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АЛҒЫ СӨЗ
Оқу құралы "0803000-компрессорлық станциялар мен жер асты
құбырларының электр жүйелерін жөндеу және қызмет көрсету"
мамандығының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
жүйесіне қойылатын талаптар негізінде құрастырылған.
Оқу құралы тақырыптар бойынша үш негізгі бөлімді қамтиды: өндірісті
ұйымдастыру және жоспарлау, техникалық және жедел қызмет көрсетуді
ұйымдастыру, қайталама құрылғыларды, релелік қорғаныс пен автоматика
мен телемеханиканы тексеру және баптау.
Нұсқаулықта кәсіпорындардың өзіндік құны мен айналым
қаражаттарының калькуляциясын жасау әдістемесі, электромеханикалық
жабдықтарды жөндеу, монтаждау, қызмет көрсету, электр жабдықтарын
жөндеуді, реттеуді ұйымдастыру кестесін құру және т. б. бойынша негізгі
техникалық-экономикалық есептеулер келтірілген.
Қайталама құрылғыларды баптау, релелік қорғаныс және автоматика
принциптері мен әдістері сипатталған. Практикалық міндеттерді шешу
бойынша әдістемелік нұсқаулар, сондай-ақ алынған білімді бекіту үшін тест
сұрақтары келтірілген. Оқулықтағы мәтін бойынша қолданыстағы
стандарттарға сәйкес терминология мен белгілердің бірлігі сақталады.
.
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1-ТАРАУ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ
Оқу мақсаттары:
Модульді оқу кезінде білім алушылар:
- калькуляцияны құрастыру;
кәсіпорынның
электромеханикалық
жабдықтарын
жөндеу,
монтаждау, қызмет көрсету бойынша негізгі техникалық-экономикалық
есептерді жүргізу;
- электромеханикалық жабдықтарды жөндеу сапасын арттыру бойынша
іс-шараларды әзірлеу;
- меңгеруі туралы білімді құбыр көлігі газ.
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер пәндердің жалпы
курсын оқып шығуы керек:
1. Электротехника;
2. Өнеркәсіптік электроника;
3. Өнеркәсіптік экономика, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру;
4. Электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, қызмет көрсету;
5. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу;
6. Газ және компрессорлық станцияларды тасымалдау негіздері;
Кіріспе
Бұл бөлімде есептеу, кәсіпорынның электромеханикалық жабдықтарын
жөндеу, монтаждау, техникалық қызмет көрсету бойынша негізгі
техникалық-экономикалық есептеулерді орындау, электромеханикалық
жабдықты жөндеу сапасын төмендету бойынша іс-шараларды әзірлеу үшін
қажетті білім, Дағдылар мен дағдылар сипатталған.
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
- өнеркәсіптік кәсіпорынның мақсаттары, міндеттері және қызмет
түрлері;
- кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары мен айналым қаражаты;
- өнімділіктің тиімділігін арттыру жолдары;
- өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны;
- пайда, рентабельділік;
- өнімнің бәсекеге қабілеттілігі.
Басқа модульдермен өзара байланыс: БМ 05 экономиканың базалық
білімін кәсіби қызметте қолдану, ПМ 08 техникалық және жедел қызмет
көрсетуді ұйымдастыру, ПМ 09 қайталама құрылғыларды, релелік қорғаныс
және автоматика, телемеханиканы тексеру және баптау.
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1.1. Калькуляция жасау
1.1.1 Өнеркәсіптік кәсіпорынның мақсаттары, міндеттері және
қызмет түрлері
Нарықтық қатынастар жағдайында компания бүкіл экономиканың
негізгі буыны болып табылады, себебі дәл осы деңгейде қоғамға қажетті
өнімдер жасалады, қажетті қызметтер көрсетіледі.
Кəсіпорын - бұл қолданыстағы заңнамаға сәйкес қоғамдық
қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда табу мақсатында өнім өндіру,
жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсету үшін құрылған (құрылған)
дербес шаруашылық жүргізуші субъект.
Кез келген кәсіпорын заңды тұлға болып табылады, есеп пен
есептіліктің аяқталған жүйесі, дербес бухгалтерлік теңгерімі, есептік және
басқа да шоттары, өз атауы бар мөрі және тауар белгісі (маркасы) бар.
Кәсіпорынды құрудың және оның жұмыс істеуінің басты мақсаты
(миссиясы) тұтынушыларға өндірілетін өнімді (орындалған жұмыстарды,
көрсетілген қызметтерді) өткізу есебінен барынша мүмкін пайда алу болып
табылады, оның негізінде еңбек ұжымының және өндіріс құралдары
иелерінің әлеуметтік және экономикалық сұраныстары қанағаттандырылады.
Кәсіпорынның
жалпы
миссиясы
негізінде
меншік
иесінің
мүдделерімен, капитал көлемімен, кәсіпорын ішіндегі жағдаймен, сыртқы
ортамен анықталатын және келесі талаптарға жауап беретін: нақты және
өлшенетін, уақытқа бағдарланған, қол жетімді және өзара қолдау
көрсетілетін жалпы корпоративті мақсаттар құрылады және орнатылады[2].
Мемлекеттік тіркеуден кейін кәсіпорын заңды тұлға болып танылады
және шаруашылық айналымға қатыса алады.
Компанияның келесі белгілері бар:
1) кәсіпорынның өз меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе
жедел басқаруында кәсіпорынның жұмыс істеуінің материалдық-техникалық
мүмкіндігін қамтамасыз ететін оқшауланған мүлкі болуға тиіс;
2) ол кредиторлармен өзара қарым-қатынастарда, оның ішінде бюджет
алдында да туындайтын міндеттемелер бойынша өз мүлкімен жауап береді;
3) кәсіпорын өз атынан шаруашылық айналымда болады және заңды
және жеке тұлғалармен азаматтық-құқықтық шарттардың барлық түрлерін
жасасуға құқығы бар;
4) сотта талапкер және жауапкер болуға құқығы бар;
5) дербес теңгерімі, аяқталған есепке алу жүйесі болуға, мемлекеттік
органдар белгілеген есептілікті уақтылы ұсынуға тиіс;
6) банктерде есеп айырысу және басқа да шоттары болады;
7) оның ұйымдық-құқықтық нысанын көрсететін өз атауы болуы
тиіс[1].
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Кəсіпорынның ішкі ортасы [3] – бұл адамдар, өндіріс құралдары,
Ақпарат және ақша. Ішкі орта компоненттерінің өзара әрекеттесу нәтижесі
дайын өнім (жұмыс, қызмет) болып табылады (сурет. 1.1).

Адамдар

Құралдар
нәтижесі

персонал;

өндіріс?

өндірісі;

ширақ;
өнім;

Ақша Ақпарат
Сурет 1.1-Өндірістік кәсіпорын
Кәсіпорынның негізін белгілі бір кәсіби құраммен, біліктілікпен,
мүдделермен сипатталатын персонал құрайды. Бұл менеджерлер, мамандар,
жұмысшылар. Кәсіпорынның нәтижелері олардың күш-жігері мен
дағдыларына байланысты.
Әрине, оларға өндіріс құралдары қажет: өнімдер шығарылатын негізгі
құралдар және осы өнімдер шығарылатын айналым құралдары.
Қажетті материалдарды, жабдықтарды, энергия ресурстарын жеткізгені
үшін есеп айырысу үшін, қызметкерлерге жалақы төