы керек (PU / EXT 
түймесін басыңыз); 

б) параметрді орнату режимін таңдау үшін MODE батырмасын 
басыңыз; 

в) орнатқышты қажетті параметр нөмірі пайда болғанға дейін бұраңыз 
(параметрлер тізімінің тізімін қараңыз); 

г) белгіленген шаманы көрсету үшін SET батырмасын басыңыз; 
д) реттеуішті айналдыру арқылы параметрдің қажетті мәнін орнату; 
е) таңдалған параметр мәнін орнату үшін SET түймесін басыңыз; 
ж) параметрді орнату аяқталғаннан кейін MODE түймесін бір рет 

басыңыз, хабарламаларды көру үшін екі рет қорғаңыз, шығу жиілігін 
көрсетуге оралыңыз; 

з) басқа параметрлерді баптау немесе өзгерту үшін в–е тармақтарын 
орындау. 

 
Мысал 1. 15 Гц жиілігін орнату: 
1. Қашықтан басқару құралынан басқару режимін таңдаңыз. 
2. Параметр режимін таңдау үшін режим түймесін басыңыз. 
3. Орнатқышты қажетті параметр 7 пайда болғанша бұраңыз. 
4. Белгіленген мәнді көрсету үшін SET түймесін басыңыз. 
5. 15.0 мәнін орнатыңыз, ол шамамен 5 секунд жыпылықтайды; осы 

уақыт ішінде жиілікті орнату үшін SET түймесін басыңыз. 
6. Индикатор жыпылықтағаннан кейін 3 секунд ішінде 0.0 мәні 

орнатылады. 
7.Қозғалтқышты іске қосу үшін RUN түймесін басыңыз. Оны 

үдеткеннен кейін индикаторда берілген жиіліктің мәні көрсетіледі. 
 
Мысал 2. Жеделдету уақытын орнату (7 параметр): 
1. Қашықтан басқару құралынан басқару режимін таңдаңыз. 
2. Параметр режимін таңдау үшін режим түймесін басыңыз. 
3. Орнатқышты қажетті параметр 7 пайда болғанша бұраңыз. 
4. Белгіленген мәнді көрсету үшін SET түймесін басыңыз. 
5. Анықтағышты айналдыру арқылы үдеткіш уақытын секундтармен 

орнатыңыз (мысалы, 10.0). 
6. Таңдалған мәнді орнату үшін SET түймесін басыңыз. 
7. MODE батырмасын екі рет басыңыз. 
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 - сыртқы басқару үшін PU түймесін қайта басыңыз (Жұмыс режимі PU 
немесе EXT индикаторларымен көрсетіледі); 

- жетекті ЖТ пультінен іске қосу үшін run батырмасын басыңыз; 
 - дискіні қашықтан тоқтату үшін STOP / RESET түймесін басыңыз. 
Параметрлерді орнату. 
а) RUN, PU, EXT индикаторларының күйін тексеріңіз. Түрлендіргіш 

басқару режимінде қашықтан басқару құралында болуы керек (PU / EXT 
түймесін басыңыз); 

б) параметрді орнату режимін таңдау үшін MODE батырмасын 
басыңыз; 

в) орнатқышты қажетті параметр нөмірі пайда болғанға дейін бұраңыз 
(параметрлер тізімінің тізімін қараңыз); 

г) белгіленген шаманы көрсету үшін SET батырмасын басыңыз; 
д) реттеуішті айналдыру арқылы параметрдің қажетті мәнін орнату; 
е) таңдалған параметр мәнін орнату үшін SET түймесін басыңыз; 
ж) параметрді орнату аяқталғаннан кейін MODE түймесін бір рет 

басыңыз, хабарламаларды көру үшін екі рет қорғаңыз, шығу жиілігін 
көрсетуге оралыңыз; 

з) басқа параметрлерді баптау немесе өзгерту үшін в–е тармақтарын 
орындау. 

 
Мысал 1. 15 Гц жиілігін орнату: 
1. Қашықтан басқару құралынан басқару режимін таңдаңыз. 
2. Параметр режимін таңдау үшін режим түймесін басыңыз. 
3. Орнатқышты қажетті параметр 7 пайда болғанша бұраңыз. 
4. Белгіленген мәнді көрсету үшін SET түймесін басыңыз. 
5. 15.0 мәнін орнатыңыз, ол шамамен 5 секунд жыпылықтайды; осы 

уақыт ішінде жиілікті орнату үшін SET түймесін басыңыз. 
6. Индикатор жыпылықтағаннан кейін 3 секунд ішінде 0.0 мәні 

орнатылады. 
7.Қозғалтқышты іске қосу үшін RUN түймесін басыңыз. Оны 

үдеткеннен кейін индикаторда берілген жиіліктің мәні көрсетіледі. 
 
Мысал 2. Жеделдету уақытын орнату (7 параметр): 
1. Қашықтан басқару құралынан басқару режимін таңдаңыз. 
2. Параметр режимін таңдау үшін режим түймесін басыңыз. 
3. Орнатқышты қажетті параметр 7 пайда болғанша бұраңыз. 
4. Белгіленген мәнді көрсету үшін SET түймесін басыңыз. 
5. Анықтағышты айналдыру арқылы үдеткіш уақытын секундтармен 

орнатыңыз (мысалы, 10.0). 
6. Таңдалған мәнді орнату үшін SET түймесін басыңыз. 
7. MODE батырмасын екі рет басыңыз. 
 

  
 

Есеп мазмұны 
Жұмыстың тақырыбы мен мақсаты. 
Зертханалық қондырғының электр схемасы. 
Өз нұсқам үшін параметрлердің өзгеруін сипаттау. 
 
Бақылау сұрақтары: 

1. Жиілік түрлендіргіштеріне қызмет көрсетуді ұйымдастыру дегеніміз 
не? 

2.Жиілік түрлендіргіштеріне мерзімді, жоспарлы қызмет көрсету қалай 
жүргізіледі? 

3.Жоғары тозу бөлшектерін жоспарлы ауыстыруға не кіреді? 
4. Жиілік түрлендіргіштерінің ақауларын диагностикалау әдісін 

түсіндіріңіз. 
5.Жиілік түрлендіргіштерінің қуат желісімен электромагниттік 

үйлесімділігі дегеніміз не? 
6. Жиілік түрлендіргіштерін орнатудың және бағдарламалаудың негізгі 

параметрлері қандай? 
7.Зертханалық қондырғының сызбасын және жиілікті реттейтін электр 

жетегін сынау әдістемесін сипаттаңыз. 
8. Зерттелетін жиілік түрлендіргішінің қорғаныс функцияларын 

тізімдеңіз. 
9. Негізгі және қосымша параметрлер кестесін қолдана отырып, жиілік 

түрлендіргішін диагностикалау әдісін түсіндіріңіз. 
 
2.4 Тест тапсырмалары 
 

1. III санаттағы тұтынушылар үшін зақымдануды ауыстыру және жөндеу 
үшін қажетті электрмен жабдықтаудағы рұқсат етілген үзілістен ...... артық 
емес  
А) 4 тәулік; 
В) 2 тәулік; 
С) 3 тәулік; 
D) 1 тәулік; 
Е) 5 тәулік. 
 
2. Бұл қабылдағыштардың қайсысы үздіксіз электрмен жабдықтау дәрежесі 
бойынша ерекше санатқа жатады? 
A) барлық тұтынушылар; 
B) кернеуі 1000 В дейінгі тұтынушылар; 
C) ауруханалар, әуежайлар, әскери объектілер; 
D) кернеуі 1000 В жоғары тұтынушылар; 
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E) тұрмыстық тұтынушылар. 
 
3. Электр қабылдағыштар Электрмен жабдықтаудың үздіксіздік дәрежесі 
бойынша қанша санатқа бөлінеді? 
А) үш санатқа; 
В) мұндай бөлу жоқ; 
C) бірінші санатқа кіретін үш санатқа және ерекше санатқа; 
D) екі санатқа; 
E) төрт санатқа. 
 
4. Ұзақ режимде жұмыс істейтін құрылғылар қандай 
А) жапқыштар; 
B) желдеткіш құрылғылар; 
C) көтергіштер; 
D) дәнекерлеу аппараттары; 
E) көпір крандары; 
 
5. Бұл тұтынушылардың қайсысы 6-10 кВ кернеуге жоғары қуатты 
тұтынушыларға жатады ? 
А) Көтергіштер 
В) дәнекерлеу аппараттары 
С) электр доғалы пештер 
D) Жапқыштар 
E) көпір крандары 
 
6. Реттелген диаграммалар әдісі тағы қалай аталады? 
A) электр энергиясын үлестік тұтыну әдісі; 
B) сұраныс коэффициентінің әдісі; 
C) максимум коэффициентінің әдісі; 
D) өндірістік алаңның 1м2 электр жүктемесінің әдісі; 
E) пайдалану коэффициентінің әдісі. 
 
7. Электр энергиясын өндіруге арналған кәсіпорындар немесе қондырғылар 
A) электр қондырғысы; 
B) электр станциялары; 
C) электр жүйесі; 
D) электр жетегі; 
E) электр энергиясы. 
 
8. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергиясын тұтынушыларының 
жұмыс режимдері 
A) ұзақ режим; 
B) ұзақ, қысқа мерзімді режим, қайта-қысқа мерзімді режим; 
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E) тұрмыстық тұтынушылар. 
 
3. Электр қабылдағыштар Электрмен жабдықтаудың үздіксіздік дәрежесі 
бойынша қанша санатқа бөлінеді? 
А) үш санатқа; 
В) мұндай бөлу жоқ; 
C) бірінші санатқа кіретін үш санатқа және ерекше санатқа; 
D) екі санатқа; 
E) төрт санатқа. 
 
4. Ұзақ режимде жұмыс істейтін құрылғылар қандай 
А) жапқыштар; 
B) желдеткіш құрылғылар; 
C) көтергіштер; 
D) дәнекерлеу аппараттары; 
E) көпір крандары; 
 
5. Бұл тұтынушылардың қайсысы 6-10 кВ кернеуге жоғары қуатты 
тұтынушыларға жатады ? 
А) Көтергіштер 
В) дәнекерлеу аппараттары 
С) электр доғалы пештер 
D) Жапқыштар 
E) көпір крандары 
 
6. Реттелген диаграммалар әдісі тағы қалай аталады? 
A) электр энергиясын үлестік тұтыну әдісі; 
B) сұраныс коэффициентінің әдісі; 
C) максимум коэффициентінің әдісі; 
D) өндірістік алаңның 1м2 электр жүктемесінің әдісі; 
E) пайдалану коэффициентінің әдісі. 
 
7. Электр энергиясын өндіруге арналған кәсіпорындар немесе қондырғылар 
A) электр қондырғысы; 
B) электр станциялары; 
C) электр жүйесі; 
D) электр жетегі; 
E) электр энергиясы. 
 
8. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр энергиясын тұтынушыларының 
жұмыс режимдері 
A) ұзақ режим; 
B) ұзақ, қысқа мерзімді режим, қайта-қысқа мерзімді режим; 

  
 

C) қысқа мерзімді режим; 
D) қысқа мерзімді режим және қайта-қысқа мерзімді режим; 
E) ұзақ, қайта - қысқа мерзімді режим. 
 
9. Электр қабылдағыштарда жұмыс кезеңдері үзіліс кезеңдерімен ауысады 
A) жыл бойы ; 
B) қысқа мерзімді режимде; 
C) ұзақ режимде ; 
D) қайта - қысқа мерзімді режимде ; 
E) бір ай ішінде. 
10. Бұл режимде электр қондырғысы ұзақ уақыт жұмыс істей алады, сонымен 
қатар қондырғының жекелеген бөліктерінің температурасынан асып кету 
нормадан асып кетпейді 
A) ұзақ режим; 
B) қысқа мерзімді режим ; 
C) қайта-қысқа мерзімді режим ; 
D) жылдық режим ; 
E) айлық режим. 
 
11. Бір фазалы Қ.Т деп атайды.......... 
A) екі фаза бір-бірімен жерге қосылмай қосылған кезде электр желісінің 
режимі; 
B) екі фаза өзара және жермен байланысқан кезде электр желісінің режимі; 
C) бір фазада үзіліс болған кезде электр желісінің режимі; 
В) электр желісінің режимі бір фаза жер арқылы көздің бейтараптығына 
қосылған кезде; 
E) электр желісінің режимі үш фаза жер арқылы көздің бейтараптығына 
қосылған кезде. 
 
12. Электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша электр қабылдағыштардың 
санаттылық көрсеткішін таңдаңыз 
A) беріктік; 
В) іркіліссіз; 
С) жөндеуге жарамдылығы; 
D) сенімділік 
Е) қызмет ету мерзімі. 
 
13. Жерге тұйықталу тогы аз желі учаскелерін кернеумен жедел ауыстырып 
қосуға және тізбектің көрінетін үзілуін жасауға арналған электр аппараты? 
A) оқшаулағыш; 
B) разрядтаушы; 
C) ажыратқыш; 
D) ажыратқыш; 
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E) Қысқа тұйықтағыш. 
 
14. Электр қозғалтқыштарының айналу бағытын өзгерту үшін не 
қолданылады? 
A) жылу релесі; 
B) сақтандырғыш; 
C) реверсивті магниттік Стартер; 
D) контроллер; 
E) ажыратқыш. 
 
15. Электр тізбектерін ауыстырып қосуға арналған түйіспелі коммутациялық 
аппарат -… 
A) қосқыш; 
B) жылу релесі; 
С) сақтандырғыш; 
D) реверсивті магниттік Стартер; 
E) автоматты ауа қосқышы. 
 

2.5  Реферат тақырыптары 
1. Кәсіпорындардың электр жүктемелерін есептеу кезінде ақпараттық 

технологияларды қолдану. 
2. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр 

қабылдағыштары. 
3. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардағы электр энергиясын 

есепке алу. 
4. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергия үнемдеу 

мәселелері. 
5. Электрмен жабдықтау сапасын арттыру бойынша іс-шаралар. 
6.Қазіргі заманғы өнеркәсіп кәсіпорындарында электр энергиясын 

үнемдеу жөніндегі іс-шаралар. 
7. Электр қондырғыларындағы қысқа тұйықталу. 
8. ҚТ токтарының әрекеті. 
9. ҚТ токтарын есептеу. 
10. ҚТ токтарын шектеу әдістері. 
11. Электр жүктемелері мен энергия шығынын анықтау. 
12. Қуат пен энергияның жоғалуы және олардың төмендеуі. 
13. 1000 В дейінгі электр желілері, 1000 В дейінгі цех желілерінің 

схемалары мен құрылымдық орындалуы. 
14. 1000 В дейінгі ең жаңа қорғаныс жабдықтары 
15. Сымдар мен кабельдердің көлденең қимасын және қорғанысын 

таңдау. 
16. Шиналар мен троллей желілерін есептеу. 
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E) Қысқа тұйықтағыш. 
 
14. Электр қозғалтқыштарының айналу бағытын өзгерту үшін не 
қолданылады? 
A) жылу релесі; 
B) сақтандырғыш; 
C) реверсивті магниттік Стартер; 
D) контроллер; 
E) ажыратқыш. 
 
15. Электр тізбектерін ауыстырып қосуға арналған түйіспелі коммутациялық 
аппарат -… 
A) қосқыш; 
B) жылу релесі; 
С) сақтандырғыш; 
D) реверсивті магниттік Стартер; 
E) автоматты ауа қосқышы. 
 

2.5  Реферат тақырыптары 
1. Кәсіпорындардың электр жүктемелерін есептеу кезінде ақпараттық 

технологияларды қолдану. 
2. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр 

қабылдағыштары. 
3. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардағы электр энергиясын 

есепке алу. 
4. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергия үнемдеу 

мәселелері. 
5. Электрмен жабдықтау сапасын арттыру бойынша іс-шаралар. 
6.Қазіргі заманғы өнеркәсіп кәсіпорындарында электр энергиясын 
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8. ҚТ токтарының әрекеті. 
9. ҚТ токтарын есептеу. 
10. ҚТ токтарын шектеу әдістері. 
11. Электр жүктемелері мен энергия шығынын анықтау. 
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Қысқаша қорытынды 
Бұл тарауда электрлік және электромеханикалық жабдықтарды 

пайдалануды ұйымдастыру, электрлік және электромеханикалық 
жабдықтарды пайдалану кезінде электр жетегін автоматты басқару, электрлік 
және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану бойынша техникалық 
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3-БӨЛІМ. ӨНДІРІСТІК БӨЛІМШЕНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

3.1 Өндірістік бөлімше персоналының жұмысын жоспарлау және 
басқару. 

 
3.1.1. Өнеркәсіптік кәсіпорынның құрылымы және жұмыс істеуі. 
 
Кәсіпорынның табысты қызметінің қажетті шарты оның өндірістік 

және ұйымдастырушылық құрылымын ұтымды құру болып табылады[26]. 
Құрылым дегеніміз-олардың біртұтас тұтастық ретінде жұмыс істеуі 

мен дамуын қамтамасыз ететін тұрақты қатынастардағы өзара байланысты 
элементтердің реттелген жиынтығы. 

Өндірісті сәтті жүргізу үшін кеңістіктегі өндірістік процесті ұтымды 
құру қажет. Бұл кәсіпорынның сипаттамаларына сүйене отырып, ең тиімді 
өндірістік құрылымды анықтау арқылы жүзеге асырылады. 

Кәсіпорынның өндірістік құрылымы өнім өндіру процесінде оны 
құрайтын цехтардың, учаскелер мен қызметтердің құрамы мен өзара 
байланысын білдіреді [27]. 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның типтік жалпы құрылымы 3.1-суретте 
көрсетілген. 

Өндірістік құрылым кәсіпорын бөлімшелері мен олардың 
кооперациясы арасындағы еңбек бөлінісін сипаттайды. Бұл кәсіпорынның 
маңызды экономикалық көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді: өнім 
сапасы, еңбек өнімділігінің өсуі, өндіріс шығындарының мөлшері, 
ресурстарды пайдалану тиімділігі. 

Кәсіпорынның өндірістік құрылымының негізгі элементтері-
шеберханалар, учаскелер және жұмыс орындары. 

Цех дегеніміз-кәсіпорынның технологиялық және әкімшілік жағынан 
оқшауланған буыны, онда белгілі бір өнім толығымен шығарылады немесе 
өнімді өндірудің белгілі бір кезеңі жүзеге асырылады [27]. 

Қызметінің сипаты бойынша цехтар [26]: 
- кәсіпорынның негізгі мақсатын анықтайтын негізгі, өндіруші өнімдер; 
- негізгі цехтардың үздіксіз және тиімді жұмысын қамтамасыз ететін 

көмекші (энергетикалық, жөндеу, аспаптық және т. б.); 
- материалдық-техникалық ресурстар мен дайын өнімді тасымалдау 

және сақтау бойынша операцияларды орындайтын цехтар мен 
шаруашылықтарға қызмет көрсету; 

- негізгі өндіріс қалдықтарынан өнім дайындайтын немесе оларды 
кәдеге жарататын жанама цехтар; 

- жаңа бұйымдарды дайындаумен және сынаумен, жаңа 
технологияларды әзірлеумен айналысатын эксперименттік (зерттеу) цехтар.  
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3.1- сурет.Өнеркәсіптік кәсіпорынның типтік жалпы құрылымы 
 
ехтардың құрамына технологиялық немесе пәндік принцип бойынша 

құрылған бөлімдер кіреді. Сонымен, өңдеу цехында учаскелерді 
технологиялық мамандандыру принципі бойынша ұйымдастыруға болады: 
токарлық, фрезерлік, тегістеу, слесарлық және т.б. пәндік мамандандыру 
қағидаты бойынша дайын өнімнің бір бөлігін шығаратын учаскелер пайда 
болады. 

Өндірісті ұйымдастырудың бастапқы буыны жұмыс орны болып 
табылады. 

Жұмыс орны дегеніміз-тиісті жабдықтармен және 
ұйымдастырушылық-техникалық құралдармен жабдықталған белгілі бір 
операцияны орындауға арналған бір немесе бірнеше жұмысшылар қызмет 
көрсететін өндірістік процестің бөлінбейтін буыны (осы нақты жағдайларда). 

Кәсіпорынның нәтижелері жұмыс орындарын ұйымдастыру деңгейіне, 
олардың саны мен мамандануын негізделген анықтауға, олардың жұмысын 
уақытында үйлестіруге, шеберханаларда орналасуының ұтымдылығына 
байланысты. 

Айта кету керек, кәсіпорынның өндірістік құрылымы қатып қалған 

Директор 

Бас 
инженер 

Бас 
экономист 

Өндіріс 
бастығы 

Коммерциялық 
мәселелер 
жөніндегі 
орынбасары 
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әлеуметтік 
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конструкто
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бөлімдері, 
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қаржылы
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қызмет 
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сату, дайын 
өнімді сату  

Бөлімдер: 
кадрлар, 
кадрлар 
даярлау, 

әкімшілік-
шаруашылық, 

тұрғын үй-
коммуналдық 
шаруашылық, 

тұрмыстық 
қызмет 
көрсету 

бөлімдері 
работников 

Өндірістік бөлім 

Бухгалтерия 

Канцелярия 

Техникалық 
бақылау 
бөлімі 

 
 

Негізгі 
цехтар 

 
Қосалқы цехтар: 

жөндеу, аспаптық, 
энергетикалық, 
эксперименттік 

 
 

Көлік цехы 
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нәрсе емес, ол динамикалық. Техника мен технология жақсарған сайын 
өндірісті, еңбекті және кәсіпорынды басқаруды ұйымдастыру, өндірістік 
құрылым да жетілдіріледі. Бұл өндірісті қарқындатуға, ресурстарды тиімді 
пайдалануға және кәсіпорынның жоғары нәтижелеріне қол жеткізуге жағдай 
жасайды. 

Кәсіпорынның оңтайлы өндірістік құрылымын құру келесі 
принциптерді ескере отырып жүзеге асырылуы керек: 

- негізгі және қосалқы цехтар мен учаскелер арасындағы ұтымды 
арақатынасты сақтау; 

- кәсіпорын бөліктері арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету; 
- цехтар мен учаскелерді ірілендіру; 
- өндірістік құрылымды оңтайландыру бойынша тұрақты жұмыс; 
- кәсіпорынды басқарудың цехсыз құрылымын құру. Сонымен қатар, 

кәсіпорынның өндірістік құрылымына бірқатар факторлар әсер етеді: 
- кәсіпорынның салалық тиесілілігі; 
- өнімнің сипаты және оны дайындау әдістері; 
- өнім шығару көлемі және оның еңбек сыйымдылығы; 
- өндірісті мамандандыру және кооперациялау деңгейі; 
- ғимараттардың, құрылыстардың, қолданылатын жабдықтардың, 

шикізат пен материалдардың ерекшеліктері. 
 
3.1.2. Еңбек ұжымын және құрылымдық бөлімшелерді басқару 

әдістері. 

Басқарудың экономикалық әдістері. Бұл шығындар мен нәтижелерді 
нақты өлшеу арқылы орындаушыларға әсер ету әдістері мен әдістерінің 
жүйесі (материалдық ынталандыру және санкциялар, қаржыландыру және 
несиелеу, жалақы, шығындар, пайда, баға). Айта кету керек, тек жеке 
қатысушыдан басқа, процеске қатысушы әлеуметтік және топтық 
мақсаттарды көздейді. 

Мұнда басқарудың негізгі әдістері жалақы және сыйақы жүйесі болып 
табылады, ол орындаушының қызмет нәтижелерімен мүмкіндігінше 
байланысты болуы керек. Менеджердің жалақысын жауапкершілік 
саласындағы қызметінің нәтижелерімен немесе бүкіл компанияның 
нәтижелерімен байланыстырған жөн. 

Басқарудың ұйымдастырушылық-өкімдік әдістері 
Бұл директивалық, міндетті сипатқа ие тікелей әсер ету әдістері. Олар 

тәртіпке, жауапкершілікке, билікке, мәжбүрлеуге негізделген. 
Ұйымдастырушылық әдістердің қатарына мыналар жатады: 
- ұйымдастырушылық жобалау; 
- регламенттеу; 
- нормалау. 
Бұл ретте нақты тұлғалар мен нақты орындау күндері көрсетілмейді. 
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нәрсе емес, ол динамикалық. Техника мен технология жақсарған сайын 
өндірісті, еңбекті және кәсіпорынды басқаруды ұйымдастыру, өндірістік 
құрылым да жетілдіріледі. Бұл өндірісті қарқындатуға, ресурстарды тиімді 
пайдалануға және кәсіпорынның жоғары нәтижелеріне қол жеткізуге жағдай 
жасайды. 

Кәсіпорынның оңтайлы өндірістік құрылымын құру келесі 
принциптерді ескере отырып жүзеге асырылуы керек: 

- негізгі және қосалқы цехтар мен учаскелер арасындағы ұтымды 
арақатынасты сақтау; 

- кәсіпорын бөліктері арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету; 
- цехтар мен учаскелерді ірілендіру; 
- өндірістік құрылымды оңтайландыру бойынша тұрақты жұмыс; 
- кәсіпорынды басқарудың цехсыз құрылымын құру. Сонымен қатар, 

кәсіпорынның өндірістік құрылымына бірқатар факторлар әсер етеді: 
- кәсіпорынның салалық тиесілілігі; 
- өнімнің сипаты және оны дайындау әдістері; 
- өнім шығару көлемі және оның еңбек сыйымдылығы; 
- өндірісті мамандандыру және кооперациялау деңгейі; 
- ғимараттардың, құрылыстардың, қолданылатын жабдықтардың, 

шикізат пен материалдардың ерекшеліктері. 
 
3.1.2. Еңбек ұжымын және құрылымдық бөлімшелерді басқару 

әдістері. 

Басқарудың экономикалық әдістері. Бұл шығындар мен нәтижелерді 
нақты өлшеу арқылы орындаушыларға әсер ету әдістері мен әдістерінің 
жүйесі (материалдық ынталандыру және санкциялар, қаржыландыру және 
несиелеу, жалақы, шығындар, пайда, баға). Айта кету керек, тек жеке 
қатысушыдан басқа, процеске қатысушы әлеуметтік және топтық 
мақсаттарды көздейді. 

Мұнда басқарудың негізгі әдістері жалақы және сыйақы жүйесі болып 
табылады, ол орындаушының қызмет нәтижелерімен мүмкіндігінше 
байланысты болуы керек. Менеджердің жалақысын жауапкершілік 
саласындағы қызметінің нәтижелерімен немесе бүкіл компанияның 
нәтижелерімен байланыстырған жөн. 

Басқарудың ұйымдастырушылық-өкімдік әдістері 
Бұл директивалық, міндетті сипатқа ие тікелей әсер ету әдістері. Олар 

тәртіпке, жауапкершілікке, билікке, мәжбүрлеуге негізделген. 
Ұйымдастырушылық әдістердің қатарына мыналар жатады: 
- ұйымдастырушылық жобалау; 
- регламенттеу; 
- нормалау. 
Бұл ретте нақты тұлғалар мен нақты орындау күндері көрсетілмейді. 

  
 

Өкімдік әдістерде (бұйрық, өкім, нұсқама) нақты орындаушылар мен 
орындау мерзімдері көрсетіледі. 

Ұйымдастырушылық әдістер типтік жағдайларға негізделген, ал 
әкімшілік әдістер көбінесе нақты жағдайларға жатады. 

Әдетте әкімшілік әдістер ұйымдастырушылық әдістерге негізделген. 
Ұйымдастырушылық реттеудің мәні міндетті ережелерді белгілеуден 

және ұйымдастырушылық қызметтің мазмұны мен тәртібін анықтаудан 
тұрады (кәсіпорын туралы ереже, фирма жарғысы, компания ішіндегі 
стандарттар, ережелер, нұсқаулықтар, жоспарлау, есепке алу ережелері және 
т.б.). 

Ұйымдастырушылық нормалау компания қызметіндегі ресурстар 
шығындарының нормалары мен стандарттарын қамтиды. 

Реттеу және стандарттау жаңа және жұмыс істейтін фирмаларды 
ұйымдастырушылық жобалаудың негізі болып табылады. 

Әкімшілік әдістер келесі түрде жүзеге асырылады: 
- бұйрық; 
- қаулылар; 
- өкімдер; 
- нұсқау; 
- командалар; 
- ұсыныстар. 
Өндірісті басқару өндіріс процесінде ұйымдастырушылық, мүліктік, 

еңбек және басқа қатынастарға қатысты құқықтық нормалар негізінде жүзеге 
асырылады [28]. 

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері 
Басқару процесінің қатысушылары адамдар болғандықтан, әлеуметтік 

қатынастар және оларды көрсететін басқару әдістері маңызды және 
басқарудың басқа әдістерімен тығыз байланысты. 

Оларға мыналар жатады: 
- Моральдық көтермелеу; 
- әлеуметтік жоспарлау; 
- сенім; 
- сендіру; 
- жеке мысал; 
- тұлғааралық және топаралық қатынастарды реттеу; 
- ұжымда моральдық климатты құру және қолдау. 
Орындаушыны ынталандыру 
Орындау бойынша табысты белсенді жұмыстың алғышарттары 

орындаушылардың мүмкіндіктері болып табылады: 
- білу (шешім қабылданған мақсатты қондырғылар немесе іс-шаралар 

туралы ақпарат); 
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- ескерту (бұл қондырғылар мен іс-шаралар орындаушылар үшін 
"рұқсат етілген" болуы керек, оның ішінде заңды және этикалық нормаларды 
бұзбауы керек); 

- қолынан келуі (орындаушыларда тапсырылғанды орындауға арналған 
құралдар болуы тиіс); 

- қажет ету (олар дәлелді болуы керек). 
Мотивация-кемшіліктердің немесе жеке ынталандырудың субъективті 

сезімдеріне негізделген адамның мінез-құлқының мотивациясы. Адамның 
мінез-құлқының мотивтері белгілі бір иерархияға ие (оны әдетте "Маслов 
пирамидасы" деп атайды) (5-тақырып). 

Ең алдымен, қызметкерді қамтамасыз ету керек: 
- жұмысты орындау мүмкіндіктерімен; 
- оны анықтау үшін іс-қимыл шеңбері; 
- мақсаттар мен міндеттерді нақты тұжырымдау; 
- тапсырманы орындауға ықпал ететін орта құру (қаражат, қажетті 

ақпарат беру ,ұйымды қалыптастыру, орындаушылардың қатысуына 
негізделген басқару стилін пайдалану). 

Мотивациялық басқару мән беріледі: 
- - мотивацияның жай-күйіне әсер етуге (қызметкерді фирмамен 

сәйкестендіру дәрежесі, оның мотивацияны қалыптастыру); 
- өзін-өзі бағалау (жеке тұлға ретінде құрметтеу, оның компания үшін 

маңызы туралы хабарлау, оның қызметінен күтілетін нәтижелер); 
- мотивтерді іс-әрекетке келтіру (қызметкердің жеке мүдделері мен 

мүмкіндіктері талқыланады); 
- мотивтерді күшейту; 
- жұмысты бағалау және аттестаттау (жалақыны қайта қарау, өсу, 

қосымша пайда); 
- - қажеттіліктерді қанағаттандыру; 
- ынталандыру процесін қамтамасыз ету. 
Қызметкерлерді ынталандыру бойынша жақсы жұмыс: 
- айналым мен пайданы ұлғайтуға; 
- өнімнің сапасын жақсарту; 
- ҒТБ жетістіктерін енгізудегі шығармашылық көзқарас пен 

белсенділікке; 
- қызметкерлердің жоғары келуі; 
- олардың жұмысқа қабілеттілігін арттыру; 
- үлкен бірлік пен ынтымақтастық; 
- кадрлардың тұрақтамауын азайту; 
- фирманың беделін арттыру [28]. 
Басқару кадрларын қалыптастыру процесі 
Әр компания үнемі басқарушы кадрларды қалыптастыру міндетіне тап 

болады. Менеджерлер жұмыстан шығарылады, зейнетке шығады, 
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- ескерту (бұл қондырғылар мен іс-шаралар орындаушылар үшін 
"рұқсат етілген" болуы керек, оның ішінде заңды және этикалық нормаларды 
бұзбауы керек); 

- қолынан келуі (орындаушыларда тапсырылғанды орындауға арналған 
құралдар болуы тиіс); 

- қажет ету (олар дәлелді болуы керек). 
Мотивация-кемшіліктердің немесе жеке ынталандырудың субъективті 

сезімдеріне негізделген адамның мінез-құлқының мотивациясы. Адамның 
мінез-құлқының мотивтері белгілі бір иерархияға ие (оны әдетте "Маслов 
пирамидасы" деп атайды) (5-тақырып). 

Ең алдымен, қызметкерді қамтамасыз ету керек: 
- жұмысты орындау мүмкіндіктерімен; 
- оны анықтау үшін іс-қимыл шеңбері; 
- мақсаттар мен міндеттерді нақты тұжырымдау; 
- тапсырманы орындауға ықпал ететін орта құру (қаражат, қажетті 

ақпарат беру ,ұйымды қалыптастыру, орындаушылардың қатысуына 
негізделген басқару стилін пайдалану). 

Мотивациялық басқару мән беріледі: 
- - мотивацияның жай-күйіне әсер етуге (қызметкерді фирмамен 

сәйкестендіру дәрежесі, оның мотивацияны қалыптастыру); 
- өзін-өзі бағалау (жеке тұлға ретінде құрметтеу, оның компания үшін 

маңызы туралы хабарлау, оның қызметінен күтілетін нәтижелер); 
- мотивтерді іс-әрекетке келтіру (қызметкердің жеке мүдделері мен 

мүмкіндіктері талқыланады); 
- мотивтерді күшейту; 
- жұмысты бағалау және аттестаттау (жалақыны қайта қарау, өсу, 

қосымша пайда); 
- - қажеттіліктерді қанағаттандыру; 
- ынталандыру процесін қамтамасыз ету. 
Қызметкерлерді ынталандыру бойынша жақсы жұмыс: 
- айналым мен пайданы ұлғайтуға; 
- өнімнің сапасын жақсарту; 
- ҒТБ жетістіктерін енгізудегі шығармашылық көзқарас пен 

белсенділікке; 
- қызметкерлердің жоғары келуі; 
- олардың жұмысқа қабілеттілігін арттыру; 
- үлкен бірлік пен ынтымақтастық; 
- кадрлардың тұрақтамауын азайту; 
- фирманың беделін арттыру [28]. 
Басқару кадрларын қалыптастыру процесі 
Әр компания үнемі басқарушы кадрларды қалыптастыру міндетіне тап 

болады. Менеджерлер жұмыстан шығарылады, зейнетке шығады, 

  
 

"баспалдақпен" қозғалады және т.б. басқарушы кадрларды қалыптастыру 
кезеңдері 3.2 суретте көрсетілген.. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2- сурет. Басшы кадрларды қалыптастыру процесінің схемасы 
 
Менеджерлерді іздеу. Әдетте менеджерлерді компания қызметкерлері 

арасында табады, бұл көбінесе айқын себептерге байланысты ең жақсы 
шешім болып табылады. 

Басқарушыларды сырттан іздеу кезінде мынадай әдістерді 
пайдаланады: 

- белгілі бір адамдарға лауазымға орналасу туралы ұсыныспен тікелей 
жүгіну (әдетте бұл жоғары деңгейдегі менеджерлерге қатысты); 

- жұмыс беру туралы өтініш; 
- бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарландырулар, мысалы, 

газеттегі конкурс туралы хабарландыру (бұл әдетте орта және төменгі буын 
менеджерлеріне қатысты); 

- делдалдық фирмалардың қызметтері (еңбек биржасы, халықты 
жұмыспен қамту қызметтері)  

Алдын ала іріктеу. 
Лауазымға үміткерлер, әдетте, арнайы сауалнамаларды толтырады, 

онда олар компанияны қызықтыратын барлық мәліметтерді көрсетеді. 
Сауалнама деректері мен алдын-ала сөйлесулер бойынша: 

- фирмаға қанағаттанбайтын тұлғаларды елеу (жасы, білімі және т. б. 
бойынша);); 

- қалған менеджерлерді кәсіби белгісі (реакция жылдамдығы, 
басшыларды бағалау) және жеке жағдайы (отбасылық жағдайы, іссапар 
мүмкіндігі, бірнеше ауысымда жұмыс істеу мүмкіндігі және т. б.) бойынша 
бөлу.); 

- кандидаттың құндылықтары мен қалауларын анықтау мақсатында 
әңгімелесулер өткізу. 

Жеке іріктеу: 
- психологиялық тест (логика, талдау, зейін қою); 
- әр түрлі жағдайларда әрекет ету тәсіліне қатысты тест. 
Басшы жұмысының мазмұны 
Барлық басқару жұмыстарын екіге бөлуге болады: 
- фирманың қызметін басқару; 
- адамдарды (персоналды) басқару (Сурет 3.3). 

Менеджер-лер 
ді іздеу 

Алдын ала  
іріктеу 

Таңдаудың өзі Қабылдау 
(кәсіп) 
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3.3- сурет.Басқарудың негізгі түрлері 

 
Басшы болуы керек: 
- өз бөлімшесінен тыс жағдай туралы кең жалпы түсінік, сыртқы 

ортадағы өзгерістер мен оларды пайдалану мүмкіндіктері туралы хабардар 
болу; 

- фирма ішіндегі және сыртындағы жағдайларға сезімталдық; 
- шығармашылық көзқарас және өзін және қызметкерлерді 

ынталандыру қабілеті; 
- ынтымақтастық ниеті мен қабілеті; 
- нәтижелерді түсіну, жоспарларды жоспарлау және орындау қабілеті; 
- тәуекелге бару мүмкіндігі; 
- шешім қабылдау қабілеті; 
- алынған нәтижелерді бағалауға және компания мен оның 

қызметкерлерінің даму бағдарламасын анықтауға дайын болу. 
Күнделікті жұмыста көшбасшы үнемі (кездейсоқ емес) нәтиже алуы 

керек ,жеке жұмыс жоспары болуы керек, қол астындағылардың қызметін 

Бақылау 

Қызметті басқару 

Құзыреттілікті сақтау 
Қоршаған ортаны басқару 
Қызметті басқару 

Өз жұмысыңызды басқару 
Топты басқару 
Ұйымды басқару 

Жеке құрам менеджменті 

- адамдар 
- кадр саясаты 
- басшының жұмысы 

Өзіңізді бақылау 
Топты басқару 
Ұйымды басқару 

Нәтижелер 
Ұйым 
Ұжым 
Жеке 

Іс-тәжірибедегі іс-шаралар 

Жеке 
Топ 
Топ аралық қатынастар 
Ұйымдағы ынтымақтастық 
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3.3- сурет.Басқарудың негізгі түрлері 

 
Басшы болуы керек: 
- өз бөлімшесінен тыс жағдай туралы кең жалпы түсінік, сыртқы 

ортадағы өзгерістер мен оларды пайдалану мүмкіндіктері туралы хабардар 
болу; 

- фирма ішіндегі және сыртындағы жағдайларға сезімталдық; 
- шығармашылық көзқарас және өзін және қызметкерлерді 

ынталандыру қабілеті; 
- ынтымақтастық ниеті мен қабілеті; 
- нәтижелерді түсіну, жоспарларды жоспарлау және орындау қабілеті; 
- тәуекелге бару мүмкіндігі; 
- шешім қабылдау қабілеті; 
- алынған нәтижелерді бағалауға және компания мен оның 

қызметкерлерінің даму бағдарламасын анықтауға дайын болу. 
Күнделікті жұмыста көшбасшы үнемі (кездейсоқ емес) нәтиже алуы 

керек ,жеке жұмыс жоспары болуы керек, қол астындағылардың қызметін 

Бақылау 

Қызметті басқару 

Құзыреттілікті сақтау 
Қоршаған ортаны басқару 
Қызметті басқару 

Өз жұмысыңызды басқару 
Топты басқару 
Ұйымды басқару 

Жеке құрам менеджменті 

- адамдар 
- кадр саясаты 
- басшының жұмысы 

Өзіңізді бақылау 
Топты басқару 
Ұйымды басқару 

Нәтижелер 
Ұйым 
Ұжым 
Жеке 

Іс-тәжірибедегі іс-шаралар 

Жеке 
Топ 
Топ аралық қатынастар 
Ұйымдағы ынтымақтастық 

  
 

нақты жоспарлауы керек, оларға қажетті құқықтар мен жауапкершіліктерді 
беруі керек, бағыныштылардың қызметін нақты бағалауды қамтамасыз етуі 
керек, өзіне тәуелсіз бөлімшенің қызметін қамтамасыз етуі керек (мысалы, 
орынбасарды дайындау), өзін және қол астындағыларды мақтан тұтуы керек, 
ынтымақтастыққа, жанжалдарды шешуге және т. б. [28] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4- сурет. Басқару стилінің негізгі өлшемдері 
 

3.1.3. Кәсіпорынды басқару және техникалық нормалау негіздері 
 
Еңбекті нормалаудың негізгі міндеттері нақты көрінісі болып 

табылатын еңбек шығындарының мөлшерін белгілеу болып табылады[29]: 
а) уақыт нормалары; 
б) өндіру нормалары; 
в) қызмет көрсету нормалары; 
г) сандық нормалары. 
Еңбекті техникалық реттеу - бұл нақты ұйымдастырушылық және 

техникалық жағдайларда жұмыс уақытының шығын нормаларын белгілеу 
процесі. 

Уақыт нормасы-өнім бірлігін өндіруге немесе белгілі бір жұмысты 
орындауға бөлінген уақыт (сағатпен, минутпен, секундпен). 

Өндіріс нормасы-жұмысшылар уақыт бірлігіне өндірілетін өнім 
мөлшері. 

Қызмет көрсету нормасы-бұл бір немесе жұмысшылар тобына қызмет 
көрсету үшін орнатылған жабдықтардың, өндірістік алаңдардың және т.б. 
саны. 

Бір өлшемді басқару стильдері 

Басқаруға қатысу арқылы Басқару функцияларының  
критерийі бойынша 

авторитарлық 

Абсолютизм 
(диктаторлық) 

Авторикратикалық 

Бюрократиялық 

Патриархалдық 

Қайырымды 

Байланысты 

Коммуникативті 

Кеңес беру 

Бірлескен шешіммен 

Автономды 

Инновация арқылы 

Мақсат қою арқылы 

Мақсат келісімі арқылы 

Шешім ережелері арқылы 

Мотивация арқылы 

Үйлестіру арқылы 

Тек ерекше жағдайларда 
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Қызмет көрсету уақытының нормасы-бұл белгілі бір күнтізбелік кезең 
ішінде (бір ауысым, ай) жабдық бірлігіне қызмет көрсетуге қажетті және 
жеткілікті уақыт. 

Сандық нормасы-бұл объектіге қызмет көрсету немесе белгілі бір 
жұмыс көлемін орындау үшін белгіленген жұмысшылар саны. 

Еңбек шығындарының нормалары операцияға, өнімге, жұмысқа, 
жұмыс кешеніне белгіленуі мүмкін. Олар кезең мен ауқым бойынша, 
белгілеу әдісі, үлкейту дәрежесі, құрылыс әдісі және т. б. бойынша 
ерекшеленеді. 

Жұмыс орнында жұмсалған жұмыс уақыты мыналарға бөлінеді: 
- нормаланған уақыт; 
- нормаланбаған уақыт. 
Нормаланған уақыт-бұл операцияны, жұмысты орындау үшін қажет 

уақыт. 
Нормаланбаған уақыт әртүрлі техникалық және ұйымдастырушылық 

проблемалармен бірге жүреді (уақыт нормасына кірмейді). 
Нормаланатын уақыт мыналарға бөлінеді: 
- дайындық-қорытынды (tп.з); 
- негізгі; 
- көмекші; 
- жұмыс орнына ұйымдастырушылық қызмет көрсету - жұмыс орнына 

техникалық қызмет көрсету; 
- демалуға және табиғи қажеттіліктерге арналған. 
ТП дайындық-қорытынды уақыты.з-жұмысшылардың келесі 

жұмыстарды орындауға кететін уақыты: 
- техникалық құжаттаманы алу және танысу (сызбалар, ТШ, 

технологиялық процестің сипаттамасы; 
- жабдықтарды, құрал-саймандарды, айлабұйымдарды, өлшегіштерді 

(іріктеу және алу) дайындау); 
- өңдеудің аяқталуына байланысты әрекеттер. 
Дайындық және соңғы уақыт бөлшектердің (бұйымдардың) барлық 

партиясына жұмсалады және оның мөлшеріне байланысты емес. 
Жаппай өндірісте tп.з жоқ, өйткені бөлшектер (бұйымдар) бүкіл өндіріс 

кезеңінде үнемі өңделеді[29] 
негізгі уақыты-технологиялық процесс тікелей жүргізілетін уақыт 

(бөліктің немесе бұйымның пішіні, өлшемдері, физика-химиялық қасиеттері 
өзгереді).. 

tо.сболуы : 
- қолмен; 
- машина-қол; 
- машина-автоматты; 
- аппаратурным.  
Көмекші уақыт жұмыстың жеке элементтерін орындауға жұмсалады: 
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Қызмет көрсету уақытының нормасы-бұл белгілі бір күнтізбелік кезең 
ішінде (бір ауысым, ай) жабдық бірлігіне қызмет көрсетуге қажетті және 
жеткілікті уақыт. 

Сандық нормасы-бұл объектіге қызмет көрсету немесе белгілі бір 
жұмыс көлемін орындау үшін белгіленген жұмысшылар саны. 

Еңбек шығындарының нормалары операцияға, өнімге, жұмысқа, 
жұмыс кешеніне белгіленуі мүмкін. Олар кезең мен ауқым бойынша, 
белгілеу әдісі, үлкейту дәрежесі, құрылыс әдісі және т. б. бойынша 
ерекшеленеді. 

Жұмыс орнында жұмсалған жұмыс уақыты мыналарға бөлінеді: 
- нормаланған уақыт; 
- нормаланбаған уақыт. 
Нормаланған уақыт-бұл операцияны, жұмысты орындау үшін қажет 

уақыт. 
Нормаланбаған уақыт әртүрлі техникалық және ұйымдастырушылық 

проблемалармен бірге жүреді (уақыт нормасына кірмейді). 
Нормаланатын уақыт мыналарға бөлінеді: 
- дайындық-қорытынды (tп.з); 
- негізгі; 
- көмекші; 
- жұмыс орнына ұйымдастырушылық қызмет көрсету - жұмыс орнына 

техникалық қызмет көрсету; 
- демалуға және табиғи қажеттіліктерге арналған. 
ТП дайындық-қорытынды уақыты.з-жұмысшылардың келесі 

жұмыстарды орындауға кететін уақыты: 
- техникалық құжаттаманы алу және танысу (сызбалар, ТШ, 

технологиялық процестің сипаттамасы; 
- жабдықтарды, құрал-саймандарды, айлабұйымдарды, өлшегіштерді 

(іріктеу және алу) дайындау); 
- өңдеудің аяқталуына байланысты әрекеттер. 
Дайындық және соңғы уақыт бөлшектердің (бұйымдардың) барлық 

партиясына жұмсалады және оның мөлшеріне байланысты емес. 
Жаппай өндірісте tп.з жоқ, өйткені бөлшектер (бұйымдар) бүкіл өндіріс 

кезеңінде үнемі өңделеді[29] 
негізгі уақыты-технологиялық процесс тікелей жүргізілетін уақыт 

(бөліктің немесе бұйымның пішіні, өлшемдері, физика-химиялық қасиеттері 
өзгереді).. 

tо.сболуы : 
- қолмен; 
- машина-қол; 
- машина-автоматты; 
- аппаратурным.  
Көмекші уақыт жұмыстың жеке элементтерін орындауға жұмсалады: 

  
 

- бөлшектерді (бұйымдарды) орнату және алу); 
- бөлшекті (бұйымды) бекіту және бекіту); 
- өлшемдер; 
- құралдарды жеткізу және бұру; 
- жабдықты қосу және өшіру. 
Жаппай және сериялық өндіріс жағдайында, өңдеудің топтық әдістері 

қолданылған кезде немесе аппараттық технологиялық процестер (термиялық, 
гальваникалық және т.б.) болған кезде негізгі және қосалқы уақыт 
жабдықтың өткізу қабілетіне байланысты партияға белгіленеді. 

жұмыс орнына ұйымдастырушылық қызмет көрсету уақыты.о-
қалдықтар мен жұмыс орнын жинауға, құрал-саймандарды, өлшегіштерді, 
аспаптарды алуға және тапсыруға, ауысымнан жұмыс орнын қабылдауға 
және т.б. ауысым бойына жұмсалатын уақыт. 

жұмыс орнына техникалық қызмет көрсету уақыты.о-ауысым ішінде 
майлау, баптау, түтіккен құралды ауыстыру және т.б. уақыты. 

Демалу уақыты және табиғи (жеке) қажеттіліктер te.ауысым ішінде 
жұмысшының жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін орнатылады. 

Еңбек нормаларын белгілеудің аналитикалық-зерттеу әдісі бақылау 
арқылы жұмыс уақытының шығындарын зерттеуге негізделген және 
мыналарды қамтиды: 

- уақыт шамаларын тікелей өлшеу (хронометраж және жұмыс күнінің 
фотосуреті); 

- лездік бақылау әдісімен суретке түсіру. 
Хронометраж - операциялардың бірнеше рет қайталанатын қол және 

машина-қол элементтерінің жұмыс уақытының шығындарын оларды өлшеу 
арқылы зерттеу әдісі. Қолданыстағы нормаларды белгілеу және есеп 
айырысу жолымен белгіленген нормаларды тексеру үшін (негізінен) ірі 
сериялы және жаппай өндірісте қолданылады. Зерттеу нысаны-бұл операция 
және оның элементтері, ал оның мақсаты - негізгі және көмекші уақытты 
белгілеу немесе жеке еңбек әдістеріне кететін уақыт.Хронометраж үздіксіз 
және таңдамалы. Үздіксіз хронометраж кезінде операциялық уақыттың 
барлық элементтері оның объектісі болып табылады, ал таңдамалы уақыт 
кезінде операциялық уақыттың немесе технологиялық операцияның жеке 
элементтері өлшенеді. 

Жұмыс күнінің фотосуреті-бұл ауысым немесе оның бір бөлігі ішіндегі 
жұмыс уақытының барлық шығындарын зерттеу үшін жүргізілетін бақылау. 
Олар жеке, топтық, бригадалық және т. б. болуы мүмкін.: 

- жұмыс уақытының ысырабын анықтау; 
- шығындардың себептерін анықтау; 
- ысыраптарды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; 
- қызметкерлер санының қажеттілігі туралы, сондай-ақ уақыт 

нормативтерін құру үшін деректер алу. 
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Лездік бақылау әдісі оларды тікелей өлшеуге жүгінбестен жұмыс 
уақытының құнын анықтауға мүмкіндік береді. Ол көптеген нысандарды 
бақылау кезінде қолданылады. Бұл әдіс ықтималдық теориясының 
ережелерін қолдануға негізделген және оның мәні бақыланатын моменттер 
санын ескере отырып, тікелей өлшеу кезінде (қарапайым фотосуреттер) 
уақытты үздіксіз белгілеуді ауыстыру болып табылады. 

Алынған мәліметтер элементтер бойынша уақыт шығындарының нақты 
салмағы мен абсолютті мәндерін анықтауға мүмкіндік береді [29] 

Еңбек нормаларын белгілеудің есептеу-аналитикалық әдісі еңбек 
стандарттары мен есептеу формулаларын қолдану негізінде еңбек 
нормаларын белгілеуді қарастырады. Ол жүгінбей әр кез сайын тұтынады 
уақыт процестерге хронометраж және фотосуреттер. Еңбек нормалары 
операцияны өндіріске енгізгенге дейін белгіленеді, бұл оларды белгілеу 
шығындарын едәуір азайтады. Еңбек жөніндегі нормативтер мыналардан 
тұрады: 

- өңдеу режимдерінің нормативтерінен және жабдықтың өнімділігінен; 
- жұмыс элементтерін орындауға кететін уақыт шығындарының 

нормативтері; 
- бір жұмысшының немесе бригаданың жабдық бірлігіне қызмет 

көрсетуге арналған еңбек шығындарының нормативтері. 
Көптеген стандарттарды анықтау үшін хронометраж және жұмыс 

күнінің фотосуреті қолданылады. Осылайша, зерттеу әдісі Еңбекті нормалау 
үшін негіз болып табылады. 

Еңбек нормативтері бөлінеді: 
- сараланған (элементтік); 
- ірілендірілген. 
Сараланған (элементтік) нормативтер жеке тәсілдер мен еңбек 

әрекеттеріне белгіленеді. 
Үлкейтілген стандарттар-бұл бір топқа біріктірілген еңбек әдістерінің 

кешенін орындау үшін реттелетін уақыт шығындары. 
Кәсіпорынның жұмысшылар мен мамандарға қажеттілігін анықтау 
Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің құрамы: 
- өнеркәсіптік-өндірістік персонал; 
- өнеркәсіптік емес персонал. 

Қызметкерлерді санаттарға бөлу басқаша болуы мүмкін.Бұл 
категорияларды кәсіпорын дербес анықтайды. Өндірістік процестерді 
автоматтандырудың артуымен өндірістік жұмысшылардың негізгі 
контингентінің еңбек шығындарының үлесі азаяды және негізгі, көмекші 
және қызмет көрсету процестері бірыңғай өндірістік процеске 
интеграцияланатын икемді интеграцияланған өндірісті айтпағанда, көмекші 
және ИТҚ артады. 
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Лездік бақылау әдісі оларды тікелей өлшеуге жүгінбестен жұмыс 
уақытының құнын анықтауға мүмкіндік береді. Ол көптеген нысандарды 
бақылау кезінде қолданылады. Бұл әдіс ықтималдық теориясының 
ережелерін қолдануға негізделген және оның мәні бақыланатын моменттер 
санын ескере отырып, тікелей өлшеу кезінде (қарапайым фотосуреттер) 
уақытты үздіксіз белгілеуді ауыстыру болып табылады. 

Алынған мәліметтер элементтер бойынша уақыт шығындарының нақты 
салмағы мен абсолютті мәндерін анықтауға мүмкіндік береді [29] 

Еңбек нормаларын белгілеудің есептеу-аналитикалық әдісі еңбек 
стандарттары мен есептеу формулаларын қолдану негізінде еңбек 
нормаларын белгілеуді қарастырады. Ол жүгінбей әр кез сайын тұтынады 
уақыт процестерге хронометраж және фотосуреттер. Еңбек нормалары 
операцияны өндіріске енгізгенге дейін белгіленеді, бұл оларды белгілеу 
шығындарын едәуір азайтады. Еңбек жөніндегі нормативтер мыналардан 
тұрады: 

- өңдеу режимдерінің нормативтерінен және жабдықтың өнімділігінен; 
- жұмыс элементтерін орындауға кететін уақыт шығындарының 

нормативтері; 
- бір жұмысшының немесе бригаданың жабдық бірлігіне қызмет 

көрсетуге арналған еңбек шығындарының нормативтері. 
Көптеген стандарттарды анықтау үшін хронометраж және жұмыс 

күнінің фотосуреті қолданылады. Осылайша, зерттеу әдісі Еңбекті нормалау 
үшін негіз болып табылады. 

Еңбек нормативтері бөлінеді: 
- сараланған (элементтік); 
- ірілендірілген. 
Сараланған (элементтік) нормативтер жеке тәсілдер мен еңбек 

әрекеттеріне белгіленеді. 
Үлкейтілген стандарттар-бұл бір топқа біріктірілген еңбек әдістерінің 

кешенін орындау үшін реттелетін уақыт шығындары. 
Кәсіпорынның жұмысшылар мен мамандарға қажеттілігін анықтау 
Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің құрамы: 
- өнеркәсіптік-өндірістік персонал; 
- өнеркәсіптік емес персонал. 

Қызметкерлерді санаттарға бөлу басқаша болуы мүмкін.Бұл 
категорияларды кәсіпорын дербес анықтайды. Өндірістік процестерді 
автоматтандырудың артуымен өндірістік жұмысшылардың негізгі 
контингентінің еңбек шығындарының үлесі азаяды және негізгі, көмекші 
және қызмет көрсету процестері бірыңғай өндірістік процеске 
интеграцияланатын икемді интеграцияланған өндірісті айтпағанда, көмекші 
және ИТҚ артады. 

  
 

Көптеген батыс фирмаларында 0ызметкерлер келесі санаттарға 
бөлінеді: 

- басқарушы персонал; 
- қызметшілер; 
- білікті жұмысшылар мен техникалық қызметкерлер; 
- жартылай білікті жұмысшылар; 
- біліктілігі жоқ жұмысшылар. 
Негізгі өндірістік жұмысшылардың саны өндірістік бағдарламаның 

еңбек сыйымдылығын есептеу және бір жұмысшының уақыт балансы 
негізінде анықталады. 

Уақытша жұмыс істейтін өндірістік жұмысшылар мен қосалқы 
жұмысшылардың саны штат кестелері бойынша белгіленеді, онда өндіріс 
технологиясына, қызмет көрсету нормаларына және Жұмыс ауысымына 
сәйкес жұмыс орындарының саны бойынша анықталатын келу саны 
көрсетіледі. 

ИТҚ, қызметкерлер, МОП және қорғауға қажеттілікті есептеу 
кәсіпорынды басқару құрылымына және штат кестесіне сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Күзет пен өрт күзетінің саны күзет бекеттерінің саны, қызмет көрсету 
нормалары мен жұмыс режимі бойынша, ал оқушылар саны жұмыс 
істеушілерге қосымша қажеттілікке сәйкес немесе олардың кемуін өтеуді 
ескере отырып айқындалады. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, Еңбекті нормалау әсер етеді 101-бап. 
Еңбекті нормалау (Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 23.11.2015 N 
414-V ҚРЗ») 

1. Еңбек (уақыт, өндірім, еңбек сыйымдылығы, қызмет көрсету, Сан) 
нормалары еңбек шығындарының өлшемі болып табылады және тиісті 
біліктілігі бар қызметкер үшін техниканың, технологияның, өндіріс пен 
еңбекті ұйымдастырудың қол жеткізілген деңгейіне сәйкес белгіленеді. 

2. Еңбек нормаларын әзірлеуді, енгізуді, ауыстыруды және қайта 
қарауды жұмыс беруші еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган 
белгілеген тәртіппен жүргізеді. 

3. Еңбек нормалары жұмыс орындарына аттестаттау мен 
рационализациялаудың жүргізілуіне, еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз 
ететін жаңа техниканың, технологияның және ұйымдық-техникалық іс-
шаралардың енгізілуіне қарай міндетті түрде ауыстырылуға тиіс. 

Жекелеген қызметкерлердің өз бастамасы бойынша жаңа еңбек 
тәсілдерін қолдану және жұмыс орындарын жетілдіру есебінен өнім 
шығарудың (қызметтер көрсетудің) жоғары деңгейіне қол жеткізуі бұрын 
белгіленген еңбек нормаларын қайта қарау үшін негіз болып табылмайды. 

4. Қызметкерлерге жұмыс берушінің жаңа еңбек нормаларын енгізуі 
туралы кемінде бір ай бұрын хабарланады. 

5. Еңбек нормасын жетілдіру кезінде мыналар қамтамасыз етілуі тиіс: 
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1) еңбек нормаларының сапасы, оларды қажетті еңбек шығындарына 
оңтайлы жақындату; 

2) ұқсас ұйымдық-техникалық жағдайларда орындалатын нақ сол 
жұмыстарға бірдей еңбек нормаларын белгілеу болып табылады; 

3) ғылым мен техника жетістіктері негізіндегі еңбек нормаларының 
прогрессивтілігі; 

4) еңбек нормаларын белгілеу мүмкін және орынды болатын жұмыс 
түрлерін еңбекті нормалаумен қамту; 

5) еңбек нормаларының техникалық (ғылыми) негізділігі болып 
табылады. 

6. Көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) мемлекеттік реттеу енгізілетін 
ұйымдардағы еңбек нормаларын тиісті қызмет салаларының уәкілетті 
мемлекеттік органдарымен және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 
органмен келісу бойынша жұмыс беруші өзі белгілеген тәртіппен бекітеді. 

7. Еңбек жөніндегі үлгілік нормалар мен нормативтерді жұмыс 
берушілердің салалық қауымдастықтары әзірлейді және бекітеді, барлық 
қызмет салалары үшін еңбек жөніндегі бірыңғай және (немесе) салааралық 
үлгілік нормалар мен нормативтерді қызметкерлердің өкілдерімен келісу 
бойынша еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы бекітеді. 

8. Қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен белгілі бір 
жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік стандарттар негізінде, ал олар 
болмаған кезде жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-
біліктілік анықтамалығы, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер 
лауазымдарының, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік 
сипаттамаларының біліктілік анықтамалығы және ұйымдар басшылары, 
мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамалары негізінде белгіленеді. 

 
3.1.4. Өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындарында еңбекті 

ұйымдастыру және төлеу негіздері 
Энергетикадағы еңбекке ақы төлеу жалақының екі нысанын қамтиды: 

кесімді және мерзімдік. 
Кесімді төлем мынадай жүйелерді көздейді: тікелей кесімді, кесімді-

прогрессивті, кесімді-сыйлықақылы және аккордтық жүйелер. 
Мұндай жалақы нысандары әр қызметкер үшін орындалатын жұмыс 

немесе өндіріс көлемін оңай анықтауға және бақылауға болатын жағдайларда 
қолданылады. Энергетикада бұл негізінен жөндеу жұмыстарына, жөндеудің 
индустриялық әдістеріне, негізгі жұмыстар машина жасау өндірісінің түріне 
сәйкес стационарлық жағдайда орындалған кезде қолданылады. 

Тікелей жалақы - өндіріс немесе жұмыс бірлігі үшін белгіленген 
ставкалар бойынша. Кейде мұндай төлем белгіленген өндіріс нормаларының 
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1) еңбек нормаларының сапасы, оларды қажетті еңбек шығындарына 
оңтайлы жақындату; 

2) ұқсас ұйымдық-техникалық жағдайларда орындалатын нақ сол 
жұмыстарға бірдей еңбек нормаларын белгілеу болып табылады; 

3) ғылым мен техника жетістіктері негізіндегі еңбек нормаларының 
прогрессивтілігі; 

4) еңбек нормаларын белгілеу мүмкін және орынды болатын жұмыс 
түрлерін еңбекті нормалаумен қамту; 

5) еңбек нормаларының техникалық (ғылыми) негізділігі болып 
табылады. 

6. Көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) мемлекеттік реттеу енгізілетін 
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3.1.4. Өнеркәсіп және энергетика кәсіпорындарында еңбекті 
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немесе уақыттың орындалуын қамтамасыз етеді, ал төлем мөлшері 
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асырылады, бірақ жоспарланған тапсырманы асыра орындаған кезде 
қызметкерлерге сыйлықақы беріледі, ал сыйақы мөлшері көбінесе 
белгіленген нормаларға қарсы тапсырманы асыра орындаудың әр пайызы 
үшін белгіленеді. 

Энергия кәсіпорындарында еңбекке ақы төлеудің кесімді нысандары 
жөндеу шаруашылығында, энергия бірлестіктерінің құрылыс 
кәсіпорындарында, өндіріс көлемі белгілі немесе жоспарлануы мүмкін, бірақ 
негізгі энергия өндірісінде қолданыла алмайтын барлық дерлік қосалқы 
бөлімшелерде қолданылады, өйткені оның көлемі энергетиктерге тәуелді 
емес. 

Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесінің де өз түрлері бар: 
қарапайым уақыт бойынша (тарифтік мөлшерлемелер немесе лауазымдық 
жалақылар жүйесі) және уақыт бойынша-сыйлықақы. 

Энергетикада өздерінің тарифтік кестелері мен коэффициенттері 
қолданылады. Сонымен, қазіргі уақытта мұндай жүйенің негізіне 0-ден 22-ге 
дейінгі разрядтарды қамтитын бірыңғай тарифтік кесте салынған. 1-
разрядтың тарифтік коэффициенті 1 – ге тең, нөлдік разряд-0,9, ал 22 – 
разряд-9,79. 

Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесінде негізгі жалақыдан басқа, 
түнгі ауысымдағы, демалыс және мереке күндеріндегі және тағы басқа 
жұмыстар үшін қосымша ақы қарастырылған. 

Премиумдық жүйенің көптеген түрлері бар, олардың арасындағы 
айырмашылықтар негізінен бонус тақырыбын белгілеуге дейін азаяды. 

Бонустар байланысты болатын өндірістік факторлардың ішінде 
энергетикада ең бастысы жоспарланған тапсырмалар мен энергия өндірісінің 
көрсеткіштерін орындау (мысалы, белгіленген қуатты тиімді пайдалану 
коэффициенті), электр жабдықтарының апатсыз жұмыс істеуі, Электрмен 
жабдықтаудың үздіксіздігі және басқалары болды. 

Энергетикада сыйақылар нақты жұмыс істеген уақыты үшін 
лауазымдық жалақыға, оның ішінде жоғары біліктілігі үшін үстемеақылар, 
кәсіптерді қоса атқарғаны, алмастырғаны үшін қосымша ақылар, түнгі 
уақыттағы, мереке, демалыс күндеріндегі, үстеме уақыттағы жұмысы үшін 
қосымша ақылар есептеледі. 

Әрбір энергия кәсіпорны басшылар үшін энергия жүйесімен бекітілген 
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негізгі көрсеткіштерді ескере отырып, жұмысшыларға сыйлықақы беру 
туралы ережені дербес әзірлейді: энергия жабдықтарын пайдалануды, 
техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді қанағаттанарлықсыз 
ұйымдастырудан туындаған авариялардың болмауы, энергия жүйесінің 
жүктеме кестесін орындау. 

Еңбекке ақы төлеудің кез келген нысанында жалақының жалпы қоры 
мынадай түрде құрылады: 

1) жалақының тарифтік қоры оның қалыптасу тәсілдеріне қарамастан 
есептеледі; 

2) сыйақы қоры есептеледі (әдетте, белгілі бір пайыз ); 
3) бұл ретте әрбір қызметкерге оған есептелген жалақы мен 

сыйлықақыдан жинақтаушы зейнетақы қорына аударылады 10%; 
4) алынған барлық сомадан Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорына аударымдарды қамтитын бірыңғай әлеуметтік салық есептеледія. 
Біздің елімізде кәсіпорындарды жекешелендіру әдісіне байланысты 

қызметкерлердің меншікке қатысуының үш түрі мүмкін: 
а) персонал кәсіпорынның мүлкіне толық иелік етеді; 
б) персонал кәсіпорын акцияларының бақылау пакетіне иелік етеді; 
в) персонал бақылау пакетін құрамайтын акциялардың бір бөлігін 

иеленеді. 
Энергетикада қазіргі уақытта еңбек ұжымдары энергетика және 

электрлендіру аумақтық акционерлік қоғамы акцияларының орта есеппен 
15% - ын иеленеді. Салыстыру үшін: "Сименс" концерні қызметкерлерінің 
70% - ы барлық капиталдың 20% - ына иелік етеді. Әлемдік тәжірибе 
көрсеткендей, меншікті иеленуден түсетін табыс, әдетте, қызметкердің 
жиынтық табысының 10-15% - ын құрайды. Содан кейін жұмысшылардың-
кәсіпорындардың акционерлерінің жалпы жалақысы, негізгі бөлігінен басқа – 
жалақы қорынан, сонымен қатар бір жылдағы жұмыс нәтижелері бойынша 
сыйақы ("он үшінші жалақы" деп аталады), дивидендтер бойынша төлемдер, 
кәсіпорындардың өндірістік емес қызметінен түскен кірістер (банктер, 
биржалар қызметіне қатысу, басқа кәсіпорындардың акциялары бойынша 
дивидендтер және т.б.) қамтуы мүмкін. Еңбек мотивациясы неғұрлым күшті 
болса, соғұрлым жоғары сапа мен жауапкершілік еңбектің өзіне ие болады, 
нәтижесінде өндірістік және экономикалық қызметтің барлық көрсеткіштері 
күрт жақсарады. Ең дұрысы, дұрыс ұйымдастырылған еңбек мотивациясы 
бар бүкіл еңбек ұжымы жалпы материалдық, рухани және моральдық 
мүдделермен байланысты пікірлестер тобын құруы керек [30]. 
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3.1.5. Өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құнын және өндірістік 
учаскенің, өндірістің таза пайдасы мен рентабельділігін 
калькуляциялауды есептеу 

Өндіріс процесінің барлық компоненттері өндірістік шығындарды 
құрайды және оларды энергетикада жылдық өндірістік шығындар, пайдалану 
шығындары немесе ағымдағы шығындар деп атайды. 

Шығындар-ұйымның өз қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті 
өндірістік факторлар шығындарының ақшалай көрінісі. 

Өзіндік құн-бұл ұйымның ақша түрінде көрсетілген өнімді өндіруге 
және сатуға арналған ағымдағы шығындары. Өндіріс процесінде 
тұтынылатын еңбек құралдары мен заттарының құны, тірі еңбек құнының бір 
бөлігі, сатып алынған өнімдер мен жартылай фабрикаттар, үшінші тарап 
ұйымдарының өндірістік қызметтері өзіндік құннан көрінеді. 

Электр станцияларында өнімнің өзіндік құнын есептеу үшін 
бухгалтерия және жоспарлау бөлімі (белгіленген тәртіппен ресімделген 
бастапқы құжаттама негізінде) екі құжатты қалыптастырады: шығындар 
сметасы және өзіндік құн калькуляциясы. 

Өнімді өндіру және сату шығындарының сметасы-бұл өнімнің өзіндік 
құнына қатысты ағымдағы шығындар шығындар мен қызметтердің түрлері 
бойынша бөлінбестен бірдей экономикалық элементтер бойынша 
топтастырылатын құжат. Сол атаудағы шығындар осы элементте ресурстың 
осы түрінің шығыны бойынша барлық шығындар ескерілетінін білдіреді. 

Шығындар сметасы-бүкіл кәсіпорын (электр станциясы) бойынша 
материалдарға, тозуды өтеуге арналған құралдарға, еңбекке ақы төлеу 
құралдарына және т.б. жалпы қажеттілікті айқындайтын қаржылық есепті 
немесе жоспарды жасауға арналған бастапқы құжат. 

Шығындардың жоспарлы сметасы жоспарлы кезеңдегі шығындар 
нормативтері негізінде, есепті сметасы - өткен кезеңдегі есепке алу 
нәтижелері бойынша қалыптастырылады. 

Сметалар жалпы энергия кәсіпорны бойынша ай сайын және өсу 
қорытындысымен жасалады. Кез-келген саланың шығындар сметасында бес 
стандартты элемент ерекшеленеді, олардың компоненттері өндіріс 
сипаттамаларына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. 

Электр энергетикасы үшін смета шығындардың мынадай топтары 
бойынша жасалады: 

а) құрамына мыналар кіретін материалдық шығындар: шикізат пен 
материалдар тарапынан сатып алуға арналған шығындар; қосалқы 
материалдарға арналған шығындар; су үшін төлем; қызметтерге ақы төлеуге 
арналған шығындар; отынға арналған шығындар; сатып алынатын энергияға 
арналған шығындар (энергия Энергия өткізу есептейтін электр 
станцияларының шаруашылық мұқтаждықтарына арналған тарифтер 
бойынша өз мұқтаждары үшін сатып алынады); шаруашылық тәсілмен 
жөндеу; мердігерлік тәсілмен жөндеу; 
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б) еңбекке ақы төлеу шығындары; 
в) бірыңғай әлеуметтік салыққа аударымдар (БӘС - 11%. 

Шығындардың осы бабында Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті 
әлеуметтік сақтандыруға арналған 5% мөлшеріндегі қаражат ескеріледі); 

г) негізгі құралдардың амортизациясы (кәсіпорынның салықтық есепке 
алу саясатына сәйкес есептеледі); 

д) басқа да шығындар. 
Шығындар сметасының құрылымы энергия кәсіпорнының өнімін 

өндіруге және өткізуге жұмсалатын жиынтық шығындардағы әрбір 
элементтің үлес салмағын сипаттайды. 

Шығындар негізінде өнім бірлігінің құны есептеледі, шығындар өнім 
мен қызмет түрлері арасында бөлінеді. 

Калькуляцияда шығындар келесі баптар бойынша топтастырылады: 
а) технологиялық мақсаттарға арналған отын; 
б) технологиялық мақсаттарға су; 
в) өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы; 
г) өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы (бұл жалақы 

қызметкерлердің демалысын төлеуге қажетті ақша резервін құруға арналған 
және демалыс ұзақтығына байланысты. Бұл резерв кәсіпорынның салықтық 
есеп саясатының ережелеріне сәйкес құрылуы мүмкін және жасалмауы 
мүмкін); 

1) бірыңғай әлеуметтік салыққа аударымдар; 
2) жабдықтарды ұстау және пайдалану жөніндегі шығыстар (Күштік 

және жұмыс машиналарының, беру құрылғыларының, құрал-саймандардың, 
Цех ішіндегі көліктің амортизациясы); 

3) өндірісті дайындау және игеру бойынша шығыстар (іске қосу 
шығыстары); 

4) цех шығыстары (цехты басқару аппаратының жалақысы, жалпы 
цехтық мақсаттағы ғимараттар мен мүкәммалды ұстау және жөндеу бойынша 
амортизация және шығыстар, еңбекті қорғау бойынша шығыстар); 

5) жалпы зауыттық (жалпы станциялық) шығыстар (әкімшілік-басқару 
аппаратының жалақысы, іссапар, кеңсе шығыстары, амортизация және 
жалпы станциялық құралдарды ұстау және жөндеу жөніндегі шығыстар және 
т. б.) бекітілсін.); 

6) сатып алынған энергия. 
Шығындарды есептеу әдісі өзіндік құнның құрамдас бөліктерін 

олардың экономикалық мазмұны бойынша ғана емес, сонымен қатар 
шығындар бағыты бойынша да ажыратуға, өндірістің әр кезеңі мен 
шығындардың жеке баптары бойынша нақты шығындар деңгейін белгілеуге, 
ал жоспарланған тапсырмалармен салыстырғанда ауытқуларды анықтауға, 
артық шығындардың алдын алуға және олардың пайда болу себептерін 
жоюға мүмкіндік береді. 
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б) еңбекке ақы төлеу шығындары; 
в) бірыңғай әлеуметтік салыққа аударымдар (БӘС - 11%. 

Шығындардың осы бабында Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті 
әлеуметтік сақтандыруға арналған 5% мөлшеріндегі қаражат ескеріледі); 

г) негізгі құралдардың амортизациясы (кәсіпорынның салықтық есепке 
алу саясатына сәйкес есептеледі); 

д) басқа да шығындар. 
Шығындар сметасының құрылымы энергия кәсіпорнының өнімін 

өндіруге және өткізуге жұмсалатын жиынтық шығындардағы әрбір 
элементтің үлес салмағын сипаттайды. 

Шығындар негізінде өнім бірлігінің құны есептеледі, шығындар өнім 
мен қызмет түрлері арасында бөлінеді. 

Калькуляцияда шығындар келесі баптар бойынша топтастырылады: 
а) технологиялық мақсаттарға арналған отын; 
б) технологиялық мақсаттарға су; 
в) өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы; 
г) өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы (бұл жалақы 

қызметкерлердің демалысын төлеуге қажетті ақша резервін құруға арналған 
және демалыс ұзақтығына байланысты. Бұл резерв кәсіпорынның салықтық 
есеп саясатының ережелеріне сәйкес құрылуы мүмкін және жасалмауы 
мүмкін); 

1) бірыңғай әлеуметтік салыққа аударымдар; 
2) жабдықтарды ұстау және пайдалану жөніндегі шығыстар (Күштік 

және жұмыс машиналарының, беру құрылғыларының, құрал-саймандардың, 
Цех ішіндегі көліктің амортизациясы); 

3) өндірісті дайындау және игеру бойынша шығыстар (іске қосу 
шығыстары); 

4) цех шығыстары (цехты басқару аппаратының жалақысы, жалпы 
цехтық мақсаттағы ғимараттар мен мүкәммалды ұстау және жөндеу бойынша 
амортизация және шығыстар, еңбекті қорғау бойынша шығыстар); 

5) жалпы зауыттық (жалпы станциялық) шығыстар (әкімшілік-басқару 
аппаратының жалақысы, іссапар, кеңсе шығыстары, амортизация және 
жалпы станциялық құралдарды ұстау және жөндеу жөніндегі шығыстар және 
т. б.) бекітілсін.); 

6) сатып алынған энергия. 
Шығындарды есептеу әдісі өзіндік құнның құрамдас бөліктерін 

олардың экономикалық мазмұны бойынша ғана емес, сонымен қатар 
шығындар бағыты бойынша да ажыратуға, өндірістің әр кезеңі мен 
шығындардың жеке баптары бойынша нақты шығындар деңгейін белгілеуге, 
ал жоспарланған тапсырмалармен салыстырғанда ауытқуларды анықтауға, 
артық шығындардың алдын алуға және олардың пайда болу себептерін 
жоюға мүмкіндік береді. 

  
 

Калькуляцияның мақсаты өндірілетін өнімнің барлық көлемінің және 
өнім бірлігінің өзіндік құнын экономикалық негізделген есептеу, жалпы және 
шығыстардың жекелеген баптары бойынша нақты өзіндік құнды белгіленген 
тапсырмалардың орындалуын бақылау үшін жоспарлы көрсеткіштермен 
салыстыру, оның өзгеру себептері мен шарттарын және олардың энергия 
кәсіпорны қызметінің нәтижелеріне әсерін анықтау болып табылады. 

Смета сияқты, шығындар есеп беру, жоспарлау, жобалау болуы мүмкін. 
Өндіріс процесінің рөлі бойынша электр станциясының барлық 

шығындарын өндірістік және өндірістік емес деп бөлуге болады. Өндірістік 
емес шығындар өнімнің өзіндік құнында ескерілмейді[30] 

Өнімнің өзіндік құнын есептеу кәсіпорынға бірнеше себептер бойынша 
қажет: біріншіден, өнім бірлігінің өзіндік құны өндірілген өнімнің бағасын 
анықтауға негіз болады; екіншіден, өзіндік құнды есептеу кәсіпорынның 
тиімділігі мен кірістілігін бағалау үшін қолданылады [28] 

4.2 Өзіндік құнды төмендету жолдары 
Шығындарды азайту факторларын екі үлкейтілген топқа біріктіруге 

болады: 
1) Техникалық деңгейдің жоғарылауы-бұл техникалық базаның өзгеру 

процесі және техникалық деңгейдің өсуі, ең алдымен: 
- негізгі қорларды пайдалануды жақсарту: артық және ескірген негізгі 

қорлардан босату, оларды ұтымды пайдалану, қызмет көрсетуші 
персоналдың біліктілік деңгейін арттыру; 

- материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану негізінде материалдық 
шығындарды немесе материалдық шығындарды азайту: қойма шығындарын 
азайту, ақаулардан болатын шығындар, прогрессивті технологияларды 
пайдалану, жаңа тиімді жеткізушілерді іздеу және т. б.; 

- еңбек өнімділігінің артуы, демек, еңбек сыйымдылығының төмендеуі. 
Нәтижесінде үнемдеу жаңа өндіріс көлеміне түзетілген өнім бірлігіне 
шаққандағы еңбек шығындары мен Бірыңғай әлеуметтік салықты азайту 
арқылы қамтамасыз етіледі. 

2) өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру - өндірісті 
мамандандыру, еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және т. б. нәтижесінде 
өзіндік құнның төмендеуіне әсер етеді.: 

- ұйымның ұтымды көлемін анықтау және өнім бірлігіне шаққанда ең 
төменгі орташа шығындарды қалыптастыру есебінен үнемдеу; 

- жұмыс уақытын пайдалануды жақсарту: жұмыс уақытын азайту, 
жұмысшылардың біліктілігін арттыру, еңбек ұжымының оңтайлы санын 
анықтау, экономикалық негізделген еңбекақы төлеу нысандарын пайдалану, 
еңбек жағдайларын жақсарту және т. б [30]. 
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3.2. Жұмыс жобаларының техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және сметалық құжаттамасын жасауға арналған 
экономикалық есептеулер 

 
3.2.1. Еңбек жоспарын құру әдістемесі. Орнатылған жабдықтың 

жөндеу күрделілігінің нормалары және жөндеу жұмыстарының еңбек 
сыйымдылығы 

Жөндеу жүйесі деп жабдықты жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру мен орындауды анықтайтын 
өзара байланысты ережелер мен нормалардың жиынтығы түсініледі. 

Жоспарлы жөндеулер жұмыс жүргізу көлеміне, күрделілігіне және 
мерзіміне байланысты ағымдағы, орташа және күрделі жөндеулер болып 
бөлінеді. 

Ағымдағы жөндеу білдегі бөлшектеместен жекелеген бөлшектерді 
ауыстыруды немесе қалпына келтіруді, келесі жоспарлы жөндеуге дейін 
агрегаттың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру 
үшін механизмдерді реттеуді қарастырады. 

Орташа жөндеу білдекті ішінара бөлшектеумен орындалады, бұл ретте 
шектеулі номенклатураның құрамдас бөліктерін ауыстырады немесе қалпына 
келтіреді, жабдықтың жарамдылығы мен ішінара ресурсын қалпына 
келтіреді. 

Күрделі жөндеу кезінде агрегатты толық бөлшектеу, барлық тозған 
бөлшектер мен тораптарды, оның ішінде базалық бөлшектерді ауыстыру 
немесе қалпына келтіру, агрегатты жүктемемен құрастыру, реттеу және 
сынау жүргізіледі. Күрделі жөндеу қондырғының бастапқы сипаттамаларын 
қалпына келтіріп қана қоймай, оларды жаңғырту арқылы жақсартуы керек. 

Жаңғырту ескірген жабдықтың моральдық тозуын жояды және 
агрегаттың жалпы техникалық деңгейін арттыруды немесе оны жекелеген 
жұмыстарды орындау үшін бейімдеуді (мамандандыруды) көздейді. 

Жабдықты күрделі жөндеуге шығару оның техникалық жай - күйіне 
байланысты жүзеге асырылады, ол техникалық диагностикалау нәтижелері 
бойынша анықталады-Жабдықтың жекелеген бөлшектерінің үйкеліс 
беттерінің тозуын және бөлшектеместен пайдалану процесінде олардың 
түйісуінің жай-күйін бағалау. 

Жөндеу жұмыстарын реттеу. 
Жөндеу жұмыстарын реттеудің негізі типтік жүйенің нормативтік 

базасы болып табылады, ол келесі негізгі стандарттарды қарастырады: 
- жабдықтың жөндеу циклдерінің құрылымы мен ұзақтығы; 
- жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығы; 
- техникалық қызмет көрсету циклінің құрылымы мен ұзақтығы; 
- жөндемкүрделілік; 
-еңбек сыйымдылығының нормалары, материалдарды жұмсау, 

жөндеудегі тоқтап қалу және т. б. 
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3.2. Жұмыс жобаларының техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және сметалық құжаттамасын жасауға арналған 
экономикалық есептеулер 
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жөндеу күрделілігінің нормалары және жөндеу жұмыстарының еңбек 
сыйымдылығы 

Жөндеу жүйесі деп жабдықты жөндеу және техникалық қызмет 
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- жөндеу аралық кезеңдердің ұзақтығы; 
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Жөндеу циклі-жабдықтың әр түрі үшін белгіленген жұмыс уақытының 
сағат саны арқылы орындалатын, жөндеу аралық кезеңдер деп аталатын 
жоспарлы жөндеудің әр түрлі түрлерінің қайталанатын жиынтығы. 

Жөндеу циклінің ұзақтығы-оның құрамына кіретін барлық жөндеулер 
жүргізілетін жабдықтың жұмыс уақытының сағат саны,яғни екі күрделі 
жөндеу арасындағы жабдықтың жұмыс уақыты. 

Жөндеу циклінің құрылымы цикл ішіндегі жоспарланған жөндеу 
жұмыстарының тізімін және ауысуын анықтайды[31]. 

Мысалы, жеңіл және орташа металл кесетін білдектер үшін (10 тоннаға 
дейін) 

Жөндеуаралық кезеңнің ұзақтығы-жүйелі түрде орындалатын 
жоспарлы жөндеу арасындағы жабдықтың жедел жұмыс уақыты - жөндеу 
циклінің ұзақтығын ондағы жөндеу санына және бірлікке бөлу арқылы 
анықталады: 

 
                                        [3.1] 

 
Техникалық қызмет көрсету циклінің ұзақтығы жөндеу аралық кезеңге 

тең, өйткені ол екі іргелес жоспарлы жөндеу арасында, яғни жөндеу аралық 
кезеңде орындалады. 

Жөндеу жұмыстары жабдықтың құрылымдық және технологиялық 
ерекшеліктерімен анықталады және әр машинаның механикалық және 
электрлік бөліктеріне орнатылады. Механикалық бөліктің жөндеу 
нұсқасының бірлігі-шартты машинаның жөндеу нұсқасы, оның механикалық 
бөлігін күрделі жөндеудің күрделілігі, жөндеуге арналған ТШ талаптарына 
сәйкес келетін, машина жасау кәсіпорнының орташа жөндеу цехының 
өзгермейтін жағдайында 50 сағатқа тең. 

Сол сияқты, электр бөлігінің күрделілігі анықталады, оның күрделілігі 
12,5 сағатқа тең. 

Ағымдағы және орташа жөндеулердегі жұмыстардың еңбек 
сыйымдылығы олардың күрделі жөндеу жұмыстарының көлеміне 
қатынасының коэффициентімен анықталады:  

 
механикалық бөлік үшін TP = 0,12КР и CP = 0,18КР; 
 
 электр бөлігі үшін ТР = 0,12 x 12,5 иCP= 0,18 х 12,5. 
 
Еңбек сыйымдылығының, Материалдар шығынының және агрегаттың 

жөндеудегі тоқтап қалуының нормалары жөндеу жұмыстарының әрбір түрі 
үшін тиісінше норма-сағатпен, килограммен және сағатпен бір шартты 
жөндеу бірлігіне белгіленеді. 
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Жоспарлы жөндеу жұмыстары цехтардың өндірістік бағдарламасымен 
қажетті бітеу жасау немесе білдекті жөндеуге шығару кезеңінде қосымша 
қуаттарды іздестіру жолымен байланыстырылуы тиіс. Жабдықты жөндеудің 
жоспар-кестесінде орнатылған жабдықтардың тізімі, оның күрделілігі, 
жөндеу түрі және оларды орындау мерзімі, сондай-ақ жұмыстың күрделілігі 
және жөндеу уақыты көрсетілген. 

Зауыттың жылдық жоспар-кестесіне сүйене отырып, цех механиктері 
өз цехының жабдықтарын жөндеудің айлық жедел жоспарларын жасайды 
және жөндеу бригадаларына тапсырмалар береді. Жөндеуді 
орталықтандырылған ұйымдастыру кезінде зауыттың жоспар-кестесі 
Жөндеу-механикалық цехтың өндірістік бағдарламасы болып табылады. 

Жөндеу жұмыстарының жалпы көлемі (норма-сағаттарда) Жөндеу-
механикалық цех пен цехтық жөндеу базалары арасында олардың орналасқан 
қуатына қарай бөлінеді [31]. 

 
3.2.2. Кәсіпорынның электр шаруашылығына қызмет көрсетуге 

және жөндеуге арналған жалақының жоспарлы қорын есептеу 
әдістемесі, кәсіпорынның электр шаруашылығына қызмет көрсету 
бойынша жылдық пайдалану шығыстарының сметасы. 

 
Кәсіпорынның электр қондырғыларының көлемін шартты бірліктермен 

есептеу. 
Кәсіпорындардағы электр шаруашылығының көлемі шартты 

бірліктерде көрсетіледі. Олардың санын анықтау үшін электр 
қондырғыларының учаскелерін бөлу қажет. Учаскеге жеке бригада, кешен 
және т. б. қабылданады. 

Әрбір учаскеде Электр қондырғыларының, электр жабдықтарының 
барлық түрлері, күштік және жарықтандыру сымдары анықталады. 
Қондырғылардың, жабдықтардың және жұмыстардың әрбір түрі бойынша 
аудару коэффициенттерін пайдалана отырып, учаскелер бойынша шартты 
бірліктердің санын анықтайды. 

Шартты бірліктердегі электр шаруашылығының көлемін анықтау үшін 
маусымдық коэффициентті, экстенсивтілік коэффициентін анықтау керек, 
электр жабдықтарын шартты бірліктерге ауыстыру коэффициентін таңдау 
керек. 

 
Nусл.ед.  Nоб kс kэкс kпер ,                                  (3.2) 

 
Nоб – жабдықтың осы түрінің саны, шт.; 
kc – бір жылдағы жұмыс айларының санына байланысты маусымдылық 

коэффициенті; 
Маусымдылық коэффициенті электр жабдықтарының бір жылдағы 

жұмыс айларының санын (М) 12-ге бөлу арқылы анықталады. 
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электр жабдықтарын шартты бірліктерге ауыстыру коэффициентін таңдау 
керек. 

 
Nусл.ед.  Nоб kс kэкс kпер ,                                  (3.2) 

 
Nоб – жабдықтың осы түрінің саны, шт.; 
kc – бір жылдағы жұмыс айларының санына байланысты маусымдылық 

коэффициенті; 
Маусымдылық коэффициенті электр жабдықтарының бір жылдағы 

жұмыс айларының санын (М) 12-ге бөлу арқылы анықталады. 
  

 

kсез  =М/12                                                           (3.3) 
 

где М – жылдағы айлардың саны; 
kэкс – тәулігіне жұмыс сағаттарының санына байланысты экстенсивтілік 

коэффициенті; 
kэкс=1,7, егер жабдық тәулігіне 8 сағатқа дейін жұмыс істесе;  
kэкс=1, егер жабдық тәулігіне 8-ден 16 сағатқа дейін жұмыс істесе;  
kэкс=0,75, егер жабдық тәулігіне 16 сағаттан артық жұмыс істесе. 
kпер – шартты бірліктерге аудару коэффициенті, 3-қосымша. Әрі қарай, 

біз барлық жабдықтардың шартты бірліктерін жинақтаймыз. 
Электр қондырғыларына қызмет көрсету мен жөндеудің жылдық 

көлемін есептеу.Жылдық кестені құру. 
Жөндеу аралық қызмет көрсету және жөндеу кезінде жүргізілетін 

жұмыстардың барлық кешені Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 
аралық кезеңдердің ұзақтығын сипаттайтын деректерге сәйкес 
жоспарланады. Жөндеу жұмыстары бір жылға, үрлеу, тазалау және 
мойынтіректердегі майды ауыстыру - жоспарлы жөндеу техникалық қызмет 
көрсетумен жоспарланады. 

Жылдық жөндеу кестесін жасау үшін сіз мерзімділікті білуіңіз керек, 
алдын-алу шараларының санын, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы 
жөндеу жұмыстарының еңбек шығындарын анықтауыңыз керек. 

Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізу 
кезеңділігін Өқаэж-дан қоршаған орта жағдайларына байланысты 
айқындайды. 

Алдын алу шараларының саны маусымдық коэффициент пен 
экстенсивтілік коэффициентін ескере отырып, таңдалған жиілікке 
байланысты анықталады. 

Экстенсивтілік коэффициенті электр жабдықтарының тәулігіне жұмыс 
уақытына байланысты. 

kэкс =1,7 – егер электр жабдығы тәулігіне 8 сағатқа дейін жұмыс істесе; 
kэкс =1 – егер электр жабдықтары тәулігіне 8-ден 16 сағатқа дейін 

жұмыс істесе; 
kэкс =0,75 – егер электр жабдығы тәулігіне 16 сағаттан артық жұмыс 

істесе. 
Кәсіпорынның электр қызметінің материалдық ресурстарға жылдық 

қажеттілігін есептеу 
Материалдық-техникалық қамтамасыз ету өндіріс процесінің ажырамас 

бөлігі болып табылады, сондықтан материалдық ресурстармен уақтылы және 
толық қамтамасыз ету жоспарланған тапсырмалардың сәтті орындалуына, 
кәсіпорындардың ырғақты жұмысына ықпал етеді, Жабдықты пайдалануды 
жақсартуға ықпал етеді және материалдық ресурстарды үнемдейді. 

Ауыл шаруашылығын одан әрі көтеру мен дамытудың маңызды шарты 
материалдық-техникалық базаны нығайту және материалдық-техникалық 
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қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады. 
Оның міндеттері мыналар болып табылады: 
- Ауыл шаруашылығын машиналармен, жабдықтармен және 

материалдармен, қосалқы бөлшектермен үздіксіз қамтамасыз ету; 
- материалдық-техникалық құндылықтардың шығындарын үнемдеу; 
- сақтау және тасымалдау кезіндегі шығындармен күрес. 
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізуге арналған 

материалдарға, қосалқы бөлшектерге қажеттілікті жоспарлау үшін бастапқы 
деректер  ЭЖАЖЖ (электр жабдықты алдын ала жоспарлы жөндеу) жылдық 
кестесі болып табылады материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығыс 
нормасы. 

Нормалар  ЭЖАЖЖ жүйесінде келтірілген электр жабдықтарының 
түріне және жұмыс түріне байланысты. 

Нормалар жабдықтың әр түріне арналған. Материалдарға қажеттілікті 
анықтауда дәлірек есептеулер жүргізу үшін олар техникалық қызмет 
көрсетуге және ағымдағы жөндеуге бөлек қызмет көрсету түрлері бойынша 
сараланады. 

Техникалық қызмет көрсету нормалары пайдалану жылына, ал 
ағымдағы жөндеуге – бір жөндеуге келтірілген. 

Техникалық қызмет көрсету үшін қажетті материалдарды жоспарлау 
және тапсырыс беру кезінде (пайдалану жылына) жабдықтың осы түрінің 
саны немесе 100 м сымдар материалдарды тұтыну нормаларына көбейтіледі. 
Ағымдағы жөндеу үшін материалдардың қажеттілігі жабдықты жөндеудің 
жылдық кестесін жасағаннан кейін және ағымдағы жөндеу жұмыстарының 
жоспарланған санын есептегеннен кейін есептеледі. 

Электр қозғалтқыштары бойынша ағымдағы жөндеуге арналған 
материалдардың шығыс нормалары қуаты 5 кВт электр қозғалтқышына 
жасалған.Егер кәсіпорынның электр қозғалтқыштарының орташа белгіленген 
қуатының мәні 5 кВт-қа жақын болса, онда ағымдағы жөндеуге арналған 
материалдардың шығыны пайдалану жылына ағымдағы жөндеуге жататын 
электр қозғалтқыштарының саны нормасының көбейтіндісі ретінде 
анықталады. Олай болмаған жағдайда ағымдағы жөндеуге жататын электр 
қозғалтқыштарының санын кәсіпорындағы Электр қозғалтқыштарының 
орташа белгіленген қуатына байланысты түзету коэффициентіне көбейту 
қажет (Рср): 

 
2 кВт дейін –0,5 
3 кВт дейін –0,6 
4 кВт дейін -1 

6 кВт дейін -1,1 
 

Электр қозғалтқыштарының келтірілген саны бойынша (Nd) 
ағымдағы жөндеуге қажетті материалдардың санын анықтайды: 
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қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады. 
Оның міндеттері мыналар болып табылады: 
- Ауыл шаруашылығын машиналармен, жабдықтармен және 

материалдармен, қосалқы бөлшектермен үздіксіз қамтамасыз ету; 
- материалдық-техникалық құндылықтардың шығындарын үнемдеу; 
- сақтау және тасымалдау кезіндегі шығындармен күрес. 
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізуге арналған 

материалдарға, қосалқы бөлшектерге қажеттілікті жоспарлау үшін бастапқы 
деректер  ЭЖАЖЖ (электр жабдықты алдын ала жоспарлы жөндеу) жылдық 
кестесі болып табылады материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығыс 
нормасы. 

Нормалар  ЭЖАЖЖ жүйесінде келтірілген электр жабдықтарының 
түріне және жұмыс түріне байланысты. 

Нормалар жабдықтың әр түріне арналған. Материалдарға қажеттілікті 
анықтауда дәлірек есептеулер жүргізу үшін олар техникалық қызмет 
көрсетуге және ағымдағы жөндеуге бөлек қызмет көрсету түрлері бойынша 
сараланады. 

Техникалық қызмет көрсету нормалары пайдалану жылына, ал 
ағымдағы жөндеуге – бір жөндеуге келтірілген. 

Техникалық қызмет көрсету үшін қажетті материалдарды жоспарлау 
және тапсырыс беру кезінде (пайдалану жылына) жабдықтың осы түрінің 
саны немесе 100 м сымдар материалдарды тұтыну нормаларына көбейтіледі. 
Ағымдағы жөндеу үшін материалдардың қажеттілігі жабдықты жөндеудің 
жылдық кестесін жасағаннан кейін және ағымдағы жөндеу жұмыстарының 
жоспарланған санын есептегеннен кейін есептеледі. 

Электр қозғалтқыштары бойынша ағымдағы жөндеуге арналған 
материалдардың шығыс нормалары қуаты 5 кВт электр қозғалтқышына 
жасалған.Егер кәсіпорынның электр қозғалтқыштарының орташа белгіленген 
қуатының мәні 5 кВт-қа жақын болса, онда ағымдағы жөндеуге арналған 
материалдардың шығыны пайдалану жылына ағымдағы жөндеуге жататын 
электр қозғалтқыштарының саны нормасының көбейтіндісі ретінде 
анықталады. Олай болмаған жағдайда ағымдағы жөндеуге жататын электр 
қозғалтқыштарының санын кәсіпорындағы Электр қозғалтқыштарының 
орташа белгіленген қуатына байланысты түзету коэффициентіне көбейту 
қажет (Рср): 

 
2 кВт дейін –0,5 
3 кВт дейін –0,6 
4 кВт дейін -1 

6 кВт дейін -1,1 
 

Электр қозғалтқыштарының келтірілген саны бойынша (Nd) 
ағымдағы жөндеуге қажетті материалдардың санын анықтайды: 

  
 

Nусл.рем.= k Nтр(3.4) 
 

 k – орташа белгіленген қуаттың 5 кВт-тан ауытқуын ескеретін түзету 
коэффициенті; 

Nтр – жоспарланған жылы ағымдағы жөндеуге жататын электр 
қозғалтқыштарының саны, шт. 

Іске қосу - қорғау аппаратурасына техникалық қызмет көрсетуге 
арналған материалдар мен қосалқы бөлшектер шығысының нормалары 
жабдықтың бірлігіне, ал іске қосу – қорғау аппаратурасының ағымдағы 
жөндеуге-бір жөндеуге келтірілген. 

Біз бір жыл жұмыс істейтін электр қозғалтқыштарына техникалық 
қызмет көрсетуге арналған материалдардың қажеттілігін анықтаймыз. Бұл 
үшін қозғалтқыштардың санына көбейтілген нормалар жеткілікті. 

 
3.2.3. Кәсіпорынның электр шаруашылығы жабдықтарының 

тозуына аударымдарды есептеу әдістемесі және 1 кВт·сағ пайдалы 
тұтынылатын электр энергиясының зауытішілік (цехтық) өзіндік құны 

 
Тозудың экономикалық мазмұны-құнды жоғалту. Тозудың келесі 

түрлері бөлінеді: 
- физикалық-табиғат, еңбек және т. б. күштерінің әсерінен негізгі 

құралдардың физикалық, механикалық және басқа қасиеттерінің өзгеруі.; 
- 1-ші түрдегі моральдық тозу-арзан ұқсас Еңбек құралдарының пайда 

болуы нәтижесінде құнды жоғалту; 
- 2-ші түрдегі моральдық тозу-неғұрлым өнімді еңбек құралдарының 

пайда болуынан туындаған құнның жоғалуы; 
- әлеуметтік тозу-жаңа негізгі қорлардың әлеуметтік талаптарды 

қанағаттандырудың неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуі нәтижесінде 
құнның жоғалуы; 

- экологиялық тозу-негізгі қорлардың қоршаған ортаны қорғауға, 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және т. б. қойылатын жаңа жоғары 
талаптарды қанағаттандыруын тоқтатуы нәтижесінде құнды жоғалту. 

Толық тозу-негізгі қорларды одан әрі пайдалану кез келген жағдайда 
шығынды немесе мүмкін болмаған кезде олардың толық құнсыздануы. Тозу 
жұмыс кезінде де, негізгі қорлар жұмыс істемеген жағдайда да пайда болуы 
мүмкін. 

Негізгі құралдардың құнын дайын өнімге ауыстыру және өнімді сату 
процесінде осы құнды өтеу процесі амортизация деп аталады. 
Амортизациялық аударымдар-бұл Негізгі қорлардың тозу дәрежесіне сәйкес 
келетін амортизация мөлшерінің ақшалай көрінісі. 

Кәсіпорынның электр шаруашылығы жабдықтарының тозуына және 1 
кВт·сағ пайдалы тұтынылатын электр энергиясының зауытішілік (цехтық) 
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өзіндік құнына аударымдарды есептеу әдістемесін толығырақ қарастыру [30]. 
 
3.3. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізудің қауіпсіз 

жағдайларын ұйымдастыру 
 
3.3.1Кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздері. Ұйым аумағында және өндірістік үй-
жайларда қауіпсіздіктің жалпы талаптары 

 
Еңбекті қорғау-бұл қауіпсіздікті, денсаулықты сақтауды, адамның 

еңбекке қабілеттілігін қамтамасыз ететін заңнамалық-экономикалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық және емдеу-профилактикалық іс-шаралар 
жүйесі. 

Еңбекті қорғау-бұл өндірістік қауіптер мен кәсіптік зияндарды 
анықтайтын және зерттейтін әлеуметтік-техникалық ғылым және өндірістік 
жазатайым оқиғалар мен жұмысшылардың кәсіби ауруларын, апаттар мен 
өрттерді жою үшін оларды болдырмау немесе азайту әдістерін әзірлейді. Оны 
зерттеудің негізгі объектілері-еңбек процесіндегі адам, өндірістік орта мен 
жағдай, адамның өндірістік жабдықпен, технологиялық процестермен 
байланысы, еңбек пен өндірісті ұйымдастыру [35]. 

Техносферадағы қауіптер саны үнемі өсіп келеді және олардан қорғану 
әдістері мен құралдары кеш жасалады және жетілдіріледі. Өндірістік қауіп 
деп жұмыс істеп тұрған қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер 
ету мүмкіндігі түсініледі. Нақты өндірістік жағдайлар, әдетте, кейбір қауіпті 
және зиянды өндірістік факторлардың болуымен сипатталады. Өндірістік 
жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемаларын шешуді 
ғылыми негізде жүргізу қажет. 

Әлеуметтік-құқықтық, экономикалық ғылымдар, медицина 
ғылымдары – еңбек гигиенасы, өндірістік санитария, өнеркәсіптік 
токсикология, физиология және еңбек психологиясы, техникалық ғылымдар – 
жалпы техникалық және бейінді пәндер, өртке қарсы техника, өндірістік 
психология, Эргономика, өнеркәсіптік Этика, сондай-ақ физика, математика 
сияқты классикалық ғылымдар (Ықтималдық теориясы, Математикалық 
статистика, сенімділік теориясы және т.б.) тұжырымдары мен ұсынымдарына 
сүйене отырып, еңбекті қорғау өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігінің деңгейін 
үнемі арттыратын іс-шаралар жүйесін әзірлейді. 

Еңбекті қорғаудың мақсаты-жұмысшылардың еңбек қызметін жүзеге 
асыру процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтау және жұмыс 
орындарында қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. 
Еңбекті қорғаудың міндеті-ең жоғары еңбек өнімділігімен жайлылықты 
қамтамасыз ете отырып, жұмысшының зақымдану немесе ауру 
ықтималдығын азайту. 
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өзіндік құнына аударымдарды есептеу әдістемесін толығырақ қарастыру [30]. 
 
3.3. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізудің қауіпсіз 

жағдайларын ұйымдастыру 
 
3.3.1Кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздері. Ұйым аумағында және өндірістік үй-
жайларда қауіпсіздіктің жалпы талаптары 

 
Еңбекті қорғау-бұл қауіпсіздікті, денсаулықты сақтауды, адамның 

еңбекке қабілеттілігін қамтамасыз ететін заңнамалық-экономикалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық және емдеу-профилактикалық іс-шаралар 
жүйесі. 

Еңбекті қорғау-бұл өндірістік қауіптер мен кәсіптік зияндарды 
анықтайтын және зерттейтін әлеуметтік-техникалық ғылым және өндірістік 
жазатайым оқиғалар мен жұмысшылардың кәсіби ауруларын, апаттар мен 
өрттерді жою үшін оларды болдырмау немесе азайту әдістерін әзірлейді. Оны 
зерттеудің негізгі объектілері-еңбек процесіндегі адам, өндірістік орта мен 
жағдай, адамның өндірістік жабдықпен, технологиялық процестермен 
байланысы, еңбек пен өндірісті ұйымдастыру [35]. 

Техносферадағы қауіптер саны үнемі өсіп келеді және олардан қорғану 
әдістері мен құралдары кеш жасалады және жетілдіріледі. Өндірістік қауіп 
деп жұмыс істеп тұрған қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер 
ету мүмкіндігі түсініледі. Нақты өндірістік жағдайлар, әдетте, кейбір қауіпті 
және зиянды өндірістік факторлардың болуымен сипатталады. Өндірістік 
жағдайларда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемаларын шешуді 
ғылыми негізде жүргізу қажет. 

Әлеуметтік-құқықтық, экономикалық ғылымдар, медицина 
ғылымдары – еңбек гигиенасы, өндірістік санитария, өнеркәсіптік 
токсикология, физиология және еңбек психологиясы, техникалық ғылымдар – 
жалпы техникалық және бейінді пәндер, өртке қарсы техника, өндірістік 
психология, Эргономика, өнеркәсіптік Этика, сондай-ақ физика, математика 
сияқты классикалық ғылымдар (Ықтималдық теориясы, Математикалық 
статистика, сенімділік теориясы және т.б.) тұжырымдары мен ұсынымдарына 
сүйене отырып, еңбекті қорғау өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігінің деңгейін 
үнемі арттыратын іс-шаралар жүйесін әзірлейді. 

Еңбекті қорғаудың мақсаты-жұмысшылардың еңбек қызметін жүзеге 
асыру процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтау және жұмыс 
орындарында қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. 
Еңбекті қорғаудың міндеті-ең жоғары еңбек өнімділігімен жайлылықты 
қамтамасыз ете отырып, жұмысшының зақымдану немесе ауру 
ықтималдығын азайту. 

 

  
 

Біз келесі анықтамалар мен ұғымдарды енгіземіз: 
Жұмыс орны - қызметкердің еңбек қызметі процесінде Еңбек 

міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны. 
Зиянды өндірістік фактор-қызметкерге әсер етуі ауруға немесе еңбекке 

қабілеттілігінің төмендеуіне және (немесе) ұрпақтарының денсаулығына теріс 
әсер етуге әкеп соғуы мүмкін өндірістік фактор. 

Қауіпті өндірістік фактор - жұмыскерге әсер етуі еңбекке 
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуға (өндірістік жарақатқа 
немесе кәсіптік ауруға) немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін өндірістік фактор. 

Кәсіптік ауру-қызметкердің өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындауына байланысты қызметкерге зиянды өндірістік факторлардың әсер 
етуінен туындаған созылмалы немесе жіті ауру. 

Өндірістегі жазатайым оқиға-өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы кезінде жұмыскердің 
өндірістік жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы 
салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты 
айрылуына, кәсіптік ауруға шалдығуына не қайтыс болуына әкеп соққан 
зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың жұмыскерге әсер етуі. 

Еңбекті қорғауды басқару арқылы еңбек жағдайларының жай - күйін 
сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығының берілген мәндерін алу үшін "адам - 
машина-өндірістік орта" жүйесіне әсер етудің жүйелі процесі түсініледі. 

Кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару дәйекті жүзеге асырылатын 
кезеңдердің үздіксіз процесін білдіреді-бұл еңбек жағдайларының 
параметрлерін бағалау, мақсаттарды қалыптастыру және міндеттерді қою, 
бағдарламаларды құру, бағдарламаларды жедел басқару, бағдарламалардың 
тиімділігін бағалау, орындаушыларды ынталандыру. 

Еңбекті қорғау саласындағы әртүрлі міндеттерді шешуге 
кәсіпорынның, құрылымдық бөлімшелердің, функционалдық қызметтердің, 
еңбекті қорғау бөлімінің, кәсіподақ комитетінің басшылары тікелей қатысады. 

Кәсіпорындағы еңбекті қорғауды басқарудың негізгі мақсаты еңбек 
жағдайлары мен қауіпсіздігін жақсарту, адамның денсаулығы мен жұмыс 
қабілеттілігін сақтау үшін кәсіпорынның барлық техникалық, экономикалық, 
ұйымдастырушылық және әлеуметтік мүмкіндіктерін анықтау және 
жұмылдыру болып қала береді. 

Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің нормативтік-құқықтық негізі 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Мемлекеттік заңнамалық актілер, 
салааралық және салалық нормалар мен қауіпсіздік және өндірістік санитария 
ережелері және т. б. болып табылады. 

Қызметкерлердің еңбекті қорғау, қауіпсіздік және еңбек гигиенасын 
қамтамасыз ету құқықтарын қамтамасыз ететін негіз қалаушы құжаттар 
болып табылады: 

- Қазақстан Республикасының конституциясы республикалық 
референдумда қабылданған 30 тамыз 1995 жылы); 
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- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (23.11.2015 N 414-V ҚРЗ 
"Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі"). 

Еңбекке қабілетті халықтың денсаулығын сақтау және өндірістік 
қызметтің қауіпсіздігі мәселелері бойынша заңнамалық нормалар: 

- "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 4 маусымдағы № 430-II Заңы ; »; 

- "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы № 361-II Заңы ;. 

Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету 
және қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың алдын алу саласындағы 
құқықтық қатынастар, ұйымдардың олардың салдарларын оқшаулауға және 
жоюға әзірлігін қамтамасыз ету, авариялардан жеке және заңды тұлғаларға, 
қоршаған орта мен мемлекетке келтірілген залалдарды кепілді өтеу, өрт 
қауіпсіздігі саласындағы құқықтық реттеу қамтамасыз етіледі: 

-Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 189-V ҚРЗ 
«Азаматтық қорғау туралы»; 

- "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
9 қарашадағы № 603 Заңымен. 

Үй-жайларға қойылатын талаптар 
Үй-жайларды жарықтандыру  
Өндірістік, қосалқы және тұрмыстық үй-жайлардағы табиғи жарық 

ҚНжЕ талаптарына сәйкес болуы тиіс 2.04-05-2002 Қазақстан Республикасы 
Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 
2003 жылғы 27 тамыздағы № 342 бұйрығымен бекітілген" Табиғи және 
жасанды жарықтандыру "(бұдан әрі-ҚНжЕ 2.04-05-2002 "табиғи және 
жасанды жарықтандыру"). 

Жабдықтарды сақтауға арналған үй-жайлар, қойма үй-жайлары, 
сондай-ақ жұмыс істеушілердің тұрақты тұруы талап етілмейтін басқа да үй-
жайлар табиғи жарықтандырусыз болуы мүмкін. 

Күн жағына қарайтын терезелер тікелей күн сәулесінің әсерінен 
қорғауды қамтамасыз ететін құрылғылармен жабдықталған. Терезелер мен 
басқа жарық ойықтарын материалдармен, жабдықтармен, жасыл 
өсімдіктермен жаппаңыз. 

Өндірістік үй - жайлардағы терезе әйнектері мен фонарларын 
ластанудан тазарту үнемі мынадай мерзімдерде жүргізіледі: едәуір ластанған 
кезде - жылына кемінде төрт рет, болмашы ластанғанда-жылына кемінде екі 
рет. 

Қазақстан Республикасының 23.11.2015 N 414-V ҚРЗ кодексінен 
"Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі" белгілі: 
184 бап. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары 
1. Жұмыс орындары орналасқан ғимараттар (құрылыстар) өздерінің 

құрылысы бойынша олардың функционалдық мақсатына және еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге тиіс. 
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- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (23.11.2015 N 414-V ҚРЗ
"Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі").

Еңбекке қабілетті халықтың денсаулығын сақтау және өндірістік
қызметтің қауіпсіздігі мәселелері бойынша заңнамалық нормалар:

- "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 4 маусымдағы № 430-II Заңы ; »;

- "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы"
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы № 361-II Заңы ;.

Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету 
және қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың алдын алу саласындағы
құқықтық қатынастар, ұйымдардың олардың салдарларын оқшаулауға және 
жоюға әзірлігін қамтамасыз ету, авариялардан жеке және заңды тұлғаларға, 
қоршаған орта мен мемлекетке келтірілген залалдарды кепілді өтеу, өрт
қауіпсіздігі саласындағы құқықтық реттеу қамтамасыз етіледі:

-Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 189-V ҚРЗ
«Азаматтық қорғау туралы»;

- "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
9 қарашадағы № 603 Заңымен.

Үй-жайларға қойылатын талаптар
Үй-жайларды жарықтандыру
Өндірістік, қосалқы және тұрмыстық үй-жайлардағы табиғи жарық

ҚНжЕ талаптарына сәйкес болуы тиіс 2.04-05-2002 Қазақстан Республикасы
Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитетінің
2003 жылғы 27 тамыздағы № 342 бұйрығымен бекітілген" Табиғи және
жасанды жарықтандыру "(бұдан әрі-ҚНжЕ 2.04-05-2002 "табиғи және
жасанды жарықтандыру").

Жабдықтарды сақтауға арналған үй-жайлар, қойма үй-жайлары,
сондай-ақ жұмыс істеушілердің тұрақты тұруы талап етілмейтін басқа да үй-
жайлар табиғи жарықтандырусыз болуы мүмкін.

Күн жағына қарайтын терезелер тікелей күн сәулесінің әсерінен
қорғауды қамтамасыз ететін құрылғылармен жабдықталған. Терезелер мен
басқа жарық ойықтарын материалдармен, жабдықтармен, жасыл
өсімдіктермен жаппаңыз.

Өндірістік үй - жайлардағы терезе әйнектері мен фонарларын
ластанудан тазарту үнемі мынадай мерзімдерде жүргізіледі: едәуір ластанған
кезде - жылына кемінде төрт рет, болмашы ластанғанда-жылына кемінде екі
рет.

Қазақстан Республикасының 23.11.2015 N 414-V ҚРЗ кодексінен
"Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі" белгілі:
184 бап. Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары
1. Жұмыс орындары орналасқан ғимараттар (құрылыстар) өздерінің 

құрылысы бойынша олардың функционалдық мақсатына және еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келуге тиіс.

2. Жұмыс жабдығы осы жабдық түрі үшін белгіленген қауіпсіздік
нормаларына сәйкес келуге, тиісті техникалық паспорттары (сертификаты), 
ескерту белгілері болуға және жұмыскерлердің жұмыс орындарындағы 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қоршаулармен немесе қорғау 
құрылғыларымен қамтамасыз етілуге тиіс. 

3. Авариялық жолдар мен қызметкерлердің үй-жайдан шығатын
жолдары белгіленуі, бос қалуы және ашық ауаға не қауіпсіз аймаққа 
шығарылуы тиіс. 

4. Қауіпті аймақтар нақты белгіленуі тиіс. Егер жұмыс орындары
жұмыстың сипатына қарай қызметкер үшін қауіп-қатер төндіретін немесе 
құлайтын заттар бар қауіпті аймақтарда болса, онда мұндай орындар осы 
аймақтарға бөгде адамдардың кіруін бөгейтін құрылғылармен жарақталуға 
тиіс. 

Жаяу жүргіншілер мен технологиялық көлік құралдары ұйымның 
аумағы бойынша қауіпсіз жағдайларда жүріп-тұруға тиіс. 

5. Жұмыс уақыты ішінде жұмыс орындары орналасқан үй-жайдағы
температура, жарық, сондай-ақ желдеткіш санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптарға сәйкес келуге тиіс. 

3.3.2. Еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі 
қағидалары. Өрттер мен жарылыстардың алдын алудың негізгі 
себептері мен шаралары. 

Өрттің пайда болуы-өртке әкелетін процестердің жиынтығы. Жану-
тұтану көзінің әсерінен жанудың басталуы. Жарқыл-жанғыш заттың үстінен 
газ-ауа қоспасының тез жануы, ол қысқа мерзімді көрінетін жарқылмен бірге 
жүреді. 

Өрт қауіпсіздігі жүйесі-өрт пен одан келетін залалды болдырмауға 
бағытталған ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық құралдар кешені. 

Объектілердің өрт қауіпсіздігі өрттің алдын алу, өртке қарсы қорғау, 
ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар жүйелерімен қамтамасыз етіледі. 

Объектілердің өрт қауіпсіздігі адамдар қауіпсіздігінің нормативтік 
деңгейін қамтамасыз етуге және өрт салдарынан үшінші тұлғаларға зиян 
келтіру қаупін болғызбауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтуға тиіс. 

Өрттің алдын алу, өртке қарсы қорғау жүйелерінің және 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы шаруашылық 
жүргізу объектісінің функционалдық мақсатымен айқындалады және "өрт 
қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентімен, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен 
және өрт қауіпсіздігі мәселелерін реттейтін нормативтік құжаттармен 
белгіленеді. 

Өрттің шығу себептері: 
- өрт қауіпсіздігі және өндірістік жабдықтар мен электр құрылғыларын 
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пайдалану қағидаларын сақтамау; 
- отты абайсыз қолдану; 
- заттар мен материалдардың өздігінен жануы; 
- газ жабдығын дұрыс пайдаланбау;  
- электр тізбегіндегі қысқа тұйықталу (мысалы, нашар контактілер; 

зақымдалған оқшаулау; т. б.); 
- электр жабдықтарын дұрыс пайдаланбау (мысалы, желінің шамадан 

тыс жүктелуі және т. б.), мұнай / газ жылыту жабдықтары және портативті 
жылытқыштар; 

- материалдарды қауіпсіз сақтау; 
- от қауіпті сұйықтықтарды немесе газдарды сәйкес келмейтін 

жерлерде пайдалану, дәнекерлеу/от жұмыстары; 
- механикалық қыздыру (ұшқын/бықсу), темекі шегу, найзағай 

разрядтары; 
- әр түрлі оптикалық жүйелер арқылы әрекет ететін күн сәулесі; 
- әдейі өртеу. 
ҚР-дағы өрттердің жіктелуі  
Өрттерді сөндіру күрделілігі бойынша жіктеу өрт сөндіру үшін 

тартылатын өртке қарсы қызмет бөлімшелері мен басқа да қызметтердің 
күштері мен құралдарының қажетті санын айқындау кезінде пайдаланылады. 

Өрттің қауіпті факторларын жіктеу өрт кезінде адамдар мен мүлікті 
қорғау үшін қажетті өрт қауіпсіздігі шараларын негіздеу кезінде 
қолданылады. Жанғыш материалдың түрі бойынша өрттер класстарға 
бөлінеді: 

1) А-қатты жанғыш заттар мен материалдардың өрттері;
2) в – жанғыш сұйықтықтардың немесе балқитын қатты заттар мен

материалдардың өрттері; 
3) С-газдардың өрттері;
4) D-металдардың өрттері;
5) Е – кернеудегі электр қондырғыларының жанғыш заттары мен

материалдарының өрттері. 
Адамдар мен материалдық құндылықтарға әсер ететін қауіпті өрт 

факторларына мыналар жатады 
1)жалын мен ұшқын;
2) жылу ағыны;
3) қоршаған ортаның жоғары температурасы;
4) жанудың және термиялық ыдыраудың уытты өнімдерінің жоғары

концентрациясы; 
5) оттегінің төмен концентрациясы;
6) эвакуациялау жолдарында түтіннің жоғары шоғырлануы.
Құрылыс конструкцияларына, технологиялық жабдықтарға және 

адамдардың өмірі мен денсаулығына, материалдық құндылықтарға зиян 
келтіретін өрт сөндіру жөніндегі іс-әрекеттерге өрттің қауіпті 
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пайдалану қағидаларын сақтамау; 
- отты абайсыз қолдану; 
- заттар мен материалдардың өздігінен жануы; 
- газ жабдығын дұрыс пайдаланбау;  
- электр тізбегіндегі қысқа тұйықталу (мысалы, нашар контактілер; 

зақымдалған оқшаулау; т. б.); 
- электр жабдықтарын дұрыс пайдаланбау (мысалы, желінің шамадан 

тыс жүктелуі және т. б.), мұнай / газ жылыту жабдықтары және портативті 
жылытқыштар; 

- материалдарды қауіпсіз сақтау; 
- от қауіпті сұйықтықтарды немесе газдарды сәйкес келмейтін 

жерлерде пайдалану, дәнекерлеу/от жұмыстары; 
- механикалық қыздыру (ұшқын/бықсу), темекі шегу, найзағай 

разрядтары; 
- әр түрлі оптикалық жүйелер арқылы әрекет ететін күн сәулесі; 
- әдейі өртеу. 
ҚР-дағы өрттердің жіктелуі:  
Өрттерді сөндіру күрделілігі бойынша жіктеу өрт сөндіру үшін 

тартылатын өртке қарсы қызмет бөлімшелері мен басқа да қызметтердің 
күштері мен құралдарының қажетті санын айқындау кезінде пайдаланылады. 

Өрттің қауіпті факторларын жіктеу өрт кезінде адамдар мен мүлікті 
қорғау үшін қажетті өрт қауіпсіздігі шараларын негіздеу кезінде 
қолданылады. Жанғыш материалдың түрі бойынша өрттер класстарға 
бөлінеді: 

1) А-қатты жанғыш заттар мен материалдардың өрттері; 
2) в – жанғыш сұйықтықтардың немесе балқитын қатты заттар мен 

материалдардың өрттері; 
3) С-газдардың өрттері; 
4) D-металдардың өрттері; 
5) Е – кернеудегі электр қондырғыларының жанғыш заттары мен 

материалдарының өрттері. 
Адамдар мен материалдық құндылықтарға әсер ететін қауіпті өрт 

факторларына мыналар жатады 
1)жалын мен ұшқын; 
2) жылу ағыны; 
3) қоршаған ортаның жоғары температурасы; 
4) жанудың және термиялық ыдыраудың уытты өнімдерінің жоғары 

концентрациясы; 
5) оттегінің төмен концентрациясы; 
6) эвакуациялау жолдарында түтіннің жоғары шоғырлануы. 
Құрылыс конструкцияларына, технологиялық жабдықтарға және 

адамдардың өмірі мен денсаулығына, материалдық құндылықтарға зиян 
келтіретін өрт сөндіру жөніндегі іс-әрекеттерге өрттің қауіпті 

  
 

факторларының әсер етуінің қайталама салдарларына мыналар жатады 
 1) бұзылған аппараттардың, агрегаттардың, қондырғылардың, 

конструкциялардың бөліктері; 
2) бұзылған аппараттар мен қондырғылардан шыққан радиоактивті 

және уытты заттар мен материалдар; 
3) конструкциялардың, аппараттардың, агрегаттардың ток өткізгіш 

бөліктеріне жоғары кернеуді шығару; 
4) өрт салдарынан болған жарылыстың қауіпті факторлары; 
5) өрт сөндіргіш заттардың әсері және өртке қарсы қызмет 

бөлімшелерінің әрекеттері 
Өндірістік, әкімшілік, қоймалық және қосалқы ғимараттар, үй-жайлар 

мен құрылыстар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (қол және 
жылжымалы): өрт сөндіргіштермен, құм салынған жәшіктермен (қажет 
болған жағдайда), киіз жапқыштармен, жинақталған өрт қалқандарымен 
және т. б. қамтамасыз етілуі тиіс. 

 
3.3.3. Қауіпті және зиянды факторлар және қорғаныс құралдары. 

Кәсіби қызмет саласындағы жарақат алу қаупі бар және зиянды 
факторларды талдау 

 
Жеке қорғану құралдарының (ЖҚҚ) негізгі мақсаты – кәсіпорын 

қызметкерлерін, мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерін, практиканттар 
мен келушілерді жарақаттардан, кәсіптік аурулардан, аумақта немесе жұмыс 
аймақтарында, сондай-ақ жұмыстарды орындау кезінде болатын немесе 
туындайтын қауіпті өндірістік факторлардың және экологиялық 
аспектілердің әсерінен қорғау. 

Жұмысшыларды қорғау құралдары оларды қолдану сипатына қарай екі 
санатқа бөлінеді: ұжымдық қорғаныс құралдары және жеке қорғаныс 
құралдары. Жеке қорғаныс құралдары-бұл бір жұмысшының қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге арналған құралдар. 

Жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ) – қызметкер зиянды және қауіпті 
өндірістік факторлардың теріс әсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-
ақ ластанудан қорғау үшін пайдаланатын құралдар. Адамның денесіне 
немесе оның бөліктеріне киілетін немесе ол пайдаланатын қорғаныс құралы. 

Ұжымдық қорғану құралдары (КҚЗ) – өндірістік жабдықпен, өндірістік 
процеспен, өндірістік үй-жаймен (ғимаратпен) немесе өндірістік алаңмен 
конструктивтік және (немесе) функционалдық байланысты қорғау 
құралдары. 

Ұжымдық қорғау құралдары-екі және одан да көп жұмыс істеушілерді 
зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілде 
қорғауға арналған техникалық құралдар. 

Мысалы, жұмысшыларды механикалық жарақаттанудан (физикалық 
қауіпті фактордан) ұжымдық қорғау құралдарына қоршаулар (қаптамалар, 
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күнқағарлар, есіктер, экрандар, қалқандар, тосқауылдар және т.б.), 
сақтандырғыш - бұғаттау құрылғылары (механикалық, электрлік, 
электрондық, пневматикалық, гидравликалық және т. б.), тежегіш 
құрылғылар (жұмыс, тұрақ, шұғыл тежеу), жабдыққа салынуы немесе 
құрамдас элементтер болуы мүмкін сигналдық құрылғылар (дыбыстық, 
жарықтық) жатады. 

Міндетті қорғаныс құралдары-бұл жеке қорғаныс құралдары, оларды 
кәсіпорын аумағында қолдану кәсіпорынның барлық қызметкерлері, 
кәсіпорын объектілерінде жұмыс істейтін мердігер ұйымдардың 
қызметкерлері және келушілер үшін міндетті болып табылады. 

Жеке қорғаныс құралдарының жіктелуі 
Жеке қорғану құралдары мақсатына қарай мынадай класстарға 

бөлінеді: 
-арнайы қорғаныш киімі-арнайы киім (комбинезондар, күртешелер, 

шалбарлар және т. б.).); 
- аяқты қорғау құралдары (етік, бәтеңке); 
- қолды қорғау құралдары (қолғаптар, қолғаптар, жеңқаптар), оның 

ішінде дерматологиялық құралдар (пасталар, жақпа майлар, кремдер) ); 
- басты қорғау құралдары (дулыға, дулыға, дулыға); 
- бетті қорғау құралдары (бет қорғаныш қалқандары); 
- көзді қорғау құралдары (қорғайтын көзілдірік); 
- есту органдарын қорғау құралдары (қорғаныш құлаққаптар, ішпектер, 

шлемдер және т. б.);); 
- тыныс алу органдарын қорғау құралдары (газтұтқыштар, 

респираторлар, өзін-өзі құтқарғыштар); 
- биіктіктен құлаудан қорғау (сақтандыру белдіктері, Тростар, 

сақтандыру байламдары, амортизаторы бар және амортизаторсыз ілмектері, 
анкерлік желілер, бұғаттайтын құрылғылар және т. б.).); 

- дерматологиялық қорғаныш құралдары; тері жабындарын қорғау 
құралдары (қорғаныш, тері тазартқыштар); 

- кешенді қорғаныс құралдары (екі және одан да көп тыныс алу, көру, 
есту органдарын, сондай-ақ бет пен басты қорғауды қамтамасыз ететін 
бірыңғай конструктивтік құрылғылар) (Сурет 3.5). 

Арнайы киім 

Жұмыс киімінің мақсаты-денені әртүрлі өндірістік факторлардың теріс 
әсерінен қорғау, оның ішінде әртүрлі механикалық зақымданудан қорғау. 
Арнайы киім киюге және күтуге ыңғайлы, қозғалысқа кедергі келтірмеуі 
және дененің табиғи терморегуляциясына кедергі келтірмеуі керек. Арнайы 
киімге күртешелер, шалбарлар, кеудешелер, комбинезондар, халаттар және т. 
б. жатады. 

Электр қондырғыларына қызмет көрсету кезінде электр доғасының 
зақымдануынан қорғау үшін арнайы костюмдер қолданылады. Егер 
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күнқағарлар, есіктер, экрандар, қалқандар, тосқауылдар және т.б.), 
сақтандырғыш - бұғаттау құрылғылары (механикалық, электрлік, 
электрондық, пневматикалық, гидравликалық және т. б.), тежегіш 
құрылғылар (жұмыс, тұрақ, шұғыл тежеу), жабдыққа салынуы немесе 
құрамдас элементтер болуы мүмкін сигналдық құрылғылар (дыбыстық, 
жарықтық) жатады. 

Міндетті қорғаныс құралдары-бұл жеке қорғаныс құралдары, оларды 
кәсіпорын аумағында қолдану кәсіпорынның барлық қызметкерлері, 
кәсіпорын объектілерінде жұмыс істейтін мердігер ұйымдардың 
қызметкерлері және келушілер үшін міндетті болып табылады. 

Жеке қорғаныс құралдарының жіктелуі 
Жеке қорғану құралдары мақсатына қарай мынадай класстарға 

бөлінеді: 
-арнайы қорғаныш киімі-арнайы киім (комбинезондар, күртешелер, 

шалбарлар және т. б.).); 
- аяқты қорғау құралдары (етік, бәтеңке); 
- қолды қорғау құралдары (қолғаптар, қолғаптар, жеңқаптар), оның 

ішінде дерматологиялық құралдар (пасталар, жақпа майлар, кремдер) ); 
- басты қорғау құралдары (дулыға, дулыға, дулыға); 
- бетті қорғау құралдары (бет қорғаныш қалқандары); 
- көзді қорғау құралдары (қорғайтын көзілдірік); 
- есту органдарын қорғау құралдары (қорғаныш құлаққаптар, ішпектер, 

шлемдер және т. б.);); 
- тыныс алу органдарын қорғау құралдары (газтұтқыштар, 

респираторлар, өзін-өзі құтқарғыштар); 
- биіктіктен құлаудан қорғау (сақтандыру белдіктері, Тростар, 

сақтандыру байламдары, амортизаторы бар және амортизаторсыз ілмектері, 
анкерлік желілер, бұғаттайтын құрылғылар және т. б.).); 

- дерматологиялық қорғаныш құралдары; тері жабындарын қорғау 
құралдары (қорғаныш, тері тазартқыштар); 

- кешенді қорғаныс құралдары (екі және одан да көп тыныс алу, көру, 
есту органдарын, сондай-ақ бет пен басты қорғауды қамтамасыз ететін 
бірыңғай конструктивтік құрылғылар) (Сурет 3.5). 

Арнайы киім 

Жұмыс киімінің мақсаты-денені әртүрлі өндірістік факторлардың теріс 
әсерінен қорғау, оның ішінде әртүрлі механикалық зақымданудан қорғау. 
Арнайы киім киюге және күтуге ыңғайлы, қозғалысқа кедергі келтірмеуі 
және дененің табиғи терморегуляциясына кедергі келтірмеуі керек. Арнайы 
киімге күртешелер, шалбарлар, кеудешелер, комбинезондар, халаттар және т. 
б. жатады. 

Электр қондырғыларына қызмет көрсету кезінде электр доғасының 
зақымдануынан қорғау үшін арнайы костюмдер қолданылады. Егер 

  
 

жұмыскерлер тұтанудан қорғау шекарасынан өтетін болса, онда олар осы 
жабдық үшін доғаның пайда болу қатеріне жүргізілген талдауға сәйкес осы 
жұмыс түрі үшін көзделген оттан қорғау құрамынан жеке қорғаныс 
құралдарын және киімді пайдалануы тиіс (Сурет 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.5 – сурет. Электр доғасынан қорғау костюмі 
 

Арнайы аяқ киім. Арнайы аяқ киім (сурет.3.6) әртүрлі жағдайларда 
адамның аяқтарын қорғауға арналған. Аяқ киімнің мақсаты оның 
ерекшеліктері мен оған қойылатын талаптарды анықтайды. Бар арнайы аяқ 
киім қорғау үшін төмен температурадан, жұмыс істеу үшін ылғалды, қорғау 
үшін механикалық әсерлер, қорғау үшін отнефтепродуктов және т.б .. 
Арнайы аяқ киім , қорғауға ғана емес,  ыңғайлы  болуы тиіс. 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.6 –сурет. Арнайы аяқ киім 
 
Көзді және бетті қорғау құралдары. Көзді және бетті қорғау 

құралдары (сурет. 3.7) - бұл ашық және жабық көзілдірік, бас қалқаны, 
көзілдірік, тыныс алу және көзді қорғайтын дулыға. Арнайы маскалар мен 
қалқандар радиациядан және металл зақымданудан қорғалған. Электр 
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дәнекерлеушілерді қорғау үшін қалқан-маска, мөлдір экраны бар қорғаныс 
маскасы және бас қалқан шығарылады. Жарық және жылу сәулелерінен 
қорғау үшін жарық сүзгілері бар көзілдірік немесе қорғаныс маскалары 
(қалқандар) қолданылады. 

 

 
 

3.7 – сурет. Көзді және бетті қорғауға арналған құралдар 
 
Қорғаныс көзілдірігі қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан көзді 

жеке қорғау құралы болып табылады: 
- электр доғасының, ультракүлгін және инфрақызыл сәулеленудің; 

қатты бөлшектер мен шаңның соқыр жарықтығы; 
- қышқылдардың, сілтілердің, электролиттердің, балқытылған 

мастиканың және балқытылған металдың шашырауы. 
Көзді әртүрлі газдардың, будың, түтіннің, коррозиялық 

сұйықтықтардың шашырауының зиянды әсерінен қорғауға арналған 
тұмшаланған қорғаныс көзілдірігі көздің астындағы кеңістікті қоршаған 
ортадан толық оқшаулауы және терлемейтін пленкамен жинақталуы тиіс. 

Пайдалану алдында қорғаныш көзілдіріктер сызаттардың, 
жарықтардың және басқа да ақаулардың жоқтығына тексерілуі тиіс, егер олар 
табылса, көзілдіріктерді жарамды деп ауыстыру керек. 

Ұзақ жұмыс істеу үшін көзілдірікті пайдаланған кезде әйнектердің 
тұманға айналуын болдырмау үшін әйнектердің ішкі бетін ПА-майлаумен 
майлау керек. 

Ластанған жағдайда көзілдірікті жылы сабын ерітіндісімен жуу керек, 
содан кейін шаю және жұмсақ шүберекпен сүрту керек немесе көзілдірікті 
тазарту үшін арнайы құралдарды қолдану керек. 

Бас қорғау құралдары бас қорғау құралары каска, шлем және т.б. 
(Сурет 3.8, 3.9). Олар механикалық зақымданудан, электр тогының 
зақымдануынан, ластанудан, жауын-шашыннан қорғайды. Барлық бас қорғау 
құралдарын үнемі тазалап, тексеріп отыру керек. 

Каскалар механикалық зақымданулардан, агрессивті сұйықтықтардан, 
судан, кернеуі 1000 В(кемінде 440 В) дейінгі ток өткізгіш бөліктерге 
кездейсоқ тигенде электр тогының соғуынан жұмысшылардың басын жеке 
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дәнекерлеушілерді қорғау үшін қалқан-маска, мөлдір экраны бар қорғаныс 
маскасы және бас қалқан шығарылады. Жарық және жылу сәулелерінен 
қорғау үшін жарық сүзгілері бар көзілдірік немесе қорғаныс маскалары 
(қалқандар) қолданылады. 

 

 
 

3.7 – сурет. Көзді және бетті қорғауға арналған құралдар 
 
Қорғаныс көзілдірігі қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан көзді 

жеке қорғау құралы болып табылады: 
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қорғау құралы болып табылады, ал электр доғасы әсер еткен жағдайда 
касканың корпусы термиялық қауіптерден қорғауды қамтамасыз етуі, 
жанбауы және ерімеуі тиіс. 

Қолдану жағдайларына байланысты касканы оқшаулағыш жамылғы 
және судан қорғайтын жамылғы, шуылға қарсы құлаққаптар, 
дәнекерлеушілерге арналған қалқандар және бас шамдары болуы мүмкін. 

Каска екі негізгі бөліктен тұрады: корпус және ішкі жабдық 
(амортизатор және тасымалдаушы таспа). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.8- сурет.Қорғаныс каскалары                            3.9 -сурет. Каска құрылғысы 
және қауіпсіздік шлемі 
 

Тыныс алу органдарын қорғау құралдары. Тыныс алу органдарын 
қорғау құралдары оқшаулағыш және сүзгіш болып бөлінеді. Сүзгі құралдары 
адам дем алатын ауаны тазартады, оларды қолдану ыңғайлы және 
өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. 

Өнімнің бұл түріне әртүрлі типтегі шаңға қарсы респираторлар мен газ 
маскалары жатады (Сурет 3.10). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 3.10- сурет.Тыныс алу органдарын қорғау құралдары 
 

Қауіпсіз тік  
аралық 

Бас киімнің 
 тереңдігіқ 

Суға батып  
бара жатқан 
 таспа Бекіту  

арматурасы 
күнқағар 

Желдету  
тесіктері 
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3.4 Зертханалық және тәжірибелік жұмыстар 
Зертханалық жұмыс № 1 
Тақырыбы: Өндірістік үй-жайлардағы микроклиматты зерттеу. 
Жұмыс мақсаты: өндірістік үй-жайлардағы микроклиматтың негізгі 

параметрлерімен, олардың оңтайлы және рұқсат етілген мәндерімен танысу; 
нормативтік құжаттарды пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; 
өлшеу құралдарын зерделеу; өндірістік үй-жайдағы микроклиматтың 
әдістемесін меңгеру және параметрлерін зерттеу; өндірістік үй-жайларда 
микроклиматтың оңтайлы және рұқсат етілген параметрлерін жасау 
жөніндегі іс-шараларды әзірлеу. 

 
1.1 Негізгі теориялық мәліметтер 
МЕМСТ 12.1.005-88" жұмыс аймағының ауасына қойылатын жалпы 

санитарлық - гигиеналық талаптар"  бойынша өндірістік үй-жайлардың 
микроклиматы деп температура, ылғалдылық, ауа қозғалысының 
жылдамдығы мен жылу сәулеленуінің үйлесімінде адам ағзасына әсер ететін 
ішкі ортаның климаты түсініледі. 

Осылайша, микроклиматтың негізгі параметрлері: 
- ауа температурасы; 
- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы; 
- ауа қозғалысының жылдамдығы; 
- жылу сәулесінің қарқындылығы. 
Микроклиматтың параметрлері өте кең ауқымда өзгеруі мүмкін және 

жұмысшының денсаулығы мен денсаулығына, оның жұмысының өнімділігі 
мен сапасына айтарлықтай әсер етеді. 

Адам үнемі қоршаған ортамен жылулық әрекеттесу процесінде болады. 
Адам ағзасы мен қоршаған орта арасындағы жылу тепе-теңдігінің теңдеуі: 
 

Q=Qт+Qк+Qизл+Qисп+Qв                                        (3.5) 
 

Qт - адам ағзасы қоршаған ортаға жылу өткізгіштікпен киім арқылы 
беретін жылу;  

Qк - конвекция арқылы адам ағзасы қоршаған ортаға беретін жылу;  
Qизл - сәулелену арқылы қоршаған ортаға адам ағзасы беретін жылу;  
Qисп - тері бетіндегі ылғалдың булануы арқылы адам ағзасы қоршаған 

ортаға беретін жылу; 
Qв - жылу, дем шығаратын ауаны жылытуға жұмсалатын. 
Жылу алмасу механизміне микроклимат параметрлері әсер етеді. 
Сонымен, конвекциялардың жылу берілуі қоршаған ауаның 

температурасына, оның ылғалдылығына және жұмыс орнындағы немесе 
жұмыс аймағындағы қозғалыс жылдамдығына, булану арқылы жылу беру - 
салыстырмалы ылғалдылық пен ауа жылдамдығына, ал радиациямен жылу 
беру - қоршаған заттардың температурасына байланысты. Егер адамның дене 
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температурасы қоршаған заттардың температурасынан жоғары болса, 
радиациямен жылудың берілуі адамнан қоршаған ортаға өтеді, ал қоршаған 
заттардың температурасы жоғары болған кезде радиациямен жылу алмасу 
кері бағытта жүреді - айналадағы заттардан адамға. 

Адам ағзасындағы физиологиялық процестер қалыпты жүруі үшін 
оның дене температурасы тұрақты болуы керек. Еңбек процесінде организм 
шығаратын артық жылу қоршаған ортаға шығарылуы керек. Осы жылу 
мөлшері мен қоршаған ортаның салқындату қабілеті арасындағы сәйкестік 
жайлы жағдайлармен анықталады. 

Микроклимат параметрлері адам ағзасындағы ыңғайлыдан ауытқыған 
кезде терморегуляцияға бағытталған процестер жүреді. Олар орталық жүйке 
жүйесінің бақылауымен жүзеге асырылады және адам ағзасы мен қоршаған 
орта арасындағы жылу тепе-теңдігін қамтамасыз етеді. 

Различают химическую и физическую терморегуляцию организма. 
Химиялық заттарға дененің қызып кету қаупі бар зат алмасу деңгейінің 
төмендеуі немесе салқындату кезінде осы метаболизмнің жоғарылауы 
арқылы қол жеткізіледі. Алайда дененің сыртқы ортамен жылу тепе-
теңдігіндегі химиялық терморегуляцияның рөлі физикалыққа қарағанда аз. 
Физикалық терморегуляция кезінде дененің жылуын қоршаған ортаға 
қайтару жылу өткізгіштік, конвекция, зерттеу және булану арқылы жүзеге 
асырылады. 

Микроклимат параметрлерінің оңтайлы немесе рұқсат етілген 
параметрлерден айтарлықтай ауытқуы адам ағзасындағы бірқатар 
физиологиялық бұзылулардың себебі болуы мүмкін және өнімділіктің күрт 
төмендеуіне және тіпті кәсіби ауруларға әкелуі мүмкін. 

Ұзақ уақыт әсер ету, мысалы, төмен температура дененің жергілікті 
және жалпы салқындауын тудыруы мүмкін және тонзиллит, жоғарғы тыныс 
жолдарының катаральды ауруы, неврит, радикулит, басқа да суық тию және 
тіпті өлім сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. 

Жоғары температураның әсерінен дененің қызып кетуі мүмкін, 
ол дене температурасының жоғарылауымен, импульстің және тыныс 

алудың жоғарылауымен, өткір әлсіздікпен, ал ауыр жағдайларда - ұстамалар 
мен жылу соққыларымен сипатталады. Жылу соққысы және конвульсиялық 
ауру (су-тұз алмасуының бұзылуы) өлімге әкелуі мүмкін. 

Ауаның ылғалдылығы ондағы су буының құрамымен анықталады. 
Салыстырмалы ылғалдылық (В) абсолютті ылғалдылықтың (А) максимумға 
(М) қатынасын білдіреді және пайызбен көрсетіледі: 
 

%100
M
AB=

                                                           (3.6)
 

 
Абсолютті ылғалдылық-бұл қазіргі уақытта ауада болатын су 

буларының массасы. 
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Ауаның максималды ылғалдылығы-белгілі бір температурада ауадағы 
су буының максималды мөлшері (қанықтыру күйі). 

Ауа ылғалдылығының жоғарылауы (75% - дан астам) төмен 
температурамен бірге айтарлықтай салқындату әсеріне ие, ал жоғары 
температурамен бірге дененің қызып кетуіне ықпал етеді. 

Адам ауаның қозғалысын (қозғалғыштығын) 0,1 м/с жылдамдықпен 
сезіне бастайды.Қалыпты температурада ауаның жеңіл қозғалысы әл-ауқатқа 
ықпал етеді. Ауаның жоғары жылдамдығы, әсіресе төмен температура 
жағдайында, дененің жылу шығынын арттырады және оның қатты 
салқындауына ықпал етеді. 

Қыздырылған беттерден жылу сәулесі өндірістік үй-жайларда қолайсыз 
микроклиматтық жағдайлар туғызады. Сонымен қатар, (инфрақызыл) 
сәулелену адам ағзасына жылу әсерін тигізеді. 

Бұл әсердің тиімділігі инфрақызыл сәулеленудің энергия ағынының 
тығыздығына, толқын ұзындығына, ұзақтығына және әсер ету аймағына 
(аймағына) байланысты. Соңғысы жалпы және жергілікті болуы 
мүмкін.Микроклимат параметрлерінің рұқсат етілген мәндері технологиялық 
талаптар бойынша, сондай-ақ техникалық және экономикалық себептер 
бойынша оңтайлы нормалар қамтамасыз етілмеген жағдайларда белгіленеді. 

Жұмыс аймағы-бұл еден деңгейінен 2 м биіктікте немесе 
жұмысшылардың тұрақты және тұрақты емес (уақытша) тұратын орындары 
бар алаң. 

Жұмыс орны-бұл жұмыс барысында жұмысшылардың тұрақты немесе 
уақытша болатын орны. 

Тұрақты жұмыс орны-бұл жұмысшының жұмыс уақытының көп бөлігі 
(50% - дан астам немесе 2 сағаттан астам үздіксіз) болатын орны. Егер бұл 
ретте жұмыс жұмыс аймағының әртүрлі пункттерінде орындалатын болса, 
бүкіл жұмыс аймағы тұрақты жұмыс орны болып саналады. 

Тұрақты емес жұмыс орны-жұмыс істеушінің өз жұмыс уақытының аз 
бөлігі (50% - дан кем немесе үзіліссіз 2 сағаттан кем) болатын орын. 

Жұмыстың санаттарын ауырлық дәрежесі бойынша бөлу дененің 
жалпы энергия шығыны негізінде жүзеге асырылады. 

Физикалық жұмыстарды ажыратыңыз: жеңіл (1-санат); орташа 
ауырлық (2-санат), ауыр (3-санат). 

Жеңіл физикалық жұмыстарға (1-санат) энергия шығыны 150 ккал/сағ 
(174 Вт) аспайтын қызмет түрлері жатады. Олар мынадай санаттарға 
бөлінеді: 1А - энергия шығындары 120 ккал/сағ (139 Вт) дейін; 1Б-энергия 
шығындары 121-150 Ккал/сағ (140. ,.174 Вт). 

1-санатқа отырып орындалатын және болмашы физикалық кернеумен 
сүйемелденетін жұмыстар (дәл аспаптар мен машина жасау, 
радиоэлектрондық өнеркәсіп, басқару саласындағы және т.б. 
кәсіпорындардағы бірқатар кәсіптер) жатады. отырып, тұрып немесе 
жүрумен байланысты және кейбір физикалық күш салумен бірге 
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орындалатын жұмыстар (әр түрлі өндіріс шеберлерінің жұмыстары, 
полиграфия өнеркәсібіндегі, байланыс кәсіпорындарындағы бірқатар 
мамандықтар, бақылаушылардың жұмысы және т.б.). 

Ауырлығы орташа физикалық жұмыстарға (2 - санат) энергия шығыны 
151 - 250 ккал/сағ (176-290 Вт) шегіндегі қызмет түрлері жатады. Өз 
кезегінде олар 2а санатына бөлінеді - 151 - 200 ккал/сағ (175 - 232 Вт) және 
2Б - 201 - 250 ккал/сағ (233 - .260 Вт). 

2-санатқа тұрақты жүруге, ұсақ (салмағы 1 кг-ға дейін) бұйымдарды 
немесе заттарды тұрған немесе отырған күйінде жылжытуға байланысты 
және белгілі бір физикалық күш салуды талап ететін жұмыстар (машина 
жасау кәсіпорындарының механикалық жинау цехтарындағы бірқатар 
мамандықтар) жатады. салмағы 10 кг-ға дейінгі салмақтарды жүруге, 
жылжытуға және тасымалдауға байланысты және қалыпты физикалық 
кернеумен бірге жүретін жұмыстар (машина жасау және металлургия 
кәсіпорындарының механикаландырылған құю, илемдеу, ұста, термиялық 
дәнекерлеу цехтарында, химия өнеркәсібі кәсіпорындарында, энергетикада 
және т.б.). 

Ауыр физикалық жұмыстарға (3-санат) энергия шығыны 250 ккал/сағ 
(290 Вт) асатын қызмет ведалары жатады. Бұл санатқа Елеулі (салмағы 10 кг-
нан астам) ауыр заттарды тұрақты жылжытуға, жылжытуға және 
тасымалдауға байланысты және үлкен физикалық күш-жігерді қажет ететін 
жұмыстар кіреді (қолмен соғу шеберханаларындағы бірқатар кәсіптер, 
машина жасау және металлургия кәсіпорындарының опокаларын қолмен 
толтыру және құю цехтары туралы және т. б.). 

Өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағындағы температураның, 
салыстырмалы ылғалдылықтың және ауа жылдамдығының оңтайлы және 
рұқсат етілген нормалары жыл мезгіліне (суық және жылы) байланысты. 

Жылдың суық кезеңі сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы 
+100С және одан төмен, ал жылы кезең - сыртқы ауаның орташа тәуліктік 
температурасы +100С-тан жоғары сипатталады. 

Сыртқы, ауаның орташа температурасын күннің белгілі бір 
сағаттарында бірдей уақыт аралығында өлшейді. Оны метеорологиялық 
қызметтің мәліметтері бойынша қабылдайды. 

Кабиналарда, технологиялық процестерді басқару пульттері мен 
бекеттерінде, есептеу техникасы үй-жайларында және басқа да өндірістік үй-
жайларда жүйке-эмоциялық жүктемелермен байланысты жұмыстарды 
орындау кезінде оңтайлы ауа температурасы 22-240С, оның салыстырмалы 
ылғалдылығы 40-60% және қозғалыс жылдамдығы 0,1 м/с аспауы тиіс. 

Микроклиматтың оңтайлы параметрлері сақталуы тиіс басқа өндірістік 
үй-жайлардың тізбесі санитариялық қадағалау органдарымен келісу бойынша 
айқындалады. 
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1.2  Зертханалық стендтің сипаттамасы 
Микроклимат параметрлерін өлшеуге арналған зертханалық стенд 

схемасы.Ол желдеткіштен, түтіктен және бақылау тақтасынан 
тұрады.Желдеткіш қосқыштың көмегімен қосылады. Ауа шығыны 
шибермен реттеледі. 

Стендтің бақылау тақтасында тамыз психрометрі, аспирациялық 
психрометр, аспирациялық психрометр желдеткішін қосуға арналған 
тумблер және оның шкаласын жарықтандыру, қанатты және шыныаяқ 
анемометрлері, микроклимат пен графиканың оңтайлы және рұқсат етілген 
параметрлерінің кестесі және шыныаяқ пен қанатты анемометрлермен 
өлшенген ауа жылдамдығын анықтау үшін, сондай-ақ салыстырмалы 
ылғалдылықты анықтауға арналған психрометриялық нормограмма және 
психрометриялық кесте орнатылған. Стенд тақтасында шыныаяқ 
анемометріне ауа беру үшін өлшемі 100×100 мм тікбұрышты терезе және 
қанатты анемометрге ауа беру үшін диаметрі 100 мм дөңгелек терезе бар. 

Микроклимат параметрлерін зерттеу зертхананың жұмыс 
аймағындағы температураны, салыстырмалы ылғалдылықты және ауа 
жылдамдығын өлшеуден және нәтижелерді МЕМСТ 12.1.005-88 белгілеген 
параметрлермен салыстырудан тұрады. 

 
 

1.3. Микроклимат параметрлерін өлшеу және бақылау құралдары 
Өндірістік жағдайларда микроклимат параметрлерін жылдың суық 

және жылы кезеңдерінің басында, ортасында және соңында ауысымда 
кемінде 3 рет (басында, ортасында және соңында) өлшеу керек. 

Технологиялық және басқа да себептерге байланысты микроклимат 
көрсеткіштерінің ауытқуы кезінде өлшеулерді жұмыс ауысымы ішінде 
жұмыс істейтіндерге ең үлкен және ең аз жылу жүктемелері кезінде де 
жүргізу қажет. 

Ауаның температурасын, салыстырмалы ылғалдылығын және 
қозғалыс жылдамдығын еденнен немесе жұмыс алаңынан 1,0 м биіктікте 
отыру кезінде, ал 1,5 м биіктікте тұру кезінде өлшейді. 

Өлшеулер тұрақты және тұрақты емес жұмыс орындарында жергілікті 
жылу бөлу, салқындату немесе ылғал бөлу көздерінен (қыздырылған 
агрегаттар, терезелер, есік ойықтары, қақпалар, ашық ванналар және т.б.) ең 
аз және ең көп алыстаған кезде орындалады. 

Жылу сәулелену көздері болмаған жағдайда ауа температурасын ТМ-6 
типті сынапты метеорологиялық термометрлермен немесе спирттік 
термометрлермен өлшеуге болады. 

Мұндай көздер болған кезде жұпталған термометр қолданылады - екі 
термометр, олардың біреуінің резервуары бұралып, екіншісінің резервуары 
күмістелген. 

Нақты ауа температурасы формула бойынша анықталады: 
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шибермен реттеледі. 
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тумблер және оның шкаласын жарықтандыру, қанатты және шыныаяқ 
анемометрлері, микроклимат пен графиканың оңтайлы және рұқсат етілген 
параметрлерінің кестесі және шыныаяқ пен қанатты анемометрлермен 
өлшенген ауа жылдамдығын анықтау үшін, сондай-ақ салыстырмалы 
ылғалдылықты анықтауға арналған психрометриялық нормограмма және 
психрометриялық кесте орнатылған. Стенд тақтасында шыныаяқ 
анемометріне ауа беру үшін өлшемі 100×100 мм тікбұрышты терезе және 
қанатты анемометрге ауа беру үшін диаметрі 100 мм дөңгелек терезе бар. 

Микроклимат параметрлерін зерттеу зертхананың жұмыс 
аймағындағы температураны, салыстырмалы ылғалдылықты және ауа 
жылдамдығын өлшеуден және нәтижелерді МЕМСТ 12.1.005-88 белгілеген 
параметрлермен салыстырудан тұрады. 

 
 

1.3. Микроклимат параметрлерін өлшеу және бақылау құралдары 
Өндірістік жағдайларда микроклимат параметрлерін жылдың суық 

және жылы кезеңдерінің басында, ортасында және соңында ауысымда 
кемінде 3 рет (басында, ортасында және соңында) өлшеу керек. 

Технологиялық және басқа да себептерге байланысты микроклимат 
көрсеткіштерінің ауытқуы кезінде өлшеулерді жұмыс ауысымы ішінде 
жұмыс істейтіндерге ең үлкен және ең аз жылу жүктемелері кезінде де 
жүргізу қажет. 

Ауаның температурасын, салыстырмалы ылғалдылығын және 
қозғалыс жылдамдығын еденнен немесе жұмыс алаңынан 1,0 м биіктікте 
отыру кезінде, ал 1,5 м биіктікте тұру кезінде өлшейді. 

Өлшеулер тұрақты және тұрақты емес жұмыс орындарында жергілікті 
жылу бөлу, салқындату немесе ылғал бөлу көздерінен (қыздырылған 
агрегаттар, терезелер, есік ойықтары, қақпалар, ашық ванналар және т.б.) ең 
аз және ең көп алыстаған кезде орындалады. 

Жылу сәулелену көздері болмаған жағдайда ауа температурасын ТМ-6 
типті сынапты метеорологиялық термометрлермен немесе спирттік 
термометрлермен өлшеуге болады. 

Мұндай көздер болған кезде жұпталған термометр қолданылады - екі 
термометр, олардың біреуінің резервуары бұралып, екіншісінің резервуары 
күмістелген. 

Нақты ауа температурасы формула бойынша анықталады: 

  
 

 
tи=tс - k(tч - tс)                                                          (3.7) 

 
tс , tч - күміс жалатылған және қара түсті термометрдің көрсеткіштері, 0С;  
k - оны жасау кезінде анықталған құрылғылардың тұрақтысы. 
 
 
 

Жұмыстың реттілігі 
1. Жұмыс аймағының салыстырмалы ылғалдылығын өлшеңіз, ол үшін 

тамыз психрометрінің дымқыл термометрінің гигроскопиялық тінін 
тазартылған сумен тамшуырмен сулаңыз. 7..8 мин кейін құрғақ және дымқыл 
термометрлердің көрсеткіштерін алып тастаңыз және олардың көрсеткіштері 
бойынша салыстырмалы ылғалдылықты анықтаңыз. 

2. Аспирациялық психрометр көмегімен салыстырмалы ылғалдылықты 
анықтаңыз.Нәтижелерді 3.1-кестеге енгізіңіз. 

3. Жұмыс аймағының ауа жылдамдығын қанатты анемометрмен 
өлшеңіз. 1 с-қа сәйкес келетін есептегіш шкаласының таза бөлімдерін 
анықтаңыз: 

4. Жұмыс аймағының ауа жылдамдығын қанатты анемометрмен 
өлшеңіз. 1 с-қа сәйкес келетін есептегіш шкаласының таза бөлімдерін 
анықтаңыз: 

t
1-n2n

n=
                                                               (3.8)

 

 
n1 және n2 - анемометр есептегішінің көрсеткіштері тиісінше өлшеудің 
басында және соңында, t - өлшеу уақыты. 
 
 3.1- кесте.Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеу нәтижелері 

Өлшеу 
күні, 

уақыты 
және орны 

Өлшеу құралы Ауа 
температ
урасы,0С 

Термометр 
көрсеткіштері, С 

Көрсеткіш 
айырмасы, 

0С 

Салыстыр
малы 

ылғалдыл
ық 

   Құрғақ Ылғалды   
 Спиртті термометр  - - - - 
 Сынап термометрі 

ТЛ-6 
 - - - - 

 Психрометр -     
 Аспирациялық 

психрометр М-34 
 
- 

    

 
5. Өлшеулерді кем дегенде 3 рет қайталаңыз. Содан кейін 1С-қа келетін 

есептегіш шкаласының бөліну санының орташа мәні бойынша ауа 
жылдамдығын табыңыз. Қанатты анемометрдің өлшеу қимасы арқылы өтетін 
ауа шығынын анықтаңыз, м3/ч: 
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L=3600 * F* Wв                                                     (3.9) 

 
 F - өту қимасының ауданы, м2; F=d2/4;  
 
Wв - ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с. 
 
 
 3.2-кесте. Ауа жылдамдығын өлшеу нәтижелері. 
Өлшеу 
күні, 

уақыты 
және 
орны 

Өлшеу 
құралы 

Өту алаңы Анемометр 
көрсеткіштері 

Анемом
етраның 
жұмыс 
уақыты, 
с 

Анемом
етр 
бөлініст
ерінің 
саны 

Қозғал
ыс 
жылда
мдығы 

Ауа 
шығын

ы, 

  Өлшеу 
қимасы, м2 

Баста
уыш 

Ане
мом
етра
ның 
жұм
ыс 
уақ
ыты, 
с 

Анемо
метр 
бөлініс
терінің 
саны 

ауа, м / с  ауа, м 
/с 

м3/ч 

 Шыны 
анемометр 

        

 Қанатты 
анемометр 

        

 
 3.3-кесте. Тәжірибелік деректерді нормаланатындармен салыстыру деректері 

Өлшеу 
күні, 

уақыты, 
орны 

Жұмыс 
санаты 

Жыл 
кезеңі 

Микрокли
мат 

параметрл
ері 

Микроклиматтың 
нормаланатын мәндері 

МЕМСТ 12.1.005-88 

Өлшеу 
деректері 

Қорытын
дылар 

    Оптимальн. Допусти
м. 

  

   Температу
ра, 0С 

    

   Ауаның 
салыстырм
алы 
ылғалдыл
ығы,% 

    

   Ауа 
қозғалысы
ның 
жылдамды
ғы, м / с 
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L=3600 * F* Wв                                                     (3.9) 

 
 F - өту қимасының ауданы, м2; F=d2/4;  
 
Wв - ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с. 
 
 
 3.2-кесте. Ауа жылдамдығын өлшеу нәтижелері. 
Өлшеу 
күні, 

уақыты 
және 
орны 

Өлшеу 
құралы 

Өту алаңы Анемометр 
көрсеткіштері 

Анемом
етраның 
жұмыс 
уақыты, 
с 

Анемом
етр 
бөлініст
ерінің 
саны 

Қозғал
ыс 
жылда
мдығы 

Ауа 
шығын

ы, 

  Өлшеу 
қимасы, м2 

Баста
уыш 

Ане
мом
етра
ның 
жұм
ыс 
уақ
ыты, 
с 

Анемо
метр 
бөлініс
терінің 
саны 

ауа, м / с  ауа, м 
/с 

м3/ч 

 Шыны 
анемометр 

        

 Қанатты 
анемометр 

        

 
 3.3-кесте. Тәжірибелік деректерді нормаланатындармен салыстыру деректері 

Өлшеу 
күні, 

уақыты, 
орны 

Жұмыс 
санаты 

Жыл 
кезеңі 

Микрокли
мат 

параметрл
ері 

Микроклиматтың 
нормаланатын мәндері 

МЕМСТ 12.1.005-88 

Өлшеу 
деректері 

Қорытын
дылар 

    Оптимальн. Допусти
м. 

  

   Температу
ра, 0С 

    

   Ауаның 
салыстырм
алы 
ылғалдыл
ығы,% 

    

   Ауа 
қозғалысы
ның 
жылдамды
ғы, м / с 

    

 
 
 

  
 

Зертханалық жұмыс №2 
Тақырыбы: өндірістік шу параметрлерін зерттеу және дыбыс 

оқшаулау тиімділігін анықтау. 
Жұмыс мақсаты: өндірістік шудың негізгі параметрлерін өлшеу және 

бағалау әдістемесін зерттеу; әртүрлі материалдардың дыбыс оқшаулау 
қасиеттерін зерттеу. 

1. Шудың жалпы сипаттамасы 
Шу - бұл әр түрлі жиіліктегі және қарқындылықтағы дыбыстардың 

хаотикалық үйлесімі және қоршаған орта факторларының бірі. Дыбыс-бұл 
артық қысым пайда болатын серпімді ортаның толқындық тербелісі. 

Дыбыс сезімі немесе оның естілуі есту мүшесіне әсер ететін 
тербелістердің жиілігі мен энергиясы есту қабылдауында болған жағдайда 
пайда болады. Бұл шамадан тыс қысым қоршаған ауаның серпімділігіне 
байланысты қабаттан ауа қабатына ауысады, осылайша дыбыстық 
толқындардың пайда болуына әкеледі дыбыстық толқын дыбыстық 
қысыммен сипатталадыемр, Па, тербелмелі жылдамдық, м / с, қарқындылық, 
Вт / м2 және жиілік, Гц 

Дыбыстық толқын таралған кезде ауа немесе сұйық бөлшектер тепе-
теңдік жағдайына жақын тербелістерге ұшырайды. Қоршаған орта 
бөлшектерінің тепе-теңдік жағдайына қатысты тербеліс  жылдамдығы деп 
аталады, м/с: 

 
  v p c ,                                                      (3.9) 

 
p  - дыбыс қысымы, Па; c - ортаның акустикалық кедергісі, Пас/м;.   - 

ортаның тығыздығы, кг/м3; c - ортадағы дыбыс жылдамдығы, м/с. 
Дыбыс қарқындылығы, Вт/м2, дыбыстық қысымға тәуелділікпен 

байланысты 
 

 2I pv p c  .                                                        (3.10) 
 

Естілетін дыбыс жиіліктерінің диапазоны 20 — 20000 Гц аралығында 
болады. 2000 — 5000 Гц жиілікте адамның есту аппараты дыбысқа ең 
жоғары сезімталдыққа ие. Анықтамалық дыбыс 1000 Гц тербеліс жиілігімен 
қабылданады. 

Адамның есту мүшелерімен ерекшеленетін дыбыстық қысымның 
ауқымы өте кең. Адамның құлағы әрең сезетін 1000 Гц жиіліктегі дыбыстық 
қысымның минималды мәні есту шегі 5

0 2 10p    Па деп аталады, және оған 
сәйкес қарқындылық  12

0 10I  Вт/м2. 
Па дыбыстық қысымымен және 102 Вт/м2 дыбыс қарқындылығымен 

ауырсыну пайда болады; мұндай мәндер ауырсыну шегі деп аталады. Есту 
шегі мен ауырсыну шегі арасында есту аймағы орналасқан. Ауырсыну шегі 
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дыбыс қарқындылығы бойынша есту шегінен 1014 есе және дыбыстық 
қысым бойынша 107 есе асып кететіндіктен, Шу әсерінен пайда болатын 
адамның сезімі стандартты қысымның логарифміне пропорционалды 
болғандықтан, дыбысты немесе дыбыстық қысымның абсолютті мәндерін 
бағалау үшін қолдану ыңғайсыз. Сондықтан есептеулердің ыңғайлылығы 
үшін салыстырмалы логарифмдік бірліктердегі дыбыс қарқындылығы мен 
дыбыстық қысымды бағалау әдеттегідей - децибелдер (дБ), яғни.есту шегінің 
мәндеріне қатысты. Осылайша, дыбыстық қысым деңгейі, дБ, тәуелділікпен 
көрінеді 

  020 lgL p p ,                                                     (3.11) 
 

p — орташа квадраттық дыбыстық қысым, Па; 0p — шекті орташа квадраттық 
дыбыстық қысым. Па.  

Дыбыс қарқындылығының деңгейі, дБ 
 

    0 010 lg 20 lgL I I p p  .                                     (3.12) 
 

Есту сезімталдығы дыбыс жиілігінің төмендеуімен төмендейді. 
Объективті өлшеулердің нәтижелерін субъективті қабылдауға жақындату 
үшін дыбыстық қысымның түзетілген деңгейі (дыбыстық қуат деңгейі және 
т.б.) түсінігі енгізіледі. Түзету дегеніміз-дыбыс жиілігіне байланысты тиісті 
мән деңгейіне түзетулер енгізіледі. Дыбыстық қысымның түзетілген деңгейі 
Дыбыс деңгейі A AL L L  деп аталады және дБА-мен өлшенеді 
 
Кесте 3.4- Стандартты түзету мәні AL  келесі: 

Жиілік Гц Коррекция AL , дБ Жиілік, Гц Коррекция, AL , дБ 
16 80 250 8,6 

31,5 42 1000 0 
63 26,3 2000 -1,2 

125 16,1 4000 -1,0 
500 3,2 8000 1,1 
 
Сондықтан "шуға дірілдің санитарлық нормалары, инфрадыбысқа 

ультрадыбыс"  3.3.6.037-99 ДСН және МЕМСТ 12.1.003-83 жұмыс 
орындарындағы тұрақты кең жолақты шуды шамамен бағалау үшін Шу 
өлшегіштің "баяу" уақытша сипаттамасында өлшенетін және мынадай 
формула бойынша айқындалатын дБА-да дыбыс деңгейін қабылдауға рұқсат 
береді 

 
  020 lgA AL p p ,                                            (3.13) 

 
Ap - адам құлағының спектрлік сезімталдығын ескеретін Шу өлшегіштің "А" 
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дыбыс қарқындылығы бойынша есту шегінен 1014 есе және дыбыстық 
қысым бойынша 107 есе асып кететіндіктен, Шу әсерінен пайда болатын 
адамның сезімі стандартты қысымның логарифміне пропорционалды 
болғандықтан, дыбысты немесе дыбыстық қысымның абсолютті мәндерін 
бағалау үшін қолдану ыңғайсыз. Сондықтан есептеулердің ыңғайлылығы 
үшін салыстырмалы логарифмдік бірліктердегі дыбыс қарқындылығы мен 
дыбыстық қысымды бағалау әдеттегідей - децибелдер (дБ), яғни.есту шегінің 
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  020 lgL p p ,                                                     (3.11) 
 

p — орташа квадраттық дыбыстық қысым, Па; 0p — шекті орташа квадраттық 
дыбыстық қысым. Па.  

Дыбыс қарқындылығының деңгейі, дБ 
 

    0 010 lg 20 lgL I I p p  .                                     (3.12) 
 

Есту сезімталдығы дыбыс жиілігінің төмендеуімен төмендейді. 
Объективті өлшеулердің нәтижелерін субъективті қабылдауға жақындату 
үшін дыбыстық қысымның түзетілген деңгейі (дыбыстық қуат деңгейі және 
т.б.) түсінігі енгізіледі. Түзету дегеніміз-дыбыс жиілігіне байланысты тиісті 
мән деңгейіне түзетулер енгізіледі. Дыбыстық қысымның түзетілген деңгейі 
Дыбыс деңгейі A AL L L  деп аталады және дБА-мен өлшенеді 
 
Кесте 3.4- Стандартты түзету мәні AL  келесі: 

Жиілік Гц Коррекция AL , дБ Жиілік, Гц Коррекция, AL , дБ 
16 80 250 8,6 

31,5 42 1000 0 
63 26,3 2000 -1,2 

125 16,1 4000 -1,0 
500 3,2 8000 1,1 
 
Сондықтан "шуға дірілдің санитарлық нормалары, инфрадыбысқа 

ультрадыбыс"  3.3.6.037-99 ДСН және МЕМСТ 12.1.003-83 жұмыс 
орындарындағы тұрақты кең жолақты шуды шамамен бағалау үшін Шу 
өлшегіштің "баяу" уақытша сипаттамасында өлшенетін және мынадай 
формула бойынша айқындалатын дБА-да дыбыс деңгейін қабылдауға рұқсат 
береді 

 
  020 lgA AL p p ,                                            (3.13) 

 
Ap - адам құлағының спектрлік сезімталдығын ескеретін Шу өлшегіштің "А" 

  
 

түзетуін ескере отырып, орташа квадраттық дыбыс қысымы Па. 
Шу көзінен қашықтықта дыбыс қысымының деңгейі мына формула 

бойынша есептеледі 
  1 120 lgrL L r r  ,                                               (3.14) 

 
1L - Шу көзінен қашықтықта дыбыс қысымының деңгейі, дБ. 

Бірнеше керексіз көздерден болатын шу деңгейі мынадай формула 
бойынша анықталады: 
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  ,                                                (3.15) 

 
iL - і- дыбыс қысымының деңгейі і-го шу көзі, дБ;  
п- Шу көздерінің саны. 

Шу көздерінің деңгейі бойынша бірдей , олардан бірдей алыстатылған 
нүктедегі шудың жиынтық деңгейі мынадай формула бойынша анықталады 

10 lgL L n   . 
Әр түрлі деңгейдегі екі көздің бір мезгілде әрекет етуі кезінде жиынтық 

деңгей 
 1L L L    ,                                                         (3.16) 

 
1L - шудың екі жалпы деңгейінің ішіндегі ең үлкені; 
L - екі көздің дыбыс деңгейінің айырмашылығына байланысты қоспалар 

төменде келтірілген: 
 
3.5-кесте. Нәтижелер  
Екі көз 
деңгейінде
гі 
айырмашы
лық L1-L2, 
дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Қоспа L , 
дБ 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

 
Шу көздерінің саны көп болған кезде қарқындылық ең үлкеннен ең 

кішіге кезекпен қосылады. 
 
2. Шудың жіктелуі 
 Спектрдің табиғаты бойынша шу бөлінеді: кең жолақты (қатты), тар 

жолақты (тональды). 
 Шудың тональдық сипаты бір жолақтағы шу деңгейінің көршілес 

жолақтардан кемінде 10 дБ асып кетуі бойынша жиіліктердің үшінші 
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октавалық жолақтарындағы сәулеленуді өлшеу арқылы белгіленеді. 
 Уақытша сипаттамаларға сәйкес шу бөлінеді: тұрақты, тұрақты 

емес деңгей. 
 Өз кезегінде тұрақсыз шу бөлінеді: 
 уақыт бойынша тербелмелі-дыбыс деңгейі уақыт бойынша үнемі 

өзгеріп отырады;  
 үзік-өзгеретін дыбыс деңгейі (5 дБА және одан да көп), бұл ретте 

деңгей тұрақты болып қалатын аралықтардың ұзақтығы 1 с және одан да көп; 
 импульсті-бір немесе бірнеше дыбыстық сигналдардан тұратын, 

әрқайсысының ұзақтығы 1 с-тан кем, бұл ретте "импульс" және "баяу" 
уақытша сипаттамаларында өлшенген дба1 және дБА-дағы дыбыс деңгейлері 
кемінде 7 дБ-де ерекшеленеді. 

Шығу тегі бойынша шу бөлінеді: 
 механикалық (денелер беттерінің немесе денелер беттерінің 

тербелісі ) - қондырғылардың, машиналардың жекелеген тораптары мен 
бөлшектерінің (металл өңдеу білдектері, діріл және соққы стендтері және т. 
б.) қозғалысы, соққысы, үйкелісі нәтижесінде пайда болады.); 

  аэродинамикалық (газдағы стационарлық емес процестер ) - 
сығылған ауаның, газдардың ағуы немесе газ тәрізді ортаның жоғары 
жылдамдықпен қозғалуы нәтижесінде пайда болатын (компрессорлық және 
желдету қондырғылары, қыздырғыштар, денелердің ауадағы қозғалысы, 
ұшақтар); 

 гидродинамикалық-сұйықтықтарда стационарлық және 
стационарлық емес процестер нәтижесінде пайда болады (кавитация, 
ағынның турбуленттілігі, гидравликалық соққылар - бұл сорғылар және т. 
б.).); 

 электромагниттік (электр машиналары мен аппараттарының жұмыс 
органдарының тербелісіне әкелетін ауыспалы магниттік күштер) - электр 
машиналарында, қондырғыларда, аспаптар мен аппараттарда пайда болады 
(магнитострикция әсерінен күштік трансформаторлардың шуы және т.б.). 

3. Шудың адамға әсері 
Шу әртүрлі жалпы биологиялық тітіркенуді, патологиялық өзгерістерді, 

функционалдық бұзылуларды және механикалық зақымдануды тудыруы 
мүмкін. Қарқынды шудың ұзақ уақыт әсер етуі есту органының 
патологиялық жағдайына, оның шаршауына және кәсіби аурудың-құлақ 
мүкістігінің пайда болуына әкелуі мүмкін, ал 120-140 дБА деңгейінде есту 
мүшелеріне механикалық зақым келтіруі мүмкін (құлақтың жарылуы). Есту 
рецепторының ауруының белгісі-бас ауруы және тиннитус, кейде тепе-
теңдіктің жоғалуы және жүрек айнуы. 

Шу жүрек-тамыр жүйесінің өзгеруіне әкеледі, жүрек жиырылуының 
тонусы мен ырғағының бұзылуымен бірге жүреді, қан қысымы өзгереді, бас 
ауруы, айналуы пайда болады, ішкі ағзалардың көлемі өзгереді. 
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октавалық жолақтарындағы сәулеленуді өлшеу арқылы белгіленеді. 
 Уақытша сипаттамаларға сәйкес шу бөлінеді: тұрақты, тұрақты 

емес деңгей. 
 Өз кезегінде тұрақсыз шу бөлінеді: 
 уақыт бойынша тербелмелі-дыбыс деңгейі уақыт бойынша үнемі 

өзгеріп отырады;  
 үзік-өзгеретін дыбыс деңгейі (5 дБА және одан да көп), бұл ретте 

деңгей тұрақты болып қалатын аралықтардың ұзақтығы 1 с және одан да көп; 
 импульсті-бір немесе бірнеше дыбыстық сигналдардан тұратын, 

әрқайсысының ұзақтығы 1 с-тан кем, бұл ретте "импульс" және "баяу" 
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б.) қозғалысы, соққысы, үйкелісі нәтижесінде пайда болады.); 

  аэродинамикалық (газдағы стационарлық емес процестер ) - 
сығылған ауаның, газдардың ағуы немесе газ тәрізді ортаның жоғары 
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желдету қондырғылары, қыздырғыштар, денелердің ауадағы қозғалысы, 
ұшақтар); 

 гидродинамикалық-сұйықтықтарда стационарлық және 
стационарлық емес процестер нәтижесінде пайда болады (кавитация, 
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(магнитострикция әсерінен күштік трансформаторлардың шуы және т.б.). 

3. Шудың адамға әсері 
Шу әртүрлі жалпы биологиялық тітіркенуді, патологиялық өзгерістерді, 

функционалдық бұзылуларды және механикалық зақымдануды тудыруы 
мүмкін. Қарқынды шудың ұзақ уақыт әсер етуі есту органының 
патологиялық жағдайына, оның шаршауына және кәсіби аурудың-құлақ 
мүкістігінің пайда болуына әкелуі мүмкін, ал 120-140 дБА деңгейінде есту 
мүшелеріне механикалық зақым келтіруі мүмкін (құлақтың жарылуы). Есту 
рецепторының ауруының белгісі-бас ауруы және тиннитус, кейде тепе-
теңдіктің жоғалуы және жүрек айнуы. 

Шу жүрек-тамыр жүйесінің өзгеруіне әкеледі, жүрек жиырылуының 
тонусы мен ырғағының бұзылуымен бірге жүреді, қан қысымы өзгереді, бас 
ауруы, айналуы пайда болады, ішкі ағзалардың көлемі өзгереді. 

 
  

 

4. Шуды нормалау 
Орташа геометриялық жиіліктері бар октавалық жолақтардағы дыбыс 

қысымының (дБ) деңгейлері жұмыс орындарындағы тұрақты шудың 
сипаттамасы болып табылады 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 және 
8000 Гц. 

Шуды нормалау кезінде екі әдіс қолданылады: шудың шекті спектрін 
нормалау және дыбыс деңгейін нормалау . 

Бірінші жағдайда, орташа геометриялық жиіліктері бар тоғыз 
октавалық жиілік диапазонындағы дыбыстық қысым деңгейлері қалыпқа 
келтіріледі 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц еңбек қызметінің 
түріне байланысты. (Октава-жиілік диапазоны (f1...f2), ол үшін қатынас 
орындалады f2/f1=2; орташа геометриялық жиілік 21геометр. ср. fff  ).  

Дыбыстық қысымның тоғыз нормативтік деңгейінің жиынтығы шекті 
спектр (ШС) деп аталады. Спектрлердің әрқайсысының индексі бар, мысалы 
ШС - 80, мұнда 80 саны октавалық жиілік диапазонындағы дыбыстық 
қысымның нормативтік деңгейі болып табылады с fс.г. = 1000Гц. 

"А" шкаласы бойынша өлшенген және жұмыс түріне байланысты 
дыбыс деңгейі деп аталатын жалпы шу деңгейін нормалаудың екінші әдісі 
тұрақты және тұрақты емес шуды индикативті бағалау үшін қолданылады. 

Жабдықтың жұмыс орындарында пайда болатын шу деңгейі 
санитарлық нормаларда келтірілген мәндерден аспауы керек. 

МЕМСТ 17187-85 бойынша Шу өлшегіштің "баяу" уақытша 
сипаттамасында өлшенген дыбыс деңгейін (дБА) болжамды бағалау кезінде 
жұмыс орындарында тұрақты кең жолақты шудың сипаттамасы ретінде 
қабылдауға жол беріледі. 

Жұмыс орындарындағы тұрақты емес шудың сипаттамасы интегралдық 
параметр - мынадай формула бойынша айқындалатын дыбыстың (дБА) 
баламалы (энергия бойынша) деңгейі болып табылады 
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 ,                                       (3.17) 

 
Т- шудың әрекет ету уақыты, сағ.;  

( )Ap t - адам құлағының спектрлік сезімталдығын ескеретін Шу 
өлшегіштің "А" түзетуін ескере отырып, орташа квадраттық дыбыс 
қысымының ағымдағы мәні, Па;  

0p - дыбыс қысымының шекті мәні ( 5
0 2 10p    Па). 

тональды және импульсті шу үшін-мәндерден 5 дБ аз; 
ауаны баптау, желдету және ауаны жылыту қондырғылары шығаратын 

шу үшін-егер олар кесте мәндерінен аспаса, үй-жайлардағы шудың нақты 
деңгейінен 5 дБ аз. (тональды және импульсті шу үшін түзету бұл ретте 
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ескерілмейді), олай болмаған жағдайда - кестеде көрсетілген мәндерден 5 дБ 
кем.3.5 ; 

уақыт ауытқыған және үзік-үзік шу үшін дыбыстың ең жоғары деңгейі 
110 дБ А-дан аспауы тиіс; 

импульстік шу үшін дыбыстың максималды деңгейі 125 дБА-дан 
аспауы керек1. 

Еңбек қызметінің (кәсіптің) жекелеген түрлері үшін салалық 
регламенттеуші құжаттаманы әзірлеу кезінде еңбектің ауырлығы мен 
қауырттылығының санатын ескере отырып, дыбыстың рұқсат етілген деңгейі 
азайтылуға тиіс. 

Дыбыс деңгейі немесе 85 дБА-дан жоғары эквивалентті дыбыс деңгейі 
бар аймақтар қауіпсіздік белгілерімен белгіленуі тиіс (МЕМСТ 12.4.026-76). 
Бұл аймақтарда жұмыс істейтіндер жеке қорғаныс құралдарымен 
жабдықталған (МЕМСТ 12.4.051-78). 

Кез келген октавалық жолақта 135 дБ жоғары дыбыс қысымының 
октавалық деңгейі бар аймақтарда тіпті қысқа уақыт болуға тиым салынады. 

 
5. Шу деңгейін бақылау 
Шу деңгейін бақылау кәсіпорындарда жылына кемінде бір рет 

жүргізілуі керек. 
Шуды өлшеу келесі ретпен жүзеге асырылады: алдымен олар ең шулы 

түйіндерді анықтайды және жұмыс орындарындағы спектрлерді өлшейді, 
содан кейін қызметкерлерге шудың әсер ету ұзақтығын анықтайды және Шу 
мен дірілдің өлшенген деңгейінің мәндерін рұқсат етілген мәндермен 
салыстырады және олардың сәйкестік дәрежесін анықтайды. 

6. Шумен күресу әдістері мен құралдары. 
МЕМСТ 12.1.003-83 сәйкес шудан қорғауға қол жеткізу керек: 
- Шу қауіпсіз техниканы әзірлеумен; 
-МЕМСТ 12.1.029-80 бойынша ұжымдық қорғаныс құралдары мен 

әдістерін қолдану; 
-МЕМСТ 12.4.051-78 бойынша жеке қорғаныс құралдары, сондай-ақ 

құрылыс-акустикалық әдістер. 
Ұжымдық қорғаудың негізгі құралдары: 
- шудың пайда болу көзінде оның төмендеуі; 
- оны тарату жолында. 
Шуды тікелей көздің өзінде төмендететін әдістер мыналарға бөлінеді: 
- шуды азайтатын құралдар; 
- Шу көзінің дыбыс шығару қабілетін төмендететін құралдар. 
Механикалық, аэродинамикалық, гидродинамикалық және 

электромагниттік шулармен күресу әдістері белгілі бір Өндірістік 
қондырғылар, машиналар, аспаптар мен аппараттарға арналған [2] жұмыста 
егжей-тегжейлі қарастырылған, тиісті сала үшін нақты техникалық 
әдебиеттер көрсетілген. 
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кем.3.5 ; 

уақыт ауытқыған және үзік-үзік шу үшін дыбыстың ең жоғары деңгейі 
110 дБ А-дан аспауы тиіс; 

импульстік шу үшін дыбыстың максималды деңгейі 125 дБА-дан 
аспауы керек1. 

Еңбек қызметінің (кәсіптің) жекелеген түрлері үшін салалық 
регламенттеуші құжаттаманы әзірлеу кезінде еңбектің ауырлығы мен 
қауырттылығының санатын ескере отырып, дыбыстың рұқсат етілген деңгейі 
азайтылуға тиіс. 

Дыбыс деңгейі немесе 85 дБА-дан жоғары эквивалентті дыбыс деңгейі 
бар аймақтар қауіпсіздік белгілерімен белгіленуі тиіс (МЕМСТ 12.4.026-76). 
Бұл аймақтарда жұмыс істейтіндер жеке қорғаныс құралдарымен 
жабдықталған (МЕМСТ 12.4.051-78). 

Кез келген октавалық жолақта 135 дБ жоғары дыбыс қысымының 
октавалық деңгейі бар аймақтарда тіпті қысқа уақыт болуға тиым салынады. 

 
5. Шу деңгейін бақылау 
Шу деңгейін бақылау кәсіпорындарда жылына кемінде бір рет 

жүргізілуі керек. 
Шуды өлшеу келесі ретпен жүзеге асырылады: алдымен олар ең шулы 

түйіндерді анықтайды және жұмыс орындарындағы спектрлерді өлшейді, 
содан кейін қызметкерлерге шудың әсер ету ұзақтығын анықтайды және Шу 
мен дірілдің өлшенген деңгейінің мәндерін рұқсат етілген мәндермен 
салыстырады және олардың сәйкестік дәрежесін анықтайды. 

6. Шумен күресу әдістері мен құралдары. 
МЕМСТ 12.1.003-83 сәйкес шудан қорғауға қол жеткізу керек: 
- Шу қауіпсіз техниканы әзірлеумен; 
-МЕМСТ 12.1.029-80 бойынша ұжымдық қорғаныс құралдары мен 

әдістерін қолдану; 
-МЕМСТ 12.4.051-78 бойынша жеке қорғаныс құралдары, сондай-ақ 

құрылыс-акустикалық әдістер. 
Ұжымдық қорғаудың негізгі құралдары: 
- шудың пайда болу көзінде оның төмендеуі; 
- оны тарату жолында. 
Шуды тікелей көздің өзінде төмендететін әдістер мыналарға бөлінеді: 
- шуды азайтатын құралдар; 
- Шу көзінің дыбыс шығару қабілетін төмендететін құралдар. 
Механикалық, аэродинамикалық, гидродинамикалық және 

электромагниттік шулармен күресу әдістері белгілі бір Өндірістік 
қондырғылар, машиналар, аспаптар мен аппараттарға арналған [2] жұмыста 
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Оның таралу жолындағы шуды төмендететін құралдар ортаға 
байланысты бөлінеді: 

- ауа шуының берілуін төмендететін құралдар; 
- құрылымдық шудың берілуін төмендететін құралдар (көрші үй-жайға 

ғимараттың құрылыс конструкциялары бойынша діріл мен дыбысты беру). 
Шудан қорғау құралдары қосымша энергия көзін пайдалануға 

байланысты бөлінеді: 
- қосымша энергия көзін пайдаланбайтын пассивті; 
- белсенді, онда қосымша энергия көзі қолданылады. 
Шудан ұжымдық қорғаныс құралдары мен әдістері іске асыру әдісіне 

байланысты бөлінеді: 
- акустикалық; 
- сәулеттік-жоспарлау; 
- ұйымдастыру-техникалық. 
Қоршаудың дыбыс оқшаулау қабілетін бағалау үшін τ дыбыс 

өткізгіштік коэффициенті ұғымы енгізілді, ол қоршаудан өткен дыбыстық 
энергияның оған түсетін қатынасы деп түсініледі.  
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Дыбыс өткізгіштігінің кері мәні қоршаудың дыбыс өткізбейтін қабілеті 

(дБ) деп аталады, ол келесі тәуелділіктің дыбыс өткізгіштік коэффициентімен 
байланысты:  10 lg 1R  . 

Бір қабатты қалқаның орташа жиіліктерінде: 
 

  60lg20  fGR                                                (3.19) 
 

G - масса I м2 қоршаулар, кг; f - жиілік, Гц. 
 
Қоршаулардың дыбыс оқшаулауын арттыру үшін әртүрлі дыбыс 

сіңіретін материалдар қолданылады (минералды немесе шыны талшыққа 
негізделген). Шудың деңгейін төмендету үшін үй-жайда жүргізеді, оның 
акустикалық өңдеуден өткен, мақалалар дыбысжұтқыш және 
дыбысоқшаулағыш материалдар, ішкі бетінің, сондай-ақ орналастыра 
отырып, үй-жайда бөлек звукопоглотители. 

Дыбысты сіңіретін құрылғының тиімділігі сіңірілген дыбыстық 
энергияның апатқа қатынасы болып табылатын дыбысты сіңіру 
коэффициентімен сипатталады:  

погл падE E  . 
0   барлық энергия сіңірусіз көрінеді, барлық энергия сіңіріледі 

("ашық терезе"әсері). Коэффициент дыбыстық толқындардың жиілігіне және 
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олардың құрылымға түсу бұрышына байланысты. 
Дыбысты сіңіретін құрылғылар қарапайым, кеуекті-талшықты, экраны 

бар, мембраналы, қабатты, резонансты және көлемді. Әр түрлі дыбыс 
сіңіретін құрылғыларды қолдану тиімділігі СНжЕ II–12–77 талаптарын 
ескере отырып, акустикалық есептеу нәтижесінде анықталады. Ең жоғары 
әсерге қол жеткізу үшін қоршайтын беттердің жалпы ауданының кемінде 
60% - ын қаптау ұсынылады, ал көлемді (дара) дыбыс жұтқыштарды Шу 
көзіне мүмкіндігінше жақын орналастыру ұсынылады. 

Бөлменің ішкі беттерін акустикалық өңдеу арқылы шағылысқан 
өрістегі шу деңгейінің максималды төмендеуі іс жүзінде 6..8дБ дан аспайды, 
жеке жолақтарда 10...12 дБ ға жетеді. 

Акустикалық өңдеуді шулы шеберханаларда, машина санау 
станциялары мен есептеу орталықтарының машина залдарында, машина жазу 
бюроларында және т. б. қолдану керек. 

Дыбысты сіңіретін қаптамалар мен бөлшектерді сіңіргіштер, әдетте, 
шуды шектейтін басқа шаралармен бірге қолданылады. Акустикалық 
қаптамаларды қолдану тиімділігі таңдалған құрылымдардың дыбыс сіңіретін 
қасиеттерімен, оларды орналастыру тәсілдерімен, үй-жайлардың көлемімен 
және ИШ орналасқан жерімен анықталады. Ең үлкен акустикалық әсерге 
шағылысқан дыбыс аймағында орналасқан нүктелерде (ИШ-дан алыс) қол 
жеткізіледі, мұнда дыбыс өрісі шағылысқан дыбыстық толқындардың 
энергия тығыздығымен толық анықталады. Тікелей дыбыс басым аймақта, 
яғни. Шу көзіне жақын, дыбыс сіңіретін қаптаманың акустикалық әсері 
айтарлықтай төмендейді. 
 

№1 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: Өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар. 
Мақсаты: өндірістік жарақаттануды талдау дағдыларын алу, Н-1 

актісін ресімдеуді үйрену. 
 
Орындау әдістемесі (жұмыс барысы) [35,36] 
Кәсіпорындарда барлық жазатайым оқиғалардың 20% техникалық және 

80% ұйымдастырушылық себептер бойынша орын алады. 
Техникалық себептерге мыналар жатады: 
- жабдықтың құрылымдық кемшіліктері мен ақаулары; 
- қоршаушы, сақтандырғыш және басқа да қорғаныс құралдарының 

конструктивтік кемшіліктері немесе ақаулары; 
-ғимараттардың, құрылыстардың, олардың элементтерінің, жолдардың, 

кірме жолдардың, тиеу-түсіру алаңдарының авариялық жай-күйі. 
Ұйымдастырушылық себептерге мыналар жатады: 
- технологиялық процестерді және технологиялық жабдықты 

пайдаланудың техникалық ережелерін бұзу; 
- еңбектің қанағаттанғысыз ұйымдастырылуы, технологиялық процесті 
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шағылысқан дыбыс аймағында орналасқан нүктелерде (ИШ-дан алыс) қол 
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Тақырыбы: Өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар. 
Мақсаты: өндірістік жарақаттануды талдау дағдыларын алу, Н-1 

актісін ресімдеуді үйрену. 
 
Орындау әдістемесі (жұмыс барысы) [35,36] 
Кәсіпорындарда барлық жазатайым оқиғалардың 20% техникалық және 

80% ұйымдастырушылық себептер бойынша орын алады. 
Техникалық себептерге мыналар жатады: 
- жабдықтың құрылымдық кемшіліктері мен ақаулары; 
- қоршаушы, сақтандырғыш және басқа да қорғаныс құралдарының 

конструктивтік кемшіліктері немесе ақаулары; 
-ғимараттардың, құрылыстардың, олардың элементтерінің, жолдардың, 

кірме жолдардың, тиеу-түсіру алаңдарының авариялық жай-күйі. 
Ұйымдастырушылық себептерге мыналар жатады: 
- технологиялық процестерді және технологиялық жабдықты 

пайдаланудың техникалық ережелерін бұзу; 
- еңбектің қанағаттанғысыз ұйымдастырылуы, технологиялық процесті 

  
 

қадағалаудың болмауы; 
- жұмыс орындарын ұйымдастырудағы кемшіліктер; 
- Жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін біліксіз оқыту, оқытылмаған немесе 

құрастырылмаған жұмысшыларды жұмысқа жіберу; 
-еңбек жағдайларының болмауына немесе сәйкес келмеуіне 

байланысты жеке қорғаныс құралдарын қолданбау; 
- Еңбек және өндірістік тәртіпті бұзу; 
- Өндірістік жабдықтарды пайдалану; Цех ішіндегі көлік қозғалысы 

ережелерін бұзу.  
Өндірістік жарақаттанушылық-бұл өндірістегі жазатайым оқиғалар 

нәтижесінде жұмыс істеушілер алған жыл ішінде есепке алынған жарақаттық 
зақымданулардың (жарақаттардың) жиынтығы. 

Өндірістік жарақаттануды талдау еңбекті қорғауды басқару 
құралдарының бірі болып табылады. Еңбекті қорғау жағдайының 
критерийлері мыналар болып табылады: жарақаттану жиілігінің көрсеткіші, 
КТ жарақаттану ауырлығының көрсеткіші, Кн еңбекке жарамсыздық 
көрсеткіші, КЖ ұшумен(өліммен) аяқталған жазатайым оқиғалар жиілігінің 
көрсеткіші:  

 
Кч = Т1000/С  
 
Кт көрсеткіші бір жазатайым оқиғаға келетін еңбекке жарамсыздықтың 

орташа ұзақтығын сипаттайды:  
 
Кт =Д / Т  
 
Кн көрсеткіші жарақаттардың жиілігі мен ауырлығын кешенді түрде 

ескереді:  
 
Кн = КчКт = Д1000 /С  
 
Кл көрсеткіші 1000 жұмысшыға келетін өндірістегі мәжбүрлі өлім-

жітім деңгейін сипаттайды:  
 
Кл = Nл1000 / С  
 

Т- жарақаттанған адамдардың саны; 
С- жұмысшылардың орташа саны; 
Д- барлық жазатайым оқиғалар бойынша еңбекке жарамсыздық күндерінің 
жиынтық саны; 
Nл - өндірістегі жазатайым оқиғалар нәтижесіндегі өлім-жітім саны.  

Жарақаттану және еңбекке жарамсыздық көрсеткіштерінің серпіні 
кәсіпорындағы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың өзгеру үрдісін 
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айқындайды және жұмыс беруші мен еңбекті қорғау саласындағы 
басқарудың жоғары тұрған ұйымдары үшін басқарушы шешімдерді әзірлеу 
үшін негіз болып табылады. Өндірістегі және адам өлімімен аяқталған 
топтық жазатайым оқиғаны тергеп - тексеру, егер жазатайым оқиға топтық 
емес және ауыр санатқа жатпаса, күнтізбелік 15 күн ішінде жүргізіледі-
күнтізбелік 3 күн ішінде жүргізіледі [35,36]. 

Ұйымдағы жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде комиссияның 
талап етуі бойынша жұмыс беруші өз қаражаты есебінен:: 

- техникалық есептерді, зертханалық зерттеулерді, сынақтарды, басқа 
да сараптамалық жұмыстарды орындау және осы мақсаттар үшін сарапшы 
мамандарды тарту; 

- жазатайым оқиға болған жерді және бүлінген объектілерді суретке 
түсіру, оқиға болған жердің жоспарларын, эскиздерін, схемаларын жасау; 

- тексеру жүргізу үшін көлікті, қызметтік үй-жайды, байланыс 
құралдарын, арнайы киімді, аяқ киімді және басқа да құралдарды беру. 

Өндірістегі топтық жазатайым оқиғаны немесе өліммен аяқталған 
жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру мақсатында мынадай құжаттар 
дайындалады: 

- жұмыс берушінің жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі 
комиссия құру туралы бұйрығы; 

- оқиға орнының жоспарлары, эскиздері, схемалары, фото - 
бейнематериалдары; 

- қауіпті және зиянды факторлардың болуына жұмыс орнының жай-
күйін сипаттайтын құжаттар; 

- еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтарды тіркеу журналынан үзінді; 
- жазатайым оқиғаны көрген адамдардан жауап алу хаттамалары, 

мамандардың сараптамалық қорытындылары, зертханалық зерттеулер мен 
эксперименттердің нәтижелері; 

- зардап шегушіге келтірілген зақымданудың сипаты мен ауырлық 
дәрежесі туралы немесе зардап шегушінің қайтыс болу себебі туралы, 
жазатайым оқиға кезінде алкогольдік, уытқұмарлық немесе есірткілік масаң 
күйде болуы туралы медициналық қорытынды.  

Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексерудің белгіленген 
мерзімдерін комиссия төрағасы объективті мән-жайлар кезінде 15 күнге 
ұзартуы мүмкін; жазатайым оқиғаның мән-жайларын қосымша тексеру 
кезінде мерзімді өкілі комиссияны басқаратын органның басшысы ұзартуы 
мүмкін. Медициналық қорытындыға сәйкес жұмыскерді басқа жұмысқа 
ауыстыру, жұмыскердің еңбекке қабілеттілігінен кем дегенде бір күн 
мерзімге айырылуы не оның қайтыс болуы қажеттілігін туғызған өндірістегі 
әрбір жазатайым оқиға бойынша орыс тілінде және мемлекеттік тілде Н-1 
нысаны бойынша өндірістегі жазатайым оқиға туралы акт ресімделеді. 
Өндірістегі топтық жазатайым оқиға кезінде Н-1 нысаны бойынша акт әрбір 
зардап шегушіге жеке жасалады. 
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айқындайды және жұмыс беруші мен еңбекті қорғау саласындағы 
басқарудың жоғары тұрған ұйымдары үшін басқарушы шешімдерді әзірлеу 
үшін негіз болып табылады. Өндірістегі және адам өлімімен аяқталған 
топтық жазатайым оқиғаны тергеп - тексеру, егер жазатайым оқиға топтық 
емес және ауыр санатқа жатпаса, күнтізбелік 15 күн ішінде жүргізіледі-
күнтізбелік 3 күн ішінде жүргізіледі [35,36]. 

Ұйымдағы жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде комиссияның 
талап етуі бойынша жұмыс беруші өз қаражаты есебінен:: 

- техникалық есептерді, зертханалық зерттеулерді, сынақтарды, басқа 
да сараптамалық жұмыстарды орындау және осы мақсаттар үшін сарапшы 
мамандарды тарту; 

- жазатайым оқиға болған жерді және бүлінген объектілерді суретке 
түсіру, оқиға болған жердің жоспарларын, эскиздерін, схемаларын жасау; 

- тексеру жүргізу үшін көлікті, қызметтік үй-жайды, байланыс 
құралдарын, арнайы киімді, аяқ киімді және басқа да құралдарды беру. 

Өндірістегі топтық жазатайым оқиғаны немесе өліммен аяқталған 
жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру мақсатында мынадай құжаттар 
дайындалады: 

- жұмыс берушінің жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі 
комиссия құру туралы бұйрығы; 

- оқиға орнының жоспарлары, эскиздері, схемалары, фото - 
бейнематериалдары; 

- қауіпті және зиянды факторлардың болуына жұмыс орнының жай-
күйін сипаттайтын құжаттар; 

- еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтарды тіркеу журналынан үзінді; 
- жазатайым оқиғаны көрген адамдардан жауап алу хаттамалары, 

мамандардың сараптамалық қорытындылары, зертханалық зерттеулер мен 
эксперименттердің нәтижелері; 

- зардап шегушіге келтірілген зақымданудың сипаты мен ауырлық 
дәрежесі туралы немесе зардап шегушінің қайтыс болу себебі туралы, 
жазатайым оқиға кезінде алкогольдік, уытқұмарлық немесе есірткілік масаң 
күйде болуы туралы медициналық қорытынды.  

Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексерудің белгіленген 
мерзімдерін комиссия төрағасы объективті мән-жайлар кезінде 15 күнге 
ұзартуы мүмкін; жазатайым оқиғаның мән-жайларын қосымша тексеру 
кезінде мерзімді өкілі комиссияны басқаратын органның басшысы ұзартуы 
мүмкін. Медициналық қорытындыға сәйкес жұмыскерді басқа жұмысқа 
ауыстыру, жұмыскердің еңбекке қабілеттілігінен кем дегенде бір күн 
мерзімге айырылуы не оның қайтыс болуы қажеттілігін туғызған өндірістегі 
әрбір жазатайым оқиға бойынша орыс тілінде және мемлекеттік тілде Н-1 
нысаны бойынша өндірістегі жазатайым оқиға туралы акт ресімделеді. 
Өндірістегі топтық жазатайым оқиға кезінде Н-1 нысаны бойынша акт әрбір 
зардап шегушіге жеке жасалады. 

  
 

Егер өндірістегі жазатайым оқиға бөгде ұйымның қызметкерімен 
болған болса, онда Н-1 нысаны бойынша акт үш данада жасалады, оның екеуі 
материалдармен және жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру актісімен бірге 
зардап шеккен қызметкер болып табылатын жұмыс берушіге жіберіледі, 
актінің үшінші данасы және тергеп-тексеру материалдары жұмыс берушіде 
қалады.  

Жеке кәсіпкерде Н-1 нысаны бойынша актіге комиссия мүшелері қол 
қояды, жұмыс беруші немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді және мөрмен 
расталады. Жұмыс беруші акт бекітілгеннен кейін үш күн мерзімде бір 
данасын зардап шегушіге, ал қайтыс болған жағдайда - қаза тапқан адамның 
туыстарына не оның сенім білдірілген адамына беруге міндетті. Актінің 
екінші данасы өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
материалдарымен бірге кәсіпорында 45 жыл бойы сақталады. Н-1 нысаны 
бойынша актілерді жұмыс беруші өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу 
журналында тіркейді. 

Н-1 нысанындағы актімен ресімделген өндірістегі әрбір жазатайым 
оқиға еңбекке уақытша жарамсыздық және өндірістегі жарақаттану туралы 
статистикалық есепке енгізіледі. Өндірістегі топтық немесе ауыр жазатайым 
оқиғаны, сондай-ақ өліммен аяқталған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
туралы актіні және тергеп-тексеру материалдарын, Н-1 нысаны бойынша 
актілердің көшірмелерін комиссия төрағасы бекітілгеннен кейін үш күн 
мерзімде өндірістегі жазатайым оқиға туралы хабарланған прокуратураға 
жібереді. 

Жазатайым оқиғаны тергеу кезінде нақты себептерді анықтау қажет. 
Тек осы жағдайда кінәлілерді анықтап, апаттың алдын-алу үшін тиімді 
шаралар жасауға болады [35,36] 
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Н-1 актісінің үлгісі 
 

Н-1 нысаны бір данасы зардап шегушіге немесе оның сенімді 
тұлғасына жіберіледі 

 
БЕКІТЕМІН 
 ____________________  
(қолы, тегі, аты-жөні 
жұмыс берушінің (оның 
өкілінің)) 
 _____________ 20 _ г.  
Мөр  

 
АКТ № __ өндірістегі жазатайым оқиға туралы 

1. Жазатайым оқиғаның күні мен уақыты 
__________________________________________________________________ 
 (жазатайым оқиға болған күн, ай, жыл және уақыт, жұмыстың басталуынан 
толық сағат саны) 
 
 2. Зардап шегуші қызметкері болып табылатын ұйым (жұмыс беруші) 
__________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
(негізгі қызмет түрінің атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, 
ведомстволық және салалық тиесілілігі/; жұмыс беруші - жеке тұлғаның тегі, 
аты-жөні, тіркеу нөмірі)        
құрылымдық бөлімшенің атауы_________________________ 
______________________________________________________________ 
 
3. Қызметкерді жіберген ұйым 
__________________________________________________________________ 
(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, салалық тиесілілігі) 
4. Жазатайым оқиғаға тергеу жүргізген адамдар: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(тегі, аты-жөні, лауазымы және жұмыс орны) 
 
5. Зардап шегуші туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің аты 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________  
Жынысы (еркек, әйел) ____________________ 
туған күні _______________________ 
Кәсіби Мәртебесі ___________________________ 
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Н-1 актісінің үлгісі 
 

Н-1 нысаны бір данасы зардап шегушіге немесе оның сенімді 
тұлғасына жіберіледі 

 
БЕКІТЕМІН 
 ____________________  
(қолы, тегі, аты-жөні 
жұмыс берушінің (оның 
өкілінің)) 
 _____________ 20 _ г.  
Мөр  

 
АКТ № __ өндірістегі жазатайым оқиға туралы 

1. Жазатайым оқиғаның күні мен уақыты 
__________________________________________________________________ 
 (жазатайым оқиға болған күн, ай, жыл және уақыт, жұмыстың басталуынан 
толық сағат саны) 
 
 2. Зардап шегуші қызметкері болып табылатын ұйым (жұмыс беруші) 
__________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
(негізгі қызмет түрінің атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, 
ведомстволық және салалық тиесілілігі/; жұмыс беруші - жеке тұлғаның тегі, 
аты-жөні, тіркеу нөмірі)        
құрылымдық бөлімшенің атауы_________________________ 
______________________________________________________________ 
 
3. Қызметкерді жіберген ұйым 
__________________________________________________________________ 
(атауы, орналасқан жері, заңды мекенжайы, салалық тиесілілігі) 
4. Жазатайым оқиғаға тергеу жүргізген адамдар: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(тегі, аты-жөні, лауазымы және жұмыс орны) 
 
5. Зардап шегуші туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің аты 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________  
Жынысы (еркек, әйел) ____________________ 
туған күні _______________________ 
Кәсіби Мәртебесі ___________________________ 

  
 

Кәсібі (лауазымы)__________________________________ 
 жазатайым оқиға орын алған жұмыс өтілі ________________________  
(толық жыл және ай саны), оның ішінде осы ұйымда 
________________________  
(толық жыл және ай саны) 
 
6. Еңбекті қорғау бойынша нұсқамаларды өткізу және оқыту туралы 
мәліметтер кіріспе нұсқама ________________ 
                                       (күні, айы, жылы)  
Жазатайым оқиға болған кәсіп немесе жұмыс түрі бойынша жұмыс 
орнындағы нұсқаулық /бастапқы, қайталама, жоспардан тыс, нысаналы/ 
(қажеттісінің астын сызу) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(күні, айы, жылы) 
Тағылымдама:  «___» __________20__г.  «__» _____________ 20__г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(егер жүргізілмеген болса - көрсету) жазатайым оқиға болған кәсіп немесе 
жұмыс түрі бойынша еңбекті қорғау бойынша оқыту: 
  «__»________ 20__ г. «__ »________ 20__ г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(егер жүргізілмеген болса - көрсету)  
 
Жазатайым оқиға болған кәсіп немесе жұмыс түрі бойынша еңбекті қорғау 
жөніндегі білімді тексеру 
__________________________________________________________________ 
(күні, айы, жылы хаттама №)  
 
7. Жазатайым оқиғаны саралау және есепке алу 

_____________________________________________________________
_____ (жазатайым оқиғаға тергеп - тексеру жүргізген адамдардың ҚР Еңбек 
кодексінің тиісті баптарына және жекелеген салалар мен ұйымдарда 
өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексерудің ерекшеліктері туралы 
Ереженің тармақтарына сілтемелермен жазатайым оқиғаның біліктілігі 
туралы шешімі баяндалады және жазатайым оқиға есепке алынуға және 
тіркелуге жататын ұйымның атауы (жұмыс беруші жеке тұлғаның тегі, аты-
жөні) көрсетіледі) 
8. Жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі іс-шаралар, мерзімдері 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(іс-шаралардың мазмұнын және оларды орындау мерзімдерін көрсету) 
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 9. Қоса берілген тергеу құжаттары мен материалдары 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(актіге қоса берілген тергеу құжаттары мен материалдарын санамалау) 
жазатайым оқиғаға тексеру жүргізген адамдардың қолдары 
 
Төрайым ______________________ _____________  
(тегі, аты-жөні, күні) (Қолы)  
 
Комиссия мүшелері _____________________ _____________  
(тегі, аты-жөні, күні) (Қолы) 

 
Жазатайым оқиғаларды тіркеу журналының үлгісі 3.6-кестеде 

келтірілген 
 
 

3.6- кесте.Жазатайым оқиғаларды тіркеу журналының үлгісі 
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 1 мысал : 

 Өндірістегі жағдай 
Электр жабдықтарын жөндейтін және қызмет көрсететін электромонтерлар 
Васильев А.Д. және Шәкіров С.А жоғары вольтты желі трассасын 
ағаштардан тазартты. Ток өткізгіш сымның үзілуі орын алды, соның 
нәтижесінде А.Д. Васильев электр тогымен зақымданды. Сақтық шараларын 
қолданып, С. А. Шәкіров зардап шегушіні қауіпті аймақтан шығарды. 
Жәбірленушіні қарау кезінде ол оң жақ төменгі аяғының ашық сынғанын, оң 
білектің 3 дәрежелі күйігін анықтады. 
 
 Жұмысты орындау тәртібі [35,36] 
 

1. Ұсынылған жағдай бойынша (1-мысал)Н-1 актісін толтыру. 
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 9. Қоса берілген тергеу құжаттары мен материалдары 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(актіге қоса берілген тергеу құжаттары мен материалдарын санамалау) 
жазатайым оқиғаға тексеру жүргізген адамдардың қолдары 
 
Төрайым ______________________ _____________  
(тегі, аты-жөні, күні) (Қолы)  
 
Комиссия мүшелері _____________________ _____________  
(тегі, аты-жөні, күні) (Қолы) 

 
Жазатайым оқиғаларды тіркеу журналының үлгісі 3.6-кестеде 

келтірілген 
 
 

3.6- кесте.Жазатайым оқиғаларды тіркеу журналының үлгісі 
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 1 мысал : 

 Өндірістегі жағдай 
Электр жабдықтарын жөндейтін және қызмет көрсететін электромонтерлар 
Васильев А.Д. және Шәкіров С.А жоғары вольтты желі трассасын 
ағаштардан тазартты. Ток өткізгіш сымның үзілуі орын алды, соның 
нәтижесінде А.Д. Васильев электр тогымен зақымданды. Сақтық шараларын 
қолданып, С. А. Шәкіров зардап шегушіні қауіпті аймақтан шығарды. 
Жәбірленушіні қарау кезінде ол оң жақ төменгі аяғының ашық сынғанын, оң 
білектің 3 дәрежелі күйігін анықтады. 
 
 Жұмысты орындау тәртібі [35,36] 
 

1. Ұсынылған жағдай бойынша (1-мысал)Н-1 актісін толтыру. 

  
 

2. Жазатайым оқиғаларды тіркеу журналын толтыру 
 
Есеп мазмұны 
Есепте толтырылған Н-1 актісін, жазатайым оқиғаларды тіркеу 

журналын ұсыну қажет. 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Жазатайым оқиғалардың техникалық себептеріне не жатады? 
2. Өндірістік жарақат дегеніміз не? 
3.Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жағдайының өлшемдерін атаңыз. 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: құрылғыларды зерттеу және өрт сөндіру, өрт дабылы 

және байланыс құралдарын пайдалану тәсілдерін меңгеру. 
Мақсаты: өрт сөндіру, өрт дабылы және байланыс құралдарын 

пайдалану құрылғылары мен тәсілдерін зерделеу. 
Орындау әдістемесі (жұмыс барысы) 

 
Өрт сөндіру бөлімшелерінің орталық басқармасына өрт және оның 

пайда болу орны туралы дереу хабарлай отырып, уақтылы анықтау үшін 
сигнал беру және байланыс құралдары пайдаланылады. Ең сенімді өрт 
дабылы жүйесі электр өрт дабылы (ЭӨД) болып табылады [35,36]. 

Өрт туралы хабарлайтын датчиктерге байланысты автоматты өрт 
дабылы жүйелері үй-жайлардағы температураның көтерілуіне жауап беретін 
жылу; түтіннің пайда болуына жауап беретін түтін; жалынның немесе 
инфрақызыл сәулелердің пайда болуына жауап беретін жарық; аралас болып 
бөлінеді. 

Кез-келген электр өрт дабылы жүйесінің негізгі элементтері: 
-хабарлағыштар-қорғалатын үй-жайларда орналастырылатын 

датчиктер; 
- детектор-датчиктерден берілетін жану туралы сигналдарды 

қабылдауға және дабылды автоматты түрде беруге арналған қабылдау 
станциясы; 

- жүйені электр тогымен қоректендіруді қамтамасыз ететін 
қоректендіру құрылғылары; 

- қабылдау станциясымен хабарлағыштарды қосатын сымдар жүйесі 
болып табылатын желілік құрылымдар. 

Детекторларды қабылдау станциясына қосу әдісіне сәйкес ЭӨД 
сәулелік және шлейф жүйелері бөлінеді. Сәулелік жүйелер телефон кабелін 
пайдалануға болатын шағын аудандарда орналасқан кәсіпорындарда жиі 
кездеседі. 

Кәсіпорындарда максималды және дифференциалды әсер ететін жылу 
детекторлары; түтінге жауап беретін детекторлар, сондай-ақ түтін мен 
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жылуға жауап беретін аралас детекторлар байқалады. Түтін пайда болған 
кезде жұмыс істейтін детектор ретінде ионизация датчиктері қолданылады. 
Иондаушы сенсордың жұмыс принципі Радиоактивті заттың сәулеленуінің 
әсерінен пайда болатын газдардың электр өткізгіштігінің өзгеруіне 
негізделген. Түтін шығарумен немесе шығарусыз жанған кезде, тіпті 
шығарылған жылу мөлшері өте аз болса да, иондану және оның газ 
құрамының өзгеруіне байланысты қоршаған атмосфераның физикалық 
жағдайы айтарлықтай өзгереді.  

Осы құбылыстың негізінде ДИ типті жоғары сезімтал түтін детекторы 
құрылды. Ол бірнеше әрекетке және -30° - тан +60° с-қа дейінгі 
температурада үздіксіз жұмыс істеуге арналған . 

Автоматты жылу хабарлағыштарға құстар үлгісіндегі жылу 
хабарлағыштар (барынша әсер ететін жартылай өткізгіш жылу хабарлағышы) 
жатады. Қоршаған орта температурасының жоғарылауымен жартылай 
өткізгіштің кедергісі (сенсор) күрт төмендейді және басқару электродындағы 
кернеу жоғарылайды. Бұл кернеу тұтану кернеуінен асып кетсе, тиратрон 
"жанады", яғни детектор жұмыс істейді. Бақыланатын ауданы - 10 м2 . 
Қолданылатын сезімтал элементке байланысты автоматты детекторлар болуы 
мүмкін: биметалл, термопара, жартылай өткізгіш. Жылу детекторлары 
жұмыс принципі бойынша максималды, дифференциалды және максималды 
диффузиялық болып бөлінеді. Жылу әсерінен жұмыс істейтін 
детекторлардың айтарлықтай кемшілігі бар-Инерция (жану басталғаннан 
дабылға дейінгі уақыт бірнеше минутты құрауы мүмкін). 

Аралас детектордың атқарушы элементі электрлік тиратрон болып 
табылады, оның потенциалы екі сенсордың күйімен анықталады: ионизация 
камерасының түтін сенсоры және жылу кедергісі. Аралас детектор қоршаған 
ортаның температурасы 70°С болған кезде сигнал береді, оның әсер ету 
аймағында түтін пайда болған жағдайда сигнал 10С арқылы беріледі, 
бөлменің бақыланатын ауданы 150 м2 құрайды. Жарық детекторының 
сезімтал элементі-жалын спектрінің ультракүлгін бөлігін алатын Фотон 
есептегіші. 

Қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес сигнал беру 
аппаратурасының жұмыс істейтін және қорғайтын жерге тұйықтауы болуы 
тиіс. Стационарлық және алғашқы өрт сөндіру құралдары. 

Олардың дамуының бастапқы кезеңінде тұтануды бастапқы өрт 
сөндіру құралдарының көмегімен сөндіруге болады. Оларға мыналар жатады: 
өрт сөндіргіштер, жабдықтар жиынтығы бар ішкі өрт крандары (жеңдер, 
оқпандар), суы бар бөшкелер, киіздер, багралар, сүймендер, балталар, 
шелектер. 

Барлық Үй-жайлар мен технологиялық қондырғылар алғашқы өрт 
сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Оларды кез-келген уақытта 
қол жетімді көрінетін жерлерде орналастырыңыз. 

Өрт сөндіргіштер еденнен төменгі шетіне дейін 1,5 м биіктікте 
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жылуға жауап беретін аралас детекторлар байқалады. Түтін пайда болған 
кезде жұмыс істейтін детектор ретінде ионизация датчиктері қолданылады. 
Иондаушы сенсордың жұмыс принципі Радиоактивті заттың сәулеленуінің 
әсерінен пайда болатын газдардың электр өткізгіштігінің өзгеруіне 
негізделген. Түтін шығарумен немесе шығарусыз жанған кезде, тіпті 
шығарылған жылу мөлшері өте аз болса да, иондану және оның газ 
құрамының өзгеруіне байланысты қоршаған атмосфераның физикалық 
жағдайы айтарлықтай өзгереді.  

Осы құбылыстың негізінде ДИ типті жоғары сезімтал түтін детекторы 
құрылды. Ол бірнеше әрекетке және -30° - тан +60° с-қа дейінгі 
температурада үздіксіз жұмыс істеуге арналған . 

Автоматты жылу хабарлағыштарға құстар үлгісіндегі жылу 
хабарлағыштар (барынша әсер ететін жартылай өткізгіш жылу хабарлағышы) 
жатады. Қоршаған орта температурасының жоғарылауымен жартылай 
өткізгіштің кедергісі (сенсор) күрт төмендейді және басқару электродындағы 
кернеу жоғарылайды. Бұл кернеу тұтану кернеуінен асып кетсе, тиратрон 
"жанады", яғни детектор жұмыс істейді. Бақыланатын ауданы - 10 м2 . 
Қолданылатын сезімтал элементке байланысты автоматты детекторлар болуы 
мүмкін: биметалл, термопара, жартылай өткізгіш. Жылу детекторлары 
жұмыс принципі бойынша максималды, дифференциалды және максималды 
диффузиялық болып бөлінеді. Жылу әсерінен жұмыс істейтін 
детекторлардың айтарлықтай кемшілігі бар-Инерция (жану басталғаннан 
дабылға дейінгі уақыт бірнеше минутты құрауы мүмкін). 

Аралас детектордың атқарушы элементі электрлік тиратрон болып 
табылады, оның потенциалы екі сенсордың күйімен анықталады: ионизация 
камерасының түтін сенсоры және жылу кедергісі. Аралас детектор қоршаған 
ортаның температурасы 70°С болған кезде сигнал береді, оның әсер ету 
аймағында түтін пайда болған жағдайда сигнал 10С арқылы беріледі, 
бөлменің бақыланатын ауданы 150 м2 құрайды. Жарық детекторының 
сезімтал элементі-жалын спектрінің ультракүлгін бөлігін алатын Фотон 
есептегіші. 

Қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес сигнал беру 
аппаратурасының жұмыс істейтін және қорғайтын жерге тұйықтауы болуы 
тиіс. Стационарлық және алғашқы өрт сөндіру құралдары. 

Олардың дамуының бастапқы кезеңінде тұтануды бастапқы өрт 
сөндіру құралдарының көмегімен сөндіруге болады. Оларға мыналар жатады: 
өрт сөндіргіштер, жабдықтар жиынтығы бар ішкі өрт крандары (жеңдер, 
оқпандар), суы бар бөшкелер, киіздер, багралар, сүймендер, балталар, 
шелектер. 

Барлық Үй-жайлар мен технологиялық қондырғылар алғашқы өрт 
сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Оларды кез-келген уақытта 
қол жетімді көрінетін жерлерде орналастырыңыз. 

Өрт сөндіргіштер еденнен төменгі шетіне дейін 1,5 м биіктікте 

  
 

көрінетін жерде ілінеді. Көбікті өрт сөндіргіштер химиялық және ауа-
механикалық болады.  

Ең көп таралған химиялық көбік өрт сөндіргіштері OХП-10 және OХП-
10, OХП 8. OХП - 10 типті өрт сөндіргіш - бұл зарядтың сілтілі бөлігі-натрий 
бикарбонатының су ерітіндісі, көбік түзгіші аз. 

Қышқыл бөлігі-күкірт қышқылының Темір сульфаты мен алюминий 
сульфатымен қоспасы өрт сөндіргіштің ішіне салынып, құлыптау 
құрылғысының қақпағымен жабылған полиэтилен стаканында орналасқан. 
На аузына өрт сөндіргіш қарастырылған қондырма отверстием, жабық 
мембраной болғызбайтындай сұйықтықтың ағуына. 

Өрт сөндіргішті іске қосу үшін тұтқаны көтеріп, өрт сөндіргішті 
төңкеріп қою керек. Зарядтың қышқыл бөлігі корпусқа құйылып, сілтімен 
араласады.  

Жұмысты орындау тәртібі 
 1. Өрт сөндіру, өрт дабылы және байланыс құралдарының құрылысын 

зерттеу. OХP - 10 типті өрт сөндіргіштің сызбасын сызыңыз. 
2. Көбікті өрт сөндіргішті пайдалану тәсілдерін зерттеу.  
 
Есеп мазмұны 
 Есепте көбік өрт сөндіргішінің схемасын ұсыну қажет.  
 
Бақылау сұрақтары 
1. Өрт дабылы мен байланыс қондырғылары қандай болады? 
2.Қандай өрт сөндіру құралдары бастапқы болып табылады? 
 
№ 3 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: «Кәсіпорын қызметкерлері үшін қорғау құралдарының 

тізбесін жасау» 
Мақсаты: өрт сөндіру, өрт дабылы және байланыс құралдарын 

пайдалану құрылғылары мен тәсілдерін зерделеу. 
 
Орындау әдістемесі (жұмыс барысы) 
Механикалық жарақаттануды тудыратын, соның ішінде өлімге әкелетін 

травматикалық факторлардың ішінде бірінші кезекте өндірістік, көліктік - 
технологиялық жабдықтар, екінші орында-көлік құралдары, содан кейін 
көтеру, күш және энергия жабдықтары, жабдықтар мен едендердің беттері, 
заттар мен материалдардың, соның ішінде сусымалы заттардың әсері. 
Технологиялық жабдықты жобалау және пайдалану кезінде адамның қауіпті 
аймақпен байланысу мүмкіндігін болдырмайтын немесе жарақаттану қаупін 
төмендететін құрылғыларды қолдану көзделеді[35,36]. 

Жарақаттан қорғау үшін ұжымдық және жеке құралдар қолданылады. 
Жеке (костюмдер, каскалар, көзілдіріктер, қолғаптар, аяқ киімдер) қосымша 
немесе қосымша ретінде пайдаланылады, ал механикалық жарақаттардан 
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қорғаудың негізгі құрылғылары ұжымдық қорғаныс құралдары болып 
табылады, оларды МЕМСТ 12.4.125 - 84 «Механикалық факторлардың 
әсерінен ұжымдық қорғаныс құралдары».  

Олар қорғаныс құрылғыларының келесі топтарына бөлінеді: 
- А-қоршау. 
- Б-сақтандырғыш. 
- В-тежегіш. 
- Г-автоматты бақылау және дабыл. 
- Д-қашықтықтан басқару. 
- Е-сигналдық түстер және қауіпсіздік белгілері. 
Қорғау құралдарына қойылатын жалпы талаптар: 
-жұмысшылардың тиімді және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 

ету; 
- қорғаудың жоғары дәрежесі; 
-жабдықтардың және технологиялық процестердің жеке ерекшеліктерін 

есепке алу,  
- машиналар мен механизмдерге қызмет көрсетудің ыңғайлылығы; 
- техникалық эстетика талаптарын сақтау.  
Қорғаныс құрылғыларының бұл топтары бір-бірінен адамға қауіпті 

фактордың әсерін жоюға немесе оны қауіпті аймақтан шығаруға немесе 
қауіпті фактордың пайда болуы туралы уақтылы ескертуге бағытталған 
принциптермен ерекшеленеді. Қорғаныс құрылғылары. Қауіпті өндірістік 
фактор мен жұмыс істеушінің арасында белгіленеді. 

Қоршау құрылғылары стационарлық, алынбалы және тасымалданатын 
болып бөлінеді. Ажырамалы және ажырамайтын қоршаулар жабдықтарда 
аралық технологиялық операцияларды (шикізатты илеу машиналарына салу 
және орналастыру) жүзеге асыру үшін қауіпті аймақтарға мезгіл-мезгіл қол 
жеткізуді талап ететін орындарда орнатылады. 

Бұл құрылғылардың жұмыс принципі адам қолы жетпейтін кеңістіктегі 
қауіпті факторды оқшаулау болып табылады. Дизайн бойынша олар 
корпустар, есіктер, қақпақтар, кедергілер, экрандар мен қалқандар болып 
бөлінеді. Сақтандырғыш құрылғылар. Олар оның пайда болу көзіндегі 
қауіпті факторды жою принципі бойынша жұмыс істейді, бақылауды қажет 
етпейді, өйткені олар автоматты түрде іске қосылады. 

Олар жұмысшының қате әрекеттері кезінде іске қосылатын блоктаушы 
құрылғыларға және технологиялық процестің параметрлері немесе 
жабдықтың жұмыс режимі бұзылған кезде іске қосылатын шектеуші 
құрылғыларға бөлінеді. 

Блоктау құрылғылары-жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін электр қондырғысының жетегімен қоршау құрылғыларын 
байланыстыратын сенімді механизм, бұл әдетте электр қозғалтқышының 
қуатын өшіруге әкелетін желіде орнатылған контактілерді бұзу арқылы қол 
жеткізіледі. 
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қорғаудың негізгі құрылғылары ұжымдық қорғаныс құралдары болып 
табылады, оларды МЕМСТ 12.4.125 - 84 «Механикалық факторлардың 
әсерінен ұжымдық қорғаныс құралдары».  

Олар қорғаныс құрылғыларының келесі топтарына бөлінеді: 
- А-қоршау. 
- Б-сақтандырғыш. 
- В-тежегіш. 
- Г-автоматты бақылау және дабыл. 
- Д-қашықтықтан басқару. 
- Е-сигналдық түстер және қауіпсіздік белгілері. 
Қорғау құралдарына қойылатын жалпы талаптар: 
-жұмысшылардың тиімді және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 

ету; 
- қорғаудың жоғары дәрежесі; 
-жабдықтардың және технологиялық процестердің жеке ерекшеліктерін 

есепке алу,  
- машиналар мен механизмдерге қызмет көрсетудің ыңғайлылығы; 
- техникалық эстетика талаптарын сақтау.  
Қорғаныс құрылғыларының бұл топтары бір-бірінен адамға қауіпті 

фактордың әсерін жоюға немесе оны қауіпті аймақтан шығаруға немесе 
қауіпті фактордың пайда болуы туралы уақтылы ескертуге бағытталған 
принциптермен ерекшеленеді. Қорғаныс құрылғылары. Қауіпті өндірістік 
фактор мен жұмыс істеушінің арасында белгіленеді. 

Қоршау құрылғылары стационарлық, алынбалы және тасымалданатын 
болып бөлінеді. Ажырамалы және ажырамайтын қоршаулар жабдықтарда 
аралық технологиялық операцияларды (шикізатты илеу машиналарына салу 
және орналастыру) жүзеге асыру үшін қауіпті аймақтарға мезгіл-мезгіл қол 
жеткізуді талап ететін орындарда орнатылады. 

Бұл құрылғылардың жұмыс принципі адам қолы жетпейтін кеңістіктегі 
қауіпті факторды оқшаулау болып табылады. Дизайн бойынша олар 
корпустар, есіктер, қақпақтар, кедергілер, экрандар мен қалқандар болып 
бөлінеді. Сақтандырғыш құрылғылар. Олар оның пайда болу көзіндегі 
қауіпті факторды жою принципі бойынша жұмыс істейді, бақылауды қажет 
етпейді, өйткені олар автоматты түрде іске қосылады. 

Олар жұмысшының қате әрекеттері кезінде іске қосылатын блоктаушы 
құрылғыларға және технологиялық процестің параметрлері немесе 
жабдықтың жұмыс режимі бұзылған кезде іске қосылатын шектеуші 
құрылғыларға бөлінеді. 

Блоктау құрылғылары-жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін электр қондырғысының жетегімен қоршау құрылғыларын 
байланыстыратын сенімді механизм, бұл әдетте электр қозғалтқышының 
қуатын өшіруге әкелетін желіде орнатылған контактілерді бұзу арқылы қол 
жеткізіледі. 

  
 

Егер алынбалы қақпақтар, кедергілер, экрандар, қалқандар болмаса 
немесе дұрыс орнатылмаса және жабдықтың есіктері немесе қақпақтары 
ашық немесе толық жабылмаса, желі үзіледі. Механикалық құлыптар азық-
түлік кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарында (илеу машиналары, 
араластырғыштар, центрифугалар) кеңінен қолданылады. 

Шектеу құрылғылары муфталар, клапандар, кілттер, мембраналар, 
сильфондар, түйреуіштер, серіппелер және шайбалар болып бөлінеді. Олар 
қысымның рұқсат етілген мәннен асып кетуіне жол бермейді, қысыммен 
жұмыс істейтін жабдықты қорғайды: гидравликалық соққыдан, бұзылудан 
және операторларды жарақаттан қорғайды. 

Тежегіш құрылғылар жарақат алу қаупі бар немесе авариялық жағдай 
туындаған жағдайда жабдықты тоқтатуға, оны ажырату кезінде 
қозғалмайтын күйде ұстауға немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған. 
Автоматты бақылау және сигнализация құрылғылары қауіпті фактор пайда 
болған кезде жұмысшылардың назарын аудару және шешім қабылдау үшін 
ақпаратты бақылауға, беруге және шығаруға арналған.  

Кәсіпорындар табиғи газды пайдаланатын көптеген жабдықтарды 
пайдаланады. Желідегі газ қысымының кездейсоқ төмендеуі немесе оның 
берілуін уақытша тоқтату кезінде жалынның оттықтан бөлінуі (сөнуі) орын 
алады, содан кейін газ түскен кезде жану көлемі газбен толтырылады және 
газ мен ауа қоспасы жарылады. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін 
әртүрлі автоматты құрылғылар байқалады. 

Қашықтан басқару құралдары жұмысшыны қауіпті аймақтан шығаруға 
арналған және жұмыс принципі бойынша механикалық, электрлік, 
пневматикалық, гидравликалық және аралас. Қауіпсіздік белгілері мен 
сигналдық түстер жұмысшының назарын жабдықта, технологиялық 
желілерде бар ықтимал қауіпті аймақтарға аударуға арналған. 

Өндірістік жарақаттардың алдын алу мақсатында өндірістік үй-жай 
учаскелерінде. 

Қауіпсіздік белгілері тыйым салатын, ескертетін, нұсқайтын және 
нұсқайтын болып бөлінеді. 

Тыйым салу белгілері белгілі бір әрекеттерге (темекі шегуге, кіруге) 
жол берілмейтіндігін көрсетеді. 

Ескерту белгілері ықтимал қауіптер туралы ескертеді (жарылыс, құлау, 
Электр кернеуі). 

Нұсқамалық белгілер жұмыс істеушіге жеке қауіпсіздіктің белгілі бір 
ережелерін сақтау қажеттілігін көрсетеді (қорғаныш киімде, бас киімде 
жұмыс істеу).  

Көрсеткіш белгілер жұмысшыға өрттен қорғау құралдарының, алғашқы 
медициналық көмек көрсету пунктінің, байланыстың орналасуы туралы 
хабарлайды. 

Сигнал түстері белгілі бір семантикалық мағынаға ие: 
- қызыл тыйым салуды, тікелей қауіпті немесе өрт сөндіру құралын 
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көрсетеді; 
- сары ықтимал қауіп туралы ескертеді; 
- жасыл белгілі бір қауіпсіздік талаптарын сақтаған кезде ғана 

жұмысты орындауға мүмкіндік береді; 
- көк түрлі нысандар мен құрылғылардың орналасқан жері туралы 

ақпарат береді.  
 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Қорғаныс құралдарын, олардың әрекет ету принципін зерттеу. 
2. Кәсіпорын қызметкерлері үшін қорғаныс құралдарының тізімін 

жасаңыз. 
3. Деректерді 3.7-кестеге енгізу. 
 

3.7-кесте. Қорғаныс құралдары туралы деректер 
Қорғаныс құрылғыларының 

тобы 
Әрекет принципі Қолдану саласы 

   
   

 
Есеп мазмұны 
Есепте қорғау құралдарының тізбесін ұсыну қажет.  
Бақылау сұрақтары: 
1. Жарақаттан ұжымдық қорғаныс құралдарына не жатады? 
2. Қауіпсіздік белгілері қандай топтарға бөлінеді? 
 
№ 4 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: ЕҚ бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу және рәсімдеу. 
Мақсаты: практикалық дағдыларды игеру және нұсқаулықтарды 

рәсімдеу.  
Зертханалық жабдықтардың, оқу-көрнекі құралдардың тізбесі: 

Нұсқаулық.  
Тапсырма: Нұсқаулықтардың әзірлеуді зерттеу.  

 
   Қысқаша теориялық мәліметтер 
 
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық орындалатын жұмыстардың 

қауіпсіздігіне қалай әсер етеді? Статистика көрсеткендей, өндірістегі 
жазатайым оқиғалар еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды бұзудың 
салдары болып табылады. Өйткені, көбінесе нұсқауларға енгізілген 
тармақтар өндірістегі жарақаттарды тергеу шаралары болып табылады. 
Еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық "қанмен" жазылады! 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар: 
- жұмыс түрлері бойынша(биіктікте жұмыс істеу кезінде, қол 

құралымен жұмыс істеу кезінде, ДК-мен жұмыс істеу кезінде және т. б. 



275

  
 

көрсетеді; 
- сары ықтимал қауіп туралы ескертеді; 
- жасыл белгілі бір қауіпсіздік талаптарын сақтаған кезде ғана 

жұмысты орындауға мүмкіндік береді; 
- көк түрлі нысандар мен құрылғылардың орналасқан жері туралы 

ақпарат береді.  
 
Жұмысты орындау тәртібі 
1. Қорғаныс құралдарын, олардың әрекет ету принципін зерттеу. 
2. Кәсіпорын қызметкерлері үшін қорғаныс құралдарының тізімін 

жасаңыз. 
3. Деректерді 3.7-кестеге енгізу. 
 

3.7-кесте. Қорғаныс құралдары туралы деректер 
Қорғаныс құрылғыларының 

тобы 
Әрекет принципі Қолдану саласы 

   
   

 
Есеп мазмұны 
Есепте қорғау құралдарының тізбесін ұсыну қажет.  
Бақылау сұрақтары: 
1. Жарақаттан ұжымдық қорғаныс құралдарына не жатады? 
2. Қауіпсіздік белгілері қандай топтарға бөлінеді? 
 
№ 4 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: ЕҚ бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу және рәсімдеу. 
Мақсаты: практикалық дағдыларды игеру және нұсқаулықтарды 

рәсімдеу.  
Зертханалық жабдықтардың, оқу-көрнекі құралдардың тізбесі: 

Нұсқаулық.  
Тапсырма: Нұсқаулықтардың әзірлеуді зерттеу.  

 
   Қысқаша теориялық мәліметтер 
 
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық орындалатын жұмыстардың 

қауіпсіздігіне қалай әсер етеді? Статистика көрсеткендей, өндірістегі 
жазатайым оқиғалар еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды бұзудың 
салдары болып табылады. Өйткені, көбінесе нұсқауларға енгізілген 
тармақтар өндірістегі жарақаттарды тергеу шаралары болып табылады. 
Еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық "қанмен" жазылады! 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар: 
- жұмыс түрлері бойынша(биіктікте жұмыс істеу кезінде, қол 

құралымен жұмыс істеу кезінде, ДК-мен жұмыс істеу кезінде және т. б. 
  

 

еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық). 
- кәсібі бойынша (жүргізуші, ілмектеуші, монтаждаушы және т.б. үшін 

еңбекті қорғау жөніндегі Нұсқаулық). 
Сондай-ақ, барлық нұсқауларды бір Нұсқаулық жинағына біріктірудің 

оң тәжірибесі бар. Әрі қарай, қызметкерлерді осы жинақпен таныстыру, бұл 
әр жеке нұсқаулықта қол жинау жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты дұрыс әзірлеу үшін жұмыс 
түрін немесе кәсібін анықтау керек, содан кейін ақпарат жинауға көшу керек: 

- тиісті мамандыққа тән еңбек жағдайлары туралы; 
- осы жұмыстарға тән қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 

туралы; 
- жұмыстағы қауіпсіз әдістер мен тәсілдер туралы; 
- өндірістегі жазатайым оқиғалардың және кәсіби аурулардың пайда 

болуының неғұрлым ықтимал себептері туралы. 
Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулыққа мынадай бөлімдерді енгізу 

ұсынылады: қауіпсіздіктің жалпы талаптары, онда ішкі тәртіп ережелерін 
сақтау қажеттілігі, қызметкерлерді оқытуға, еңбек және демалыс режимдерін 
сақтауға қойылатын талаптар, ЖҚҚ кию ережелері, қауіпті және зиянды 
өндірістік факторлардың тізбесі, Жеке гигиена ережелері көрсетіледі; 

"Жұмыс басталар алдында еңбекті қорғау талаптары" бөліміне жұмыс 
орнын, жабдықты, құралды, айлабұйымдарды, қоршауларды, 
сигнализацияны, ЖҚҚ, блоктау және басқа құрылғыларды, жерге қосу, 
желдету, жарықтандыру жүйелерін дайындау тәртібін қосу ұсынылады. 

Жұмыс кезінде еңбекті қорғау талаптары. Бұл бөлімнің мазмұны 
жұмыстарды қауіпсіз орындау, жабдықтарды, көлік құралдарын, жүк қармау 
механизмдерін, айлабұйымдар мен құралдарды қауіпсіз пайдалану тәсілдері 
мен тәсілдерін, бастапқы материалдармен қауіпсіз жұмыс істеу талаптарын 
көрсетуді көздейді.  

Апаттық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары бөлімінде авариялар 
мен авариялық жағдайлар туындаған кезде персоналдың іс-қимылы бойынша 
талаптар, жарақаттану, улану және денсаулықтың басқа да зақымдануы 
кезінде зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша іс-қимылдар 
баяндалады. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары. Бұл бөлімде 
жабдықтарды, айлабұйымдарды, машиналарды, механизмдер мен 
аппаратураларды ажырату, тоқтату, бөлшектеу, тазалау және майлау, жұмыс 
орнын жинау тәртібіне қойылатын талаптар, жеке гигиенаны сақтауға 
қойылатын талаптар көрсетіледі. 

Сондай-ақ, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды жасау кезінде 
олар әзірленген ережелерге сілтемелерден басқа кез-келген Нормативтік 
құқықтық актілерге сілтемелер аз болатындығын есте ұстаған жөн. Жеке 
талаптардың ерекше мағынасын көрсететін сөздерді қолдануға болмайды 
(мысалы, "үзілді-кесілді", "әсіресе", "міндетті", "қатаң", "сөзсіз" және т.б.), 



276

  
 

өйткені нұсқаулықтың барлық талаптарын қызметкерлер бірдей орындайды. 
Нұсқаулық мәтініндегі сөздерді әріптік қысқартумен (аббревиатурамен) 
ауыстыруға оның алдында толық мағынасын ашу шартымен жол берілуі 
мүмкін. Мамандық бойынша еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық, әдетте, 
"кеңесші" немесе "кепілгер" сияқты кез-келген Нормативтік базадан табуға 
болатын немесе интернеттен жүктеуге болатын стандартты Нұсқаулық 
(салалық, салааралық) негізінде жасалады. Әрі қарай, типтік нұсқаулық сіздің 
компанияңыз үшін өңделеді және стандартты нұсқаулықта жоқ дайын 
ақпарат толықтырылады. 

Осыдан кейін нұсқаулық "жылтыратылған" және таңдалған 
мамандыққа немесе жұмыс түріне бейімделеді. Мәтін өңделіп, дайын 
болғаннан кейін Нұсқаулық мақұлданып, келісілуі керек. Әдетте, 
нұсқаулықты ұйымның директоры бекітеді және кәсіподақ комитетімен 
немесе қызметкерлердің өкілімен келісіледі. Үйлестіру, сондай-ақ 
нұсқаулықпен әзірленген жұмыс немесе кәсіптің осы түрінде Құзыретті 
басшылармен және мамандармен жүзеге асырылуы мүмкін. Бекітілгеннен 
және келісілгеннен кейін нұсқаулық қызметкерлерді онымен міндетті түрде 
таныстыра отырып, ұйым бойынша өкіммен немесе бұйрықпен қолданысқа 
енгізіледі. 

Еңбекті қорғау жөніндегі актілерді жүйелеу мақсатында 
нұсқаулықтарға реттік нөмір беріледі және қайта қарау мерзімін бақылау 
үшін әзірленген жылы көрсетіледі. Қайта қарау мерзімі бес жылды құрайды.  

Жұмысты орындау тәртібі:  
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулыққа (ЕҚ) кіретін бөлімдер. 
2.Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жасау үшін қандай ақпарат 

қажет.  
Есеп мазмұны:  
Нұсқаулықтардың әзірленуі мен ресімделуін зерделеу.  
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық қандай түрлерге бөлінеді? 
2.Үлгілік нұсқаулықты кім бекітеді? 
3.Нұсқаулықты қайта қарау мерзімі қандай. 
 
№5 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: Зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек 

көрсету тәсілдері. 
Мақсаты: зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек 

көрсетудің практикалық дағдыларын игеру.  
Зертханалық жабдықтардың, оқу-көрнекі құралдардың тізбесі: 

плакаттар мен ұсынылған әдебиеттер. 
Тапсырма: зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек 

көрсету ережелерін зерделеу.  
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өйткені нұсқаулықтың барлық талаптарын қызметкерлер бірдей орындайды. 
Нұсқаулық мәтініндегі сөздерді әріптік қысқартумен (аббревиатурамен) 
ауыстыруға оның алдында толық мағынасын ашу шартымен жол берілуі 
мүмкін. Мамандық бойынша еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық, әдетте, 
"кеңесші" немесе "кепілгер" сияқты кез-келген Нормативтік базадан табуға 
болатын немесе интернеттен жүктеуге болатын стандартты Нұсқаулық 
(салалық, салааралық) негізінде жасалады. Әрі қарай, типтік нұсқаулық сіздің 
компанияңыз үшін өңделеді және стандартты нұсқаулықта жоқ дайын 
ақпарат толықтырылады. 

Осыдан кейін нұсқаулық "жылтыратылған" және таңдалған 
мамандыққа немесе жұмыс түріне бейімделеді. Мәтін өңделіп, дайын 
болғаннан кейін Нұсқаулық мақұлданып, келісілуі керек. Әдетте, 
нұсқаулықты ұйымның директоры бекітеді және кәсіподақ комитетімен 
немесе қызметкерлердің өкілімен келісіледі. Үйлестіру, сондай-ақ 
нұсқаулықпен әзірленген жұмыс немесе кәсіптің осы түрінде Құзыретті 
басшылармен және мамандармен жүзеге асырылуы мүмкін. Бекітілгеннен 
және келісілгеннен кейін нұсқаулық қызметкерлерді онымен міндетті түрде 
таныстыра отырып, ұйым бойынша өкіммен немесе бұйрықпен қолданысқа 
енгізіледі. 

Еңбекті қорғау жөніндегі актілерді жүйелеу мақсатында 
нұсқаулықтарға реттік нөмір беріледі және қайта қарау мерзімін бақылау 
үшін әзірленген жылы көрсетіледі. Қайта қарау мерзімі бес жылды құрайды.  

Жұмысты орындау тәртібі:  
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулыққа (ЕҚ) кіретін бөлімдер. 
2.Еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық жасау үшін қандай ақпарат 

қажет.  
Есеп мазмұны:  
Нұсқаулықтардың әзірленуі мен ресімделуін зерделеу.  
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық қандай түрлерге бөлінеді? 
2.Үлгілік нұсқаулықты кім бекітеді? 
3.Нұсқаулықты қайта қарау мерзімі қандай. 
 
№5 тәжірибелік жұмыс. 
Тақырыбы: Зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек 

көрсету тәсілдері. 
Мақсаты: зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек 

көрсетудің практикалық дағдыларын игеру.  
Зертханалық жабдықтардың, оқу-көрнекі құралдардың тізбесі: 

плакаттар мен ұсынылған әдебиеттер. 
Тапсырма: зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек 

көрсету ережелерін зерделеу.  

  
 

Қысқаша теориялық мәліметтер 
 
Иммобилизация-дененің зардап шеккен аймағын (аяқ-қолды немесе 

денені) тыныштықпен қамтамасыз ету,  жарақат немесе қабыну кезінде 
иммобилизация. Иммобилизация науқасты ауруханаға немесе басқа 
медициналық мекемелерге тасымалдау кезінде уақытша болуы мүмкін. 

Көліктік иммобилизация зардап шегушіні медициналық мекемеге 
тасымалдау кезінде зақымдалған аймақтың (бас, омыртқа, жамбас, аяқ-қол 
және т.б.) барынша тыныштығын (қозғалмауын) қамтамасыз етеді. Оны 
мүмкіндігінше ертерек орындау керек. 

Иммобилизацияның жеткіліксіздігі ауыр асқынуға әкелуі мүмкін 
(сүйек сынықтарымен үлкен тамырлардың зақымдануы, қысу, нервтердің 
бұзылуы, сүйек сынықтарының орын ауыстыруы). 

Шашырату құралы-стандартты шиналар, арнайы зембілдер және 
импровизацияланған құралдар (ағаш қалқандар, тақталар, таяқшалар және 
т.б.). Зардап шегушіні зембілге және олардан ауыстырған кезде зақымдалған 
аяқ-қолды көмекші өте мұқият қолдауы керек. Аяқ-қолдарға шина салуға 
қойылатын талаптар. 

Көліктің шашырату-жарақаттың барлық түрлері мен басқа да 
жарақаттар үшін алғашқы медициналық көмек көрсетудің маңызды 
шараларының бірі. ЕПМ-ге жеткізу кезеңінде қосымша жарақат алуды 
болдырмау үшін жүргізіледі. Шашыратусыз тасымалдауға тыйым салынады, 
бұл әсіресе ауыр жарақаттар, сынықтар жағдайында дұрыс, өйткені бұл 
сүйектердің ығысуына және сыныққа жақын тамырлардың зақымдалуына 
тікелей жол. Егер жара үлкен болса шашырату, мысалы, аяқ-қолдар, 
инфекцияның таралуынан қорғайды және болашақта, тіпті күйік кезінде де 
сауығу мүмкіндігін арттырады. Травматикалық шокпен күресуде 
иммобилизация шешуші рөл атқарады. 

Әдетте, қолыңызда қажетті құралдар жоқ және көбінесе шашырату 
кезінде қолыңыздағы заттар (таяқшалар, тақталар) қолданылады. Аяқ оларға 
мықтап бекітілген, егер қолыңызда ештеңе болмаса, сіз жай ғана 
тыныштықты қамтамасыз етуіңіз керек, дененің зақымдалған бөлігі аяқты 
аяққа немесе қолыңызға орамалмен бекітіңіз. 

Науқасты тасымалдау кезінде шашыратуның ең тиімді әдісі-Шина 
салу. Шиналау саласында көптеген стандартты шешімдер бар, оларды 
көбінесе жедел жәрдем қызметкерлері қолданады. Бірақ, әдетте, стандартты 
шиналар жақын жерде болмайды және шиналарды импровизацияланған 
материалдармен жасау үшін пайдалану керек. Көлік шашырату жүргізу 
кезінде жылдамдық өте маңызды. Сізге қажет нәрсенің бәрін неғұрлым 
тезірек жасасаңыз, науқастың тезірек жақсару мүмкіндігі соғұрлым жоғары 
болады. Шинаны тікелей киімнің үстіне қоюға болады. Сүйектердің сынуы 
мен сүйек шығыңқы жерлерін жұмсақ матаға орау керек. 

Егер жара немесе ашық сынық болса, жараға стерильді таңғышты 
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қолдану керек, содан кейін шашырату мүмкін болады. Зардап шеккен 
аймақты немесе жараны бекіту белдіктерімен қыспаңыз. Турникетті тоқтату 
ұсынылады. Турникетті шинаға таңғышпен жаппай қою керек. Аяқ-қолды 
турникетпен қатты тарту ұсынылмайды, өйткені бұл әртүрлі зақым келтіруі 
мүмкін. Егер температура тым төмен болса, Зақымдалған аяқ-қолды 
оқшаулау керек.  

Шиналау кезінде зақымдану орнынан Жоғары және төмен кемінде 2 
буынды бекіту керек. Токтың әсерінен зардап шеккен адамға алғашқы 
дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәсілдері. Дәрігерге дейінгі көмек көрсету 
шаралары зардап шегушінің электр тогынан босатылғаннан кейінгі 
жағдайына байланысты. Электр тогының соғуының барлық жағдайларында 
зардап шегушінің жағдайына қарамастан міндетті түрде дәрігерді шақыру 
қажет. 

Егер жәбірленуші ес - түссіз болса, бірақ бұған дейін ес-түссіз болса, 
бірақ тұрақты тыныс пен импульсті сақтап қалса, оны киімнің қоқысына 
салып, тыныс алуды шектейтін киімді шешіп, таза ауа ағынын жасап, денені 
ысқылап, жылытып, қосымша адамдарды алып тастап, толық тыныштықты 
қамтамасыз ету керек. Ес-түссіз күйде болған жәбірленушіге аммиакты 
иіскеп, бетін суық сумен шашырату керек. Егер зардап шеккен адамда құсу 
пайда болса, құсу массасын кетіру үшін оның басы мен иығын бүйіріне бұру 
керек. Егер ес-түссіз күйде болған жәбірленуші ес-түссіз болса, оған 
Валериан инфузиясы мен ыстық шайдың 15-20 тамшысын ішу керек. 

Ешбір жағдайда жәбірленушінің қозғалуына жол бермеу керек, тіпті 
одан да көп жұмысты жалғастыру керек, өйткені зақымданудан кейін ауыр 
белгілердің болмауы жағдайдың одан әрі нашарлау мүмкіндігін жоққа 
шығармайды. Зардап шегушінің денсаулық жағдайы туралы мәселені тек 
дәрігер ғана шеше алады. Егер жәбірленуші өте сирек және конвульсиялық 
тыныс алса, бірақ оның импульсі сезілсе, сіз оған жасанды тыныс алуды 
дереу бастауыңыз керек. 

Тыныс алу және импульс болмаған кезде, зардап шеккен адамда мидың 
қан айналымының күрт нашарлауына байланысты оқушылар кеңейеді, 
терінің және шырышты қабықтардың цианозы артады. Мұндай жағдайларда 
көмек жасанды тыныс алу және Жүректің сыртқы (жанама) массажы арқылы 
өмірлік функцияларды қалпына келтіруге бағытталуы керек. Зардап шеккен 
адамды оған немесе көмек көрсететін адамға қауіп төніп тұрған немесе сол 
жерде көмек көрсету мүмкін болмаған жағдайларда ғана басқа жерге апару 
керек.  

Үздіксіз жасанды тыныс алу және жүрек массажы нәтижесінде 3-4, ал 
кейбір жағдайларда 10-20 минут ішінде электр тогы зардап шеккендер өмірге 
оралған жағдайлар көп. Ешбір жағдайда жәбірленушіні жерге көмуге 
болмайды, өйткені бұл тек зиян келтіреді және оны құтқару үшін қымбат 
минуттар жоғалады. 

Найзағайдан зардап шеккен кезде электр тогының соғуымен бірдей 
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қолдану керек, содан кейін шашырату мүмкін болады. Зардап шеккен 
аймақты немесе жараны бекіту белдіктерімен қыспаңыз. Турникетті тоқтату 
ұсынылады. Турникетті шинаға таңғышпен жаппай қою керек. Аяқ-қолды 
турникетпен қатты тарту ұсынылмайды, өйткені бұл әртүрлі зақым келтіруі 
мүмкін. Егер температура тым төмен болса, Зақымдалған аяқ-қолды 
оқшаулау керек.  

Шиналау кезінде зақымдану орнынан Жоғары және төмен кемінде 2 
буынды бекіту керек. Токтың әсерінен зардап шеккен адамға алғашқы 
дәрігерге дейінгі көмек көрсету тәсілдері. Дәрігерге дейінгі көмек көрсету 
шаралары зардап шегушінің электр тогынан босатылғаннан кейінгі 
жағдайына байланысты. Электр тогының соғуының барлық жағдайларында 
зардап шегушінің жағдайына қарамастан міндетті түрде дәрігерді шақыру 
қажет. 

Егер жәбірленуші ес - түссіз болса, бірақ бұған дейін ес-түссіз болса, 
бірақ тұрақты тыныс пен импульсті сақтап қалса, оны киімнің қоқысына 
салып, тыныс алуды шектейтін киімді шешіп, таза ауа ағынын жасап, денені 
ысқылап, жылытып, қосымша адамдарды алып тастап, толық тыныштықты 
қамтамасыз ету керек. Ес-түссіз күйде болған жәбірленушіге аммиакты 
иіскеп, бетін суық сумен шашырату керек. Егер зардап шеккен адамда құсу 
пайда болса, құсу массасын кетіру үшін оның басы мен иығын бүйіріне бұру 
керек. Егер ес-түссіз күйде болған жәбірленуші ес-түссіз болса, оған 
Валериан инфузиясы мен ыстық шайдың 15-20 тамшысын ішу керек. 

Ешбір жағдайда жәбірленушінің қозғалуына жол бермеу керек, тіпті 
одан да көп жұмысты жалғастыру керек, өйткені зақымданудан кейін ауыр 
белгілердің болмауы жағдайдың одан әрі нашарлау мүмкіндігін жоққа 
шығармайды. Зардап шегушінің денсаулық жағдайы туралы мәселені тек 
дәрігер ғана шеше алады. Егер жәбірленуші өте сирек және конвульсиялық 
тыныс алса, бірақ оның импульсі сезілсе, сіз оған жасанды тыныс алуды 
дереу бастауыңыз керек. 

Тыныс алу және импульс болмаған кезде, зардап шеккен адамда мидың 
қан айналымының күрт нашарлауына байланысты оқушылар кеңейеді, 
терінің және шырышты қабықтардың цианозы артады. Мұндай жағдайларда 
көмек жасанды тыныс алу және Жүректің сыртқы (жанама) массажы арқылы 
өмірлік функцияларды қалпына келтіруге бағытталуы керек. Зардап шеккен 
адамды оған немесе көмек көрсететін адамға қауіп төніп тұрған немесе сол 
жерде көмек көрсету мүмкін болмаған жағдайларда ғана басқа жерге апару 
керек.  

Үздіксіз жасанды тыныс алу және жүрек массажы нәтижесінде 3-4, ал 
кейбір жағдайларда 10-20 минут ішінде электр тогы зардап шеккендер өмірге 
оралған жағдайлар көп. Ешбір жағдайда жәбірленушіні жерге көмуге 
болмайды, өйткені бұл тек зиян келтіреді және оны құтқару үшін қымбат 
минуттар жоғалады. 

Найзағайдан зардап шеккен кезде электр тогының соғуымен бірдей 

  
 

көмек көрсетіледі. Жасанды тыныс алу зардап шегуші дем алмаған немесе 
өте нашар дем алған (сирек, құрысулар сияқты) жағдайларда, сондай-ақ 
зардап шегушінің тынысы оның неден туындағанына қарамастан біртіндеп 
нашарлаған кезде: электр тогымен зақымданғанда, суға батқанда уланғанда 
және т. б. жағдайларда жүргізіледі. 

Жасанды тыныс алуды кеңінен танымал тәсілдермен жүргізу 
(Сильвестр, Шепер бойынша) зардап шегушінің өкпесіне ауаның жеткілікті 
түсуін қамтамасыз етпейді. Қазіргі уақытта "ауыздан ауызға" және "ауыздан 
мұрынға" әдісі бойынша жасанды тыныс алуды жүргізу ұсынылады, өйткені 
бұл зардап шеккен адамның өкпесіне едәуір көп мөлшерде үрленетін ауаның 
түсуін қамтамасыз етеді. "Ауыздан ауызға" немесе "ауыздан мұрынға" әдісі 
адам дем шығаратын, физиологиялық тұрғыдан зардап шеккен адамның 
тыныс алуына қолайлы ауаны қолдануға негізделген. 

Ауаны үрлеу дәке, шарф және т.б. арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 
бұл әдіс сонымен қатар тыныс алу жүйесінен ауаны пассивті дем шығару 
нәтижесінде кеуде қуысының кеңеюінен және одан кейін төмендеуінен ауа 
ағынын бақылауға мүмкіндік береді. 

Егер зардап шегушінің жақтары қатты қысылса, аузын ашу мүмкін 
болмаса, "ауыздан мұрынға"әдісі бойынша жасанды тыныс алу керек. 
Сыртқы (жанама) жүрек массажы. Жүрек ұстамасы (каротид артериясында 
пульстің болмауымен және қарашықтың кеңеюімен анықталады) немесе 
оның фибрилляциясы жағдайында зардап шегушіде қан айналымын қолдау 
үшін жасанды тыныс алумен бір мезгілде Жүректің сыртқы (жанама) 
массажын жүргізу қажет. 

Сыртқы массаж кеуде қуысының алдыңғы қабырғасы арқылы жүректің 
ырғақты жиырылу әдісімен жүзеге асырылады, оның артында жүрек 
орналасқан салыстырмалы түрде қозғалмалы бөлігін басады. Бұл жағдайда 
жүрек омыртқаға басылады және оның қуыстарынан қан қан тамырларына 
қысылады.  

 
Жұмысты орындау тәртібі:  
1. Көлік шашыратуның негізгі талаптары. 
2. Токтың әсерінен зардап шеккен адамға алғашқы дәрігерге дейінгі 

көмек көрсету тәсілдері. 
3. Жасанды тыныс алу және жүрек массажы әдістері.  
 
Есеп мазмұны: 
Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмекті зерделеу.  
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Шашырату дегеніміз не? 
2.Жасанды тыныс алудың қандай жолдары бар? 
3.Токтың әсерінен зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсетудің 
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қандай әдістерін білесіз? 
4.Жасанды тыныс алу жиілігі қандай? 
5.Егер жәбірленуші тіректе болса, оны токтың әсерінен қалай босатуға 

болады? 
 
№6 тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: қол электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 

техникасын қолдану 
 Мақсаты: қол электр құралдарын қауіпсіз пайдалануды үйрену.  
Зертханалық жабдықтардың, оқу-көрнекі құралдардың тізбесі: 
1. Плакаттар. 
2. Оқу фильмі. 
3. Оқу полигоны. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 
1. Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учебник. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012. -304 стр. ISBN 978-5-89035-599-7 [Электронный 
ресурс] – ЭБС Издательство «Лань  

 
Тапсырма: 
1 Қолмен электр құралын қалай дұрыс пайдалану керектігін біліңіз. 
2. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықпен танысу.  
 
Қысқаша теориялық мәліметтер 
1. Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары. 
1.1. Қол электр аспабымен дербес жұмыс істеуге медициналық 

куәландырудан, кіріспе нұсқамадан, алғашқы нұсқамадан, жұмыс орнында 
оқудан және тағылымдамадан, еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден 
өткен, электр қауіпсіздігі бойынша II-ден төмен емес тобы бар 18 жастан кіші 
емес адамдар жіберіледі. 

1.2. Қызметкер міндетті: 
1.2.1. Тек жұмыс немесе жұмыс сипаттамасымен анықталған жұмысты 

орындаңыз. 
1.2.2. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін орындау. 
1.2.3. Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын дұрыс қолданыңыз. 
1.2.4. Еңбекті қорғау талаптарын сақтау.  
1.2.5. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін кез келген 

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

1.2.6. Жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне және 
өндірісте зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге оқытудан өту, 
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қандай әдістерін білесіз? 
4.Жасанды тыныс алу жиілігі қандай? 
5.Егер жәбірленуші тіректе болса, оны токтың әсерінен қалай босатуға 

болады? 
 
№6 тәжірибелік жұмыс  
Тақырыбы: қол электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 

техникасын қолдану 
 Мақсаты: қол электр құралдарын қауіпсіз пайдалануды үйрену.  
Зертханалық жабдықтардың, оқу-көрнекі құралдардың тізбесі: 
1. Плакаттар. 
2. Оқу фильмі. 
3. Оқу полигоны. 
Ұсынылатын әдебиеттер: 
1. Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учебник. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012. -304 стр. ISBN 978-5-89035-599-7 [Электронный 
ресурс] – ЭБС Издательство «Лань  

 
Тапсырма: 
1 Қолмен электр құралын қалай дұрыс пайдалану керектігін біліңіз. 
2. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықпен танысу.  
 
Қысқаша теориялық мәліметтер 
1. Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары. 
1.1. Қол электр аспабымен дербес жұмыс істеуге медициналық 

куәландырудан, кіріспе нұсқамадан, алғашқы нұсқамадан, жұмыс орнында 
оқудан және тағылымдамадан, еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден 
өткен, электр қауіпсіздігі бойынша II-ден төмен емес тобы бар 18 жастан кіші 
емес адамдар жіберіледі. 

1.2. Қызметкер міндетті: 
1.2.1. Тек жұмыс немесе жұмыс сипаттамасымен анықталған жұмысты 

орындаңыз. 
1.2.2. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін орындау. 
1.2.3. Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын дұрыс қолданыңыз. 
1.2.4. Еңбекті қорғау талаптарын сақтау.  
1.2.5. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін кез келген 

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

1.2.6. Жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне және 
өндірісте зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге оқытудан өту, 

  
 

еңбекті қорғау бойынша нұсқама беру, еңбекті қорғау талаптарын білуін 
тексеру, Электр қауіпсіздігі бойынша топты жыл сайын растау. 

1.2.7. Еңбек кодексінде және өзге де нормативтік құжаттарда көзделген 
жағдайларда жұмыс берушінің жолдамасы бойынша міндетті мерзімдік 
медициналық қарап-тексеруден (зерттеп-қараудан) өтуге, сондай-ақ кезектен 
тыс медициналық қарап-тексеруден (зерттеп-қараудан) өтуге міндетті. 

1.2.8. Электр тогынан және басқа да жазатайым оқиғалардан зардап 
шеккендерге алғашқы көмек көрсете білу. 

1.2.9. Алғашқы өрт сөндіру құралдарын қолдана білу.  
1.3. Қол электр аспабымен жұмыс істеу кезінде мынадай қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлардың әсер етуі мүмкін: 
- тұйықталуы адам денесі арқылы болуы мүмкін электр тізбегіндегі 

кернеудің жоғарылау мәні; 
- жұмыс аймағының жоғары немесе төмен ауа температурасы; 
- жоғары ылғалдылық; 
-шудың жоғары деңгейі; 
- дірілдің жоғары деңгейі; 
- жұмыс орнының жер бетіне (еденге, жабынға) қатысты едәуір 

биіктікте орналасуы); 
- жұмыс орындарының жеткіліксіз жарықтандырылуы; 
- физикалық жүктеме. 
1.4. Қызметкер арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке 

қорғаныс құралдарын тегін берудің салалық үлгі нормаларына және 
ұжымдық шартқа сәйкес арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да 
жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуге тиіс. 

Электр аспабымен жұмыс істеу үшін қызметкерлерге негізгі кәсібі 
бойынша арнайы киімнен басқа мынадай жеке қорғану құралдары тегін 
берілуі тиіс: 

- қорғайтын көзілдірік; 
- дірілді оқшаулайтын қолғаптар; 
- шуға қарсы дулығалар, құлаққаптар немесе тығындар; 
- диэлектрлік жеке қорғаныс құралдары (қолғаптар, боттар, , 

кілемшелер).  
1.4.1. Дірілді оқшаулайтын қолғаптар, сондай-ақ шудан жеке қорғаныс 

құралдары, егер жұмыскерлерге әсер ететін зиянды өндірістік факторларды 
(діріл мен шу деңгейін) өлшеу нормалардан асқан жағдайда қолданылады. 

1.4.2. Диэлектрлік жеке қорғаныш құралдарын I классты электр 
аспабымен, сондай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстарын дайындау және 
жүргізу кезінде II және III классты электр аспабымен жұмыс істеу кезінде 
пайдаланады. 

1.5. Дірілдің жоғары деңгейін генерациялайтын электр аспабымен 
жұмыстың жиынтық уақыты жұмыс күнінің ұзақтығының 2/3 аспауы тиіс. 

1.6. I классты электр аспабын қауіптілігі жоғары емес үй - жайларда, II 
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классты - қауіптілігі жоғары үй-жайларда және үй-жайлардан тыс, III 
классты-аса қауіпті үй-жайларда және қолайсыз жағдайларда (қазандар, 
бактар және т.б.) пайдалануға болады. 

1.6.1. Қауіптілігі жоғары бөлмелер келесі шарттардың біреуінің 
болуымен сипатталады:  

- ылғалдылық (салыстырмалы ылғалдылық ұзақ уақыт бойы 75% - дан 
асады) немесе өткізгіш шаң; 

- тоқ өткізгіш едендер (металл, жер, темірбетон, кірпіш және т. б.);); 
- жоғары температура (+35ºc жоғары); 
- бір жағынан, жермен қосылған ғимараттардың металл 

конструкцияларына, технологиялық Аппараттарға, механизмдерге және т.б., 
екінші жағынан, электр жабдықтарының металл корпустарына бір мезгілде 
жанасу мүмкіндігі. 

1.6.2. Аса қауіпті үй-жайлар мынадай шарттардың бірінің болуымен 
сипатталады: 

- ерекше ылғалдылық (салыстырмалы ылғалдылық 100% - ға жақын, 
төбесі, қабырғалары, едені және бөлмедегі заттар ылғалмен жабылған); 

- химиялық белсенді немесе органикалық орта (тұрақты немесе ұзақ 
уақыт бойы агрессивті булар, газдар, сұйықтықтар бар, электр 
жабдықтарының оқшаулауын және ток өткізгіш бөліктерін бұзатын 
шөгінділер немесе зеңдер пайда болады); 

- бір мезгілде осы Нұсқаулықтың 1.6.1-тармағында көрсетілген 
қауіптілігі жоғары кемінде екі шарт. 

1.6.3. Қауіптілігі жоғары емес үй - жайлар-осы Нұсқаулықтың 1.6.1 
және 1.6.2-тармақтарында көрсетілген жағдайлар жоқ Үй-жайлар. 

1.6.4.Электр аспабын жарылыс қаупі бар үй-жайларда немесе металдар 
мен оқшаулауды бұзатын химиялық белсенді ортасы бар үй-жайларда 
пайдалануға жол берілмейді. 

1.6.5. III классты электр аспабы 42 В жоғары емес номиналды кернеуге 
шығарылады, бұл машинаның негізгі бөлігінде орналасқан таңбалауда 
көрсетіледі. 

1.6.6 II классты электр аспабы таңбалауда тиісті белгімен белгіленеді. 
1.6.7. Тамшылар мен шашырау әсер еткен жағдайда, сондай-ақ үй-

жайлардан тыс жерлерде қар жауған немесе жаңбыр жауған кезде 
таңбалауында тиісті белгілері бар электр құралын ғана пайдалануға рұқсат 
етіледі. 

1.7. Жарақат алған немесе дімкәстік жағдайда жұмысты тоқтату, бұл 
туралы жұмыс басшысына хабарлау және медициналық мекемеге жүгіну 
қажет. 

1.8. Осы нұсқаулықты орындамағаны үшін кінәлілер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

2. Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары. 
2.1. Сізге қажет жұмыс киімін киіп, оны ретке келтіріңіз. Приготовьте 



283

  
 

классты - қауіптілігі жоғары үй-жайларда және үй-жайлардан тыс, III 
классты-аса қауіпті үй-жайларда және қолайсыз жағдайларда (қазандар, 
бактар және т.б.) пайдалануға болады. 

1.6.1. Қауіптілігі жоғары бөлмелер келесі шарттардың біреуінің 
болуымен сипатталады:  

- ылғалдылық (салыстырмалы ылғалдылық ұзақ уақыт бойы 75% - дан 
асады) немесе өткізгіш шаң; 

- тоқ өткізгіш едендер (металл, жер, темірбетон, кірпіш және т. б.);); 
- жоғары температура (+35ºc жоғары); 
- бір жағынан, жермен қосылған ғимараттардың металл 

конструкцияларына, технологиялық Аппараттарға, механизмдерге және т.б., 
екінші жағынан, электр жабдықтарының металл корпустарына бір мезгілде 
жанасу мүмкіндігі. 

1.6.2. Аса қауіпті үй-жайлар мынадай шарттардың бірінің болуымен 
сипатталады: 

- ерекше ылғалдылық (салыстырмалы ылғалдылық 100% - ға жақын, 
төбесі, қабырғалары, едені және бөлмедегі заттар ылғалмен жабылған); 

- химиялық белсенді немесе органикалық орта (тұрақты немесе ұзақ 
уақыт бойы агрессивті булар, газдар, сұйықтықтар бар, электр 
жабдықтарының оқшаулауын және ток өткізгіш бөліктерін бұзатын 
шөгінділер немесе зеңдер пайда болады); 

- бір мезгілде осы Нұсқаулықтың 1.6.1-тармағында көрсетілген 
қауіптілігі жоғары кемінде екі шарт. 

1.6.3. Қауіптілігі жоғары емес үй - жайлар-осы Нұсқаулықтың 1.6.1 
және 1.6.2-тармақтарында көрсетілген жағдайлар жоқ Үй-жайлар. 

1.6.4.Электр аспабын жарылыс қаупі бар үй-жайларда немесе металдар 
мен оқшаулауды бұзатын химиялық белсенді ортасы бар үй-жайларда 
пайдалануға жол берілмейді. 

1.6.5. III классты электр аспабы 42 В жоғары емес номиналды кернеуге 
шығарылады, бұл машинаның негізгі бөлігінде орналасқан таңбалауда 
көрсетіледі. 

1.6.6 II классты электр аспабы таңбалауда тиісті белгімен белгіленеді. 
1.6.7. Тамшылар мен шашырау әсер еткен жағдайда, сондай-ақ үй-

жайлардан тыс жерлерде қар жауған немесе жаңбыр жауған кезде 
таңбалауында тиісті белгілері бар электр құралын ғана пайдалануға рұқсат 
етіледі. 

1.7. Жарақат алған немесе дімкәстік жағдайда жұмысты тоқтату, бұл 
туралы жұмыс басшысына хабарлау және медициналық мекемеге жүгіну 
қажет. 

1.8. Осы нұсқаулықты орындамағаны үшін кінәлілер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

2. Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік талаптары. 
2.1. Сізге қажет жұмыс киімін киіп, оны ретке келтіріңіз. Приготовьте 

  
 

жеке қорғану құралдары, олардың жарамдылығын тексеріңіз. Ақаулы жеке 
қорғаныс құралдарын ауыстырыңыз. 

2.2. Тікелей жұмыс жетекшісінен тапсырма алыңыз. 
2.3. Құралды электр аспабының сақталуы мен жарамдылығына 

жауапты адамнан алыңыз. 
Бұл жағдайда онымен бірге тексеріңіз: 
- бөлшектерді бекітудің жинақтылығы мен сенімділігі; 
- кабельдің (баудың), оның қорғаныш түтігінің және штепсель 

айырының жарамдылығы; 
- корпустың, тұтқаның және щетка ұстағыш қақпақтардың оқшаулау 

бөлшектерінің тұтастығы; 
- қорғаныш қаптамаларының болуы және олардың жарамдылығы; 
- редуктордың жарамдылығы (қозғалтқыш ажыратылған кезде құрал 

шпинделінің айналуы тексеріледі); - бос жүрісте; 
- құрал Корпусы мен штепсель айырының жерге тұйықтау түйіспесі 

арасындағы жерге тұйықтау тізбегінің жарамдылығы (тек I классты құрал 
үшін).  

2.4. Осы нұсқаулықтың 2.3-тармағында көрсетілген талаптардың ең 
болмағанда біреуі сәйкес келмеген жағдайда электр аспабы жұмыс үшін 
берілмейді (қабылданбайды). 

2.5.Осы нұсқаулықтың 1.6-тармағында баяндалған талаптарды ескере 
отырып, электр аспабының алдағы жұмыс жағдайларына сәйкестігін 
тексеріңіз. 

2.6. Жұмыс орнын бөгде заттардан (бөлшектер, тораптар, құрылыс 
материалдары және т.б.) босатыңыз. 

2.7. Биіктікте жұмыс істеген жағдайда, қоршау конструкциялары бар 
тіректерді, едендерді, тіректерді орнатуды талап етіңіз. Қосалқы 
баспалдақтардан электр аспабымен жұмыс істеуге жол берілмейді. 

2.8. Жұмыс құралының жарамдылығын тексеріңіз. Онда жарықтар, 
шұңқырлар, бөртпелер, шұңқырлар болмауы керек. 

2.9. Диаметрі 40 мм және одан да көп кез келген абразивтік 
шеңберлерді қоршайтын қорғаныс қаптамасының болуына көз жеткізіңіз. 
Корпус болаттан жасалуы керек. Корпустың ашылу бұрышы 90º аспауы 
керек. 

2.10. Егер сіз жабық контейнерлерде жұмыс істеуіңіз керек болса, қуат 
көзі (трансформатор, түрлендіргіш және т.б.) контейнерден тыс екеніне және 
оның екінші тізбегі жерге тұйықталмағанына көз жеткізіңіз. 

2.11. I класты электр құралын жерге қосыңыз. II және III классты 
электр құралдарын жерге қосуға жол берілмейді. 

2.12. Табылған барлық ақаулар туралы бригадир мен шеберге 
хабарлаңыз. 

3. Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 
3.1. Электр аспабын электр желісіне электр қауіпсіздігі талаптарын 
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қанағаттандыратын штепсельдік жалғаулардың көмегімен ғана қосу керек. 
Қосалқы жабдықты (трансформаторларды, жиілік түрлендіргіштерді, қорғау-
ажырату құрылғыларын және т.б.) желіге қосуды және оны ажыратуды бас 
энергетиктің қызметіне кіретін персонал ғана жүргізуі тиіс. 

3.2. Жұмыс құралын орнату және ауыстыру, саптамаларды орнату 
электр машинасын желіден штепсель айырымен ажыратқан жағдайда 
жүргізіледі. 

3.3. Электр аспабының кәбілі (сымы) кездейсоқ зақымданудан 
қорғалуы тиіс. Ол үшін кабельді іліп қою керек. Кәбілдерді немесе сымдарды 
жұмыс орындарының үстінен 2,5 м биіктікте, өту жолдарының үстінен - 3,5 
м, ал өту жолдарының үстінен - 6 м биіктікте ілу қажет. 

3.4. Кабельдер немесе сымдар металл, ыстық, дымқыл және майлы 
беттермен немесе заттармен жанаспауы тиіс. 

3.5. Кабельді (бауды) керуге және бұрауға жол берілмейді. Оларды 
жүктемелерге ұшыратуға, яғни оларға жүк қоймауға тыйым салынады. 

3.6. Электр құралын жұмыс жағдайына орнатқаннан кейін ғана қосу 
керек. 

3.7. Электр құралын пайдалануға құқығы жоқ басқа жұмысшыларға 
беруге тыйым салынады. 

3.8. Келесі жұмыс орнына ауысқан кезде электр құралын желіден 
штепсельдік шанышқымен ажырату керек. Электр құралын тек тұтқасынан 
ұстап, тасымалдау керек. 

3.9. Жұмыстағы кез-келген үзіліс кезінде электр құралын желіден 
штепсель шанышқымен ажырату керек. 

3.10. Электр құралын соққылардан, құлаудан, оған кір мен судың 
түсуінен қорғау керек. 

3.11. Электр бұрғылау машинасымен жұмыс істеу кезінде бұрғының 
кездейсоқ сыналануы кезінде және тесікте қанат жаю кезінде кері бұрылуға 
жол бермейтін тіреулер мен қапсырмаларды қолдану керек. Бекіткіш 
қапсырмалар жеткілікті берік болуы керек және жіптері бүлінбеуі керек. 

3.12. Ұзын бұрғысы бар электрлік бұрғылау машинасы жұмыс істеген 
кезде оны желіден ажыратқышпен бұрғыланатын тесіктен бұрғылау соңғы 
алынғанға дейін ажырату қажет. 

3.13. Абразивтік шеңберлермен жұмыс істеген кезде олардың 
беріктікке сыналғанына көз жеткізу қажет. Ұшқындар кабельдің (баудың) 
айналасындағы жұмыскерге түспеуі тиіс. 

3.14. Жұмыс процесінде арнайы киімнің айналмалы жұмыс құралына 
немесе шпиндельге тимеуін қадағалау керек. Айналмалы жұмыс құралын 
немесе шпиндельді қолмен тоқтатуға тыйым салынады. 

3.15. Жеке қорғану құралдары істен шыққан жағдайда жұмысты 
тоқтату қажет. 

3.16. Жұмыс барысында электр құралының денсаулығын бақылау 
қажет. 
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қанағаттандыратын штепсельдік жалғаулардың көмегімен ғана қосу керек. 
Қосалқы жабдықты (трансформаторларды, жиілік түрлендіргіштерді, қорғау-
ажырату құрылғыларын және т.б.) желіге қосуды және оны ажыратуды бас 
энергетиктің қызметіне кіретін персонал ғана жүргізуі тиіс. 

3.2. Жұмыс құралын орнату және ауыстыру, саптамаларды орнату 
электр машинасын желіден штепсель айырымен ажыратқан жағдайда 
жүргізіледі. 

3.3. Электр аспабының кәбілі (сымы) кездейсоқ зақымданудан 
қорғалуы тиіс. Ол үшін кабельді іліп қою керек. Кәбілдерді немесе сымдарды 
жұмыс орындарының үстінен 2,5 м биіктікте, өту жолдарының үстінен - 3,5 
м, ал өту жолдарының үстінен - 6 м биіктікте ілу қажет. 

3.4. Кабельдер немесе сымдар металл, ыстық, дымқыл және майлы 
беттермен немесе заттармен жанаспауы тиіс. 

3.5. Кабельді (бауды) керуге және бұрауға жол берілмейді. Оларды 
жүктемелерге ұшыратуға, яғни оларға жүк қоймауға тыйым салынады. 

3.6. Электр құралын жұмыс жағдайына орнатқаннан кейін ғана қосу 
керек. 

3.7. Электр құралын пайдалануға құқығы жоқ басқа жұмысшыларға 
беруге тыйым салынады. 

3.8. Келесі жұмыс орнына ауысқан кезде электр құралын желіден 
штепсельдік шанышқымен ажырату керек. Электр құралын тек тұтқасынан 
ұстап, тасымалдау керек. 

3.9. Жұмыстағы кез-келген үзіліс кезінде электр құралын желіден 
штепсель шанышқымен ажырату керек. 

3.10. Электр құралын соққылардан, құлаудан, оған кір мен судың 
түсуінен қорғау керек. 

3.11. Электр бұрғылау машинасымен жұмыс істеу кезінде бұрғының 
кездейсоқ сыналануы кезінде және тесікте қанат жаю кезінде кері бұрылуға 
жол бермейтін тіреулер мен қапсырмаларды қолдану керек. Бекіткіш 
қапсырмалар жеткілікті берік болуы керек және жіптері бүлінбеуі керек. 

3.12. Ұзын бұрғысы бар электрлік бұрғылау машинасы жұмыс істеген 
кезде оны желіден ажыратқышпен бұрғыланатын тесіктен бұрғылау соңғы 
алынғанға дейін ажырату қажет. 

3.13. Абразивтік шеңберлермен жұмыс істеген кезде олардың 
беріктікке сыналғанына көз жеткізу қажет. Ұшқындар кабельдің (баудың) 
айналасындағы жұмыскерге түспеуі тиіс. 

3.14. Жұмыс процесінде арнайы киімнің айналмалы жұмыс құралына 
немесе шпиндельге тимеуін қадағалау керек. Айналмалы жұмыс құралын 
немесе шпиндельді қолмен тоқтатуға тыйым салынады. 

3.15. Жеке қорғану құралдары істен шыққан жағдайда жұмысты 
тоқтату қажет. 

3.16. Жұмыс барысында электр құралының денсаулығын бақылау 
қажет. 

  
 

4. Апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары. 
4.1. Электр аспабының қандай да бір ақаулары болған жағдайда 

жұмысты дереу тоқтатып, оны жөндеу үшін жұмыс басшысына тапсыру 
қажет. 

4.1.1. Жұмыс кезінде мынадай ақаулардың ең болмағанда біреуі пайда 
болған кезде электр аспабын пайдалануға жол берілмейді: 

- штепсельдік қосылыстың, кабельдің (баудың) немесе оның қорғаныш 
түтігінің зақымдануы; 

- щетка ұстағыш қақпағының зақымдануы; 
- ажыратқыштың анық емес жұмысы; 
- коллектордағы щеткалардың ұшқындауы, оның бетінде дөңгелек 

оттың пайда болуы; 
- редуктордан немесе желдеткіш арналардан майдың ағуы; 
- жанған оқшаулауға тән түтіннің немесе иістің пайда болуы; 
- жоғары шу, тықылдау, дірілдің пайда болуы; 
- корпустық детальда, тұтқада, қорғаныс қоршауында сынулар немесе 

жарықтардың пайда болуы. 
4.2. Жұмыс құралы зақымданған жағдайда жұмысты дереу тоқтату 

керек. Электр құралын желіден штепсельдік шанышқымен ажыратыңыз және 
ақаулы жұмыс құралын ауыстырыңыз. 

4.3. Электр энергиясын беру кенеттен тоқтатылған жағдайда электр 
аспабын ажыратқыштың көмегімен ажырату қажет. 

4.4. Кернеу (ток сезімі) анықталған жағдайда электр аспабын 
ажыратқышпен дереу ажырату және оны желіден штепсель айырымен 
ажырату қажет. 

4.5. Өрт шыққан, түтіндеген кезде: 
4.5.1. "01 "телефоны бойынша өрт күзетіне дереу хабарлау, 

жұмыскерлерді хабардар ету, бөлімше басшысын хабардар ету, өрт туралы 
күзет бекетіне хабарлау. 

4.5.2. Ғимараттан қосалқы шығу жолдарын ашу, электр қуатын өшіру, 
терезелерді жабу және есіктерді жабу. 

4.5.3. Егер бұл өмірге қауіп төндірмейтін болса, алғашқы өрт сөндіру 
құралдарымен өртті сөндіруге кірісіңіз. 

4.5.4. Өрт сөндіру тобының кездесуін ұйымдастырыңыз. 
4.5.5. Ғимараттан шығып, эвакуация аймағында болыңыз. 
4.6. Жазатайым оқиға кезінде:  
4.6.1. Зардап шегушіні жарақат факторының әрекетінен дереу босату, 

зардап шегушіге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру және қажет болған 
жағдайда оны медициналық ұйымға жеткізу. 

4.6.2. Авариялық немесе өзге де төтенше жағдайдың дамуын және 
жарақаттайтын факторлардың басқа адамдарға әсер етуін болғызбау 
жөніндегі шұғыл шараларды қабылдасын. 

4.6.3. Жазатайым оқиғаны тергеп – тексеру басталғанға дейін, егер бұл 
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басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе және апатқа, 
аварияға немесе өзге де төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соқпаса, 
оқиға болған кездегі жағдайды сақтау, ал оны сақтау мүмкін болмаған 
жағдайда қалыптасқан жағдайды тіркеу (схемалар жасау, басқа да іс-шаралар 
жүргізу). 

5. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік талаптары. Жұмыстың 
соңында қажет: 

5.1. Электр құралын ажыратқышпен және штепсельмен ажыратыңыз. 
5.2. Электр аспабын шаң мен кірден тазарту және барлық байқалған 

ақаулықтар туралы хабарлай отырып, оны электр аспабының сақталуы мен 
ақаусыздығына жауапты адамға сақтауға тапсыру. 

5.3. Жұмыс орнын алып тастаңыз. 
5.4. Жұмыс барысында Туындаған ақаулар туралы тікелей жұмыс 

басшысына хабарлаңыз. 
5.5. Жуынуға немесе душ қабылдауға, арнайы киім мен жеке қорғаныс 

құралдарын арнайы шкафқа бүктеуге.  
 
Жұмыстарды орындау тәртібі:  
1. Қолмен электр құралының дұрыс және қауіпсіз жұмысы туралы 

бейне беріңіз. 
2. Электр құралдарымен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын 

дамыту.  
Есеп мазмұны: 
Электр құралымен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулық, бейне. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Қол электр құралымен өз бетінше жұмыс істеуге кім рұқсат етіледі? 
2. Қызметкер қандай талаптарды орындауға міндетті? 
3. Қызметкер жұмысқа кіріспес бұрын қандай талаптарды сақтау 

керек? 
4.Қандай жағдайларда электр құралын пайдалануға жол берілмейді? 
5. Жұмыстың соңында қандай талаптарды сақтау керек? 
 
3.5 Тест тапсырмалары 

 
1. Өндірістік орта факторларын қалыпқа келтіруге, өндірістік ортаның 
зиянды және қауіпті факторларын азайту және жою арқылы еңбек 
жағдайларын жақсартуға келесі шаралар жатады: 
А) гигиеналық; 
B) физиологиялық; 
C) психологиялық; 
D) эстетикалық; 
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басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе және апатқа, 
аварияға немесе өзге де төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соқпаса, 
оқиға болған кездегі жағдайды сақтау, ал оны сақтау мүмкін болмаған 
жағдайда қалыптасқан жағдайды тіркеу (схемалар жасау, басқа да іс-шаралар 
жүргізу). 

5. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік талаптары. Жұмыстың 
соңында қажет: 

5.1. Электр құралын ажыратқышпен және штепсельмен ажыратыңыз. 
5.2. Электр аспабын шаң мен кірден тазарту және барлық байқалған 

ақаулықтар туралы хабарлай отырып, оны электр аспабының сақталуы мен 
ақаусыздығына жауапты адамға сақтауға тапсыру. 

5.3. Жұмыс орнын алып тастаңыз. 
5.4. Жұмыс барысында Туындаған ақаулар туралы тікелей жұмыс 

басшысына хабарлаңыз. 
5.5. Жуынуға немесе душ қабылдауға, арнайы киім мен жеке қорғаныс 

құралдарын арнайы шкафқа бүктеуге.  
 
Жұмыстарды орындау тәртібі:  
1. Қолмен электр құралының дұрыс және қауіпсіз жұмысы туралы 

бейне беріңіз. 
2. Электр құралдарымен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын 

дамыту.  
Есеп мазмұны: 
Электр құралымен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулық, бейне. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Қол электр құралымен өз бетінше жұмыс істеуге кім рұқсат етіледі? 
2. Қызметкер қандай талаптарды орындауға міндетті? 
3. Қызметкер жұмысқа кіріспес бұрын қандай талаптарды сақтау 

керек? 
4.Қандай жағдайларда электр құралын пайдалануға жол берілмейді? 
5. Жұмыстың соңында қандай талаптарды сақтау керек? 
 
3.5 Тест тапсырмалары 

 
1. Өндірістік орта факторларын қалыпқа келтіруге, өндірістік ортаның 
зиянды және қауіпті факторларын азайту және жою арқылы еңбек 
жағдайларын жақсартуға келесі шаралар жатады: 
А) гигиеналық; 
B) физиологиялық; 
C) психологиялық; 
D) эстетикалық; 

  
 

E) механикалық. 
 
2. Шаңдайтын материалдардың ашық немесе қалқаның астында орналасқан 
қоймалары өндірістік және қосалқы ғимараттардан жақын орналаспауы тиіс: 
A) 100 м; 
B) 25 м; 
C) 50 м; 
D) 150м; 
E) 75 м. 
 
3. Улы химиялық заттар-бұл: 
A) ауыр, өткір немесе созылмалы, ауруларға және тіпті өлімге әкелетін 
заттар; 
B) тірі тіндермен тез, ұзақ байланыста болған кезде оларды бұзуы мүмкін 
агрессивті заттар мен препараттар; 
C) адам ағзасының (немесе жекелеген мүшелерінің) әртүрлі 
тітіркендіргіштердің әсеріне сезімталдығын арттыратын химиялық заттар; 
D) химиялық заттар ішке немесе теріге енген кезде челеовекте қатерлі 
ісіктердің дамуына әкелуі мүмкін; 
E) жасушалық ДНҚ-мен әрекеттесетін химиялық заттар адам ағзалары мен 
тіндерінде патогендік өзгерістерге әкеледі. 
 
4. Жедел улану аурулар деп аталады: 
A) зиянды химиялық өндірістерде жұмыс нәтижесінде адамдарда пайда 
болатын; 
B) авариялар, технологиялық режимнің немесе қауіпсіздік техникасы 
талаптарының кенеттен бұзылуы кезінде адамдарда туындайтын; 
C) организмге біртіндеп салыстырмалы түрде аз мөлшерде енетін зиянды 
химиялық заттардың ұзақ, көпжылдық әсерінің нәтижесінде пайда болатын; 
D) зиянды заттармен жұмыс істеудің қысқа мерзімі нәтижесінде туындайтын; 
E) организмде зиянды заттардың үнемі жинақталуы нәтижесінде пайда 
болады. 
 
5. Адам ағзасына әсер ету дәрежесіне сәйкес барлық химиялық заттар 
бөлінеді: 
A) 6 класс; 
B) 5 класс; 
C) 4 класс; 
D) 3 класс; 
E) 2 класс. 
 
6. Зиянды заттармен уланған жағдайда, зардап шегуші ең алдымен: 
A) алғашқы медициналық көмек көрсету; 
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B) дәрігердің келуін күтіңіз; 
C) оған тыныштық беріңіз; 
D) қауіпті аймақтан алып тастау; 
E) жасанды тыныс алу. 
 
7. Егер Шу мен діріл деңгейі рұқсат етілген мәндерден асып кетсе, Еңбек 
өнімділігі төмендейді : 
A) 20-40%; 
B) 30-50%; 
C) 10-20%; 
D) 20-70%; 
E) 40-50%. 
 
8. Шуды өлшеу бірлігі: 
A) Па; 
B) Дж; 
C) К; 
D) дБ; 
E) кмоль. 
 
9. Шуды азайту үшін бөлмелер дыбыс оқшаулауымен қамтамасыз етіледі 
және оны келесі құрылымдардан жасайды: 
A) Болат; 
B) шойын; 
C) шыны; 
D) ағаш; 
E) бетон. 
 
10. Өндірістік жабдық конструкциясының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: 
A) арнайы процестерді таңдау; 
B) қоршау құрылғыларын таңдау; 
C) жарық сигналын таңдау; 
D) тыйым салу белгілері; 
E) оңтайлы процестерді таңдау. 
 
11. Өндірістік жабдық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек: 
A) 20 жыл; 
B) белгілі бір уақыт; 
C) пайдаланудың барлық кезеңі; 
D) 80 жыл; 
E) 50 жыл. 
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B) дәрігердің келуін күтіңіз; 
C) оған тыныштық беріңіз; 
D) қауіпті аймақтан алып тастау; 
E) жасанды тыныс алу. 
 
7. Егер Шу мен діріл деңгейі рұқсат етілген мәндерден асып кетсе, Еңбек 
өнімділігі төмендейді : 
A) 20-40%; 
B) 30-50%; 
C) 10-20%; 
D) 20-70%; 
E) 40-50%. 
 
8. Шуды өлшеу бірлігі: 
A) Па; 
B) Дж; 
C) К; 
D) дБ; 
E) кмоль. 
 
9. Шуды азайту үшін бөлмелер дыбыс оқшаулауымен қамтамасыз етіледі 
және оны келесі құрылымдардан жасайды: 
A) Болат; 
B) шойын; 
C) шыны; 
D) ағаш; 
E) бетон. 
 
10. Өндірістік жабдық конструкциясының қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі: 
A) арнайы процестерді таңдау; 
B) қоршау құрылғыларын таңдау; 
C) жарық сигналын таңдау; 
D) тыйым салу белгілері; 
E) оңтайлы процестерді таңдау. 
 
11. Өндірістік жабдық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек: 
A) 20 жыл; 
B) белгілі бір уақыт; 
C) пайдаланудың барлық кезеңі; 
D) 80 жыл; 
E) 50 жыл. 
 
 

  
 

12. Технологиялық регламенттің қолданылу мерзімі: 
A) 10 жыл; 
B) 5 жыл; 
C) 15 жыл; 
D) 20 жыл; 
E) 25 жыл. 
 
13. Қажетті уақыт кезеңінде немесе өнімнің қажетті мөлшерін өндіру үшін 
өнімділікті сақтай отырып, жабдықтың берілген функцияларды орындау 
қасиеті деп аталады: 
A) сенімділік; 
B) беріктік; 
C) жөндеуге жарамдылығы; 
D) сенімділік; 
E) коррозияға төзімділігі. 
 
14. Адам ағзасынан өткен кезде өткізгіш қысылған қолдың бұлшық еттерінің 
шешілмейтін конвульсиялық жиырылуын тудыратын электр тогы деп 
аталады. 
A) сезілетін токпен; 
B) жібермейтін токпен; 
C) фибрилляциялық ток; 
D) тұрақты ток; 
E) айнымалы токпен. 
 
15. Токтың адам денесі арқылы өтуінің ең қауіпті жолы: 
A) қол-қол; 
B) қол-аяқ; 
C) аяқ-аяқ; 
D) бас-қол; 
E) өзгелері. 
 
16. ок күшінің ұзақ әсер етуі қауіпсіз деп саналады: 
A) 10мА 
B) 8 мА 
С) 1ма 
D) 12ма 
E) 15ма 
 
17. Сезілетін айнымалы токтың шекті мәндері: 
A) 0,6-1,5 м А; 
B) 10-15 мА; 
С) 100ма; 
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D) 30-50мА; 
E)200мА. 
 
18. Химиялық белсенді орталары бар барлық кластардың жарылыс қаупі бар 
аймақтарында мыналардан жасалған сымдар мен кәбілдер: 
A) полиэтиленді оқшаулау; 
B) полипропиленді оқшаулаумен; 
С) полиэтиленді оқшаулаумен; 
D) поливинилхлоридті оқшаулаумен; 
E) поливинилхлоридті оқшаулаумен. 
 
19. Бұл құрылғылар адамның электр қондырғысының тірі бөліктеріне 
кездейсоқ тиіп кетуін болдырмауға арналған. 
A) қауіпсіздік құрылғылары; 
B) ескерту құрылғылары; 
С) электр қорғау құрылғылары; 
D) блоктаушы құрылғылар; 
E) қоршау құрылғылары. 
 
20. Электр жарақатының алдын алу үшін: 
A) электр қорғау құрылғылары; 
B) қоршау құрылғылары; 
С) қауіпсіздік белгілері; 
D) блоктаушы құрылғылар; 
E) қауіпсіздік құрылғылары. 
 
21. Жоғары қауіпсіздік шаралары сақталатын электр аппараттарында: 
A) қауіпсіздік белгілері; 
B) бұғаттау; 
С) ескерту дабылы; 
D) электр қорғау құрылғылары; 
E) қоршау құрылғылары. 
 
22. "Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану 
және сынау ережелеріне" сәйкес белгілер мен плакаттар бөлінеді: 
A) 3 топ; 
B) 4 топ; 
С) 7 топ; 
D) 2 топ; 
E) 5 топ. 
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D) 30-50мА; 
E)200мА. 
 
18. Химиялық белсенді орталары бар барлық кластардың жарылыс қаупі бар 
аймақтарында мыналардан жасалған сымдар мен кәбілдер: 
A) полиэтиленді оқшаулау; 
B) полипропиленді оқшаулаумен; 
С) полиэтиленді оқшаулаумен; 
D) поливинилхлоридті оқшаулаумен; 
E) поливинилхлоридті оқшаулаумен. 
 
19. Бұл құрылғылар адамның электр қондырғысының тірі бөліктеріне 
кездейсоқ тиіп кетуін болдырмауға арналған. 
A) қауіпсіздік құрылғылары; 
B) ескерту құрылғылары; 
С) электр қорғау құрылғылары; 
D) блоктаушы құрылғылар; 
E) қоршау құрылғылары. 
 
20. Электр жарақатының алдын алу үшін: 
A) электр қорғау құрылғылары; 
B) қоршау құрылғылары; 
С) қауіпсіздік белгілері; 
D) блоктаушы құрылғылар; 
E) қауіпсіздік құрылғылары. 
 
21. Жоғары қауіпсіздік шаралары сақталатын электр аппараттарында: 
A) қауіпсіздік белгілері; 
B) бұғаттау; 
С) ескерту дабылы; 
D) электр қорғау құрылғылары; 
E) қоршау құрылғылары. 
 
22. "Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану 
және сынау ережелеріне" сәйкес белгілер мен плакаттар бөлінеді: 
A) 3 топ; 
B) 4 топ; 
С) 7 топ; 
D) 2 топ; 
E) 5 топ. 
 
 

  
 

23.Қорғаныс құралдары ретінде қолданылатын барлық аспаптар, аппараттар 
мен керек-жарақтар тиісінше орындалуы тиіс: 
A) қолданыстағы МЕМСТ; 
B) қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттармен; 
С) қолданыстағы МЕМСТ; 
D) РСТ; 
E) ЕҚСЖ; 
 
24. Дәрігерге дейінгі бірінші көмек жеңілген адамға тогы адамға көрсете 
білуі керек: 
A) арнайы оқытылған қызметкерлер; 
B) осы кәсіпорынның медбикесі; 
С) электр қондырғыларымен жұмыс істейтін әрбір адам; 
D) жедел жәрдем дәрігері; 
E) айырмашылық жоқ. 
 
25. Адамға электр тогы тиген жағдайда көмектің бірінші кезеңі: 
A) зардап шегушіні токтың әсерінен босату; 
B) оған дәрігерлік көмек көрсету; 
С) жасанды тыныс алу; 
D) таза ауа ағынын қамтамасыз ету; 
E) жүрек массажын жасау. 
 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
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организации (предприятия). Учебник. - М.: Дашков и Ко. 2020.- 290 с. 
2. Баскакова О.В., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: 

Дашков и Ко. 2019. -306 с. 
3. Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика предприятия. Учебник. - 

М.: Инфра-М, КУРС. 2017. -448 с. 
4. Коршунов В. В. Экономика организации. Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Юрайт. 2019. -314 с. 
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М.: Юрайт. 2020. -348 с. 
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7. Мокий М. С., Азоева О. В., Ивановский В. С. Экономика 

организации. Учебник и практикум. - М.: Юрайт. 2018. -284 с. 
8. Новашина Т. С., Карпунин В. И., Косорукова И. В. Экономика и 

финансы предприятия. Учебник. - М.: Синергия. 2020. -336 с. 
9. Самарина В. П., Черезов Г. В., Карпов Э. А. Экономика 

организации. Учебное пособие. - М.: КноРус. 2020. -320 с. 
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10. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организации
(предприятия). Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: 
Юрайт. 2019.- 512 с. 

11. Степанова С. А., Крыга А. В. Экономика предприятия туризма.
Учебное пособие. - М.: Инфра-М. 2016. -352 с. 

12. Тертышник М. И. Экономика организации. Учебник и практикум. -
М.: Юрайт. 2020. -632 с. 

Қорытынды 
Оқу құралын авторлар ұжымы 0911000 - «Электр жəне электрлі 

механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету жəне 
жөндеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша ТжКБ жүйесіне арналған 
өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының негізінде 
әзірледі. 

Авторлардың негізгі мақсаты теориялық материалдар мен тәжірибелік 
тапсырмалар негізінде оқытылатын Модульдер туралы толық түсінік беру 
болды. 

Оқу құралы құзыреттіліктің қалыптасу деңгейін, келесі кәсіби 
модульдерді меңгеру нәтижесінде білім алушылардың кәсіби қызметті 
орындауға дайындығын бағалауға арналған: электр жабдықтарын пайдалану, 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу, баптау және диагностикалау, сондай-ақ 
қызметкерлердің өндірістік жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. 

Бұл оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білімнің "Электр  механигі" біліктілігінің 0911000 - «Электр жəне электрлі 
механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету жəне 
жөндеу (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша 3, 4 курс білім 
алушыларына арналған. Оқу құралында сипатталған кәсіби модульдер жалпы 
кәсіби және арнайы пәндерден құралған. 

Оқу құралын пайдалану электр механигінің күрделі, ғылымды 
қажетсінетін мамандығын жүйелі, кәсіби оқытуды қалпына келтіруге және 
дамытуға ықпал ететін болады. 



293

  
 

10. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организации 
(предприятия). Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: 
Юрайт. 2019.- 512 с. 

11. Степанова С. А., Крыга А. В. Экономика предприятия туризма. 
Учебное пособие. - М.: Инфра-М. 2016. -352 с. 

12. Тертышник М. И. Экономика организации. Учебник и практикум. - 
М.: Юрайт. 2020. -632 с. 

 
 

Қорытынды 
Оқу құралын авторлар ұжымы 0911000 - "Электр және 

электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету 
және жөндеу (түрлері бойынша)"мамандығы бойынша ТжКБ жүйесіне 
арналған өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының 
негізінде әзірледі. 

Авторлардың негізгі мақсаты теориялық материалдар мен тәжірибелік 
тапсырмалар негізінде оқытылатын Модульдер туралы толық түсінік беру 
болды. 

Оқу құралы құзыреттіліктің қалыптасу деңгейін, келесі кәсіби 
модульдерді меңгеру нәтижесінде білім алушылардың кәсіби қызметті 
орындауға дайындығын бағалауға арналған: электр жабдықтарын пайдалану, 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу, баптау және диагностикалау, сондай-ақ 
қызметкерлердің өндірістік жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру. 

Бұл оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білімнің "Электромеханик" біліктілігінің 0911000 - "Электр және 
электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету 
және жөндеу (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша 3, 4 курс білім 
алушыларына арналған.Оқу құралында сипатталған кәсіби модульдер кәсіби 
және арнайы пәндерден құралған. 

Оқу құралын пайдалану электр механигінің күрделі, ғылымды 
қажетсінетін мамандығын жүйелі, кәсіби оқытуды қалпына келтіруге және 
дамытуға ықпал ететін болады. 
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Материалдық нүкте-массасы бар геометриялық нүкте. 
Абсолютті қатты дене (att) - кез-келген екі нүктенің арасындағы 

қашықтық әрдайым өзгеріссіз қалатын материалдық дене, яғни 
деформацияланбайтын дене. 

Қаттылық-денелердің пішіні мен мөлшерінің өзгеруіне қарсы тұру 
қабілеті деп аталады. 

Қатты дене-бір-бірімен үнемі байланысқан, яғни бір-біріне қатысты 
қозғалу мүмкіндігінен айырылған материалдық нүктелер жүйесі ретінде 
қарастырылатын дене. 

Еркін дене-бұл кеңістіктегі кез-келген қозғалыс туралы осы 
позициядан хабарлауға болатын дене. 

Дененің тепе-теңдігі-шартты бекітілген тірек шеңберіне қатысты 
тыныштық немесе біркелкі және түзу қозғалыс.  

Күш-сандық сипаттайтын векторлық шама 
Ньютондарда (Н) көрсетілген және анықталған материалдық 

денелердің өзара әрекеттесуі [2] 
Күштің әсер ету сызығы-күш бейнеленген вектор бағытталған түзу 

сызық. 
Күштер жүйесі- денеге әсер ететін күштердің жиынтығы. Күштер 

жүйесі жақшаға алынған жүйеге кіретін күштердің тізімі ретінде белгіленеді. 
Мысалы, , - n күштерден тұратын күштер жүйесі. 

Теңдестірілген жүйе (нөлге тең) - еркін att тепе-теңдікте болатын жүйе. 
Күштердің эквивалентті жүйелері-дене тепе-теңдікте болатын немесе 

бірдей қозғалыстар жасай алатын күштер жүйелер. - 
күштердің эквивалентті жүйелері 

Нәтиже күші - берілген күштер жүйесінің әрекетіне балама күш. 
Күштің әсер ету сызығы-күш бейнеленген вектор бағытталған түзу 

сызық. 
Күштер жүйесі-Денеге әсер ететін күштердің жиынтығы. Күштер 

жүйесі жақшаға алынған жүйеге кіретін күштердің тізімі ретінде белгіленеді. 
Мысалы, , - n күштерден тұратын күштер жүйесі 

Теңдестірілген жүйе (нөлге тең) - еркін АТТ тепе-теңдікте болатын 
жүйе. 

Күштердің эквивалентті жүйелері-дене тепе-теңдікте болатын немесе 
бірдей қозғалыстар жасай алатын күштер жүйелері. - 
күштердің эквивалентті жүйелері. 

Нәтиже күші - берілген күштер жүйесінің әрекетіне балама күш. 
Байланыс реакциясы-байланыс жағынан объектіге әсер ететін күш. Бұл 

байланыс белгілі бір қозғалысқа кедергі келтіретін Денеге әсер ететін күш 
байланыс реакциясының күші деп аталады. 
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Күштің әсер ету сызығы-күш бейнеленген вектор бағытталған түзу

сызық.
Күштер жүйесі-Денеге әсер ететін күштердің жиынтығы. Күштер

жүйесі жақшаға алынған жүйеге кіретін күштердің тізімі ретінде белгіленеді.
Мысалы, , - n күштерден тұратын күштер жүйесі

Теңдестірілген жүйе (нөлге тең) - еркін АТТ тепе-теңдікте болатын
жүйе.

Күштердің эквивалентті жүйелері-дене тепе-теңдікте болатын немесе 
бірдей қозғалыстар жасай алатын күштер жүйелері. -
күштердің эквивалентті жүйелері.

Нәтиже күші - берілген күштер жүйесінің әрекетіне балама күш.
Байланыс реакциясы-байланыс жағынан объектіге әсер ететін күш. Бұл 

байланыс белгілі бір қозғалысқа кедергі келтіретін Денеге әсер ететін күш 
байланыс реакциясының күші деп аталады.

Белсенді күштер-әр күштің модулі мен бағыты алдын-ала белгілі және 
белгілі бір денеге қолданылатын басқа күштердің әрекетіне тәуелді 
болмауымен ерекшеленетін күштер. 

Күш - дененің сыртқы жүктемелерге қарсы тұру қабілеті. 
Тұрақтылық - дененің тұрақты тепе-теңдіктің бастапқы формасын 

ұстап тұру қабілеті. 
Төзімділік-материалдың ауыспалы күш әсеріне ұзақ уақыт төтеп беру 

қабілеті. 
Біртектілік дегеніміз дененің бір сипаттағы материалдан тұратынын 

білдіреді, ал көлем элементін зерттеу нәтижелерін бүкіл денеге таратуға 
болады, ал беттің қасиеттерін дененің ішкі көлемдерінің бірдей қасиеттері 
деп санауға болады. 

Изотропия-материал қасиеттерінің бағыттан тәуелсіздігі. 
Материал моделі серпімділік, икемділік, сынғыштық және сығылу 

сияқты физикалық қасиеттерге ие. 
Серпімділік-дененің жүктемені алып тастағаннан кейін бастапқы 

пішіні мен мөлшерін қалпына келтіру қабілеті. 
Иілгіштік - дене жүктемесінен кейін елеулі деформацияларды (қалдық) 

сақтау қабілеті. 
Сынғыштық - дененің елеулі қалдық деформацияларсыз ыдырау 

қабілеті. 
Сығылу-денеге тұрақты сыртқы жүктеме әсер еткен кезде 

деформациялар мен кернеулердің уақыт өзгерісі. 
Өзек-көлденең өлшемдері бар, оның ұзындығымен салыстыруға 

келмейтін дене. 
Пластина (қабық) - өлшемі екі бағытта, үшіншіге қарағанда өлшеусіз 

үлкен және екі жазық (қисық сызықты) беттермен шектелетін дене. 
Массив-өлшемі үш бағытта өлшенетін дене. 
Күш-бұл денелер арасындағы механикалық өзара әрекеттесудің 

өлшемі. Күштер сыртқы және ішкі болып бөлінеді. 
Сыртқы күштер-бұл басқа денелермен өзара әрекеттесу кезінде денеге 

әсер ететін жүктемелер. 
Ішкі күштер-сыртқы күштерге қарсы әрекет ететін жеке дененің 

бөліктері арасындағы өзара әрекеттесу күштері, өйткені сыртқы күштердің 
әсерінен дене деформацияланады. 




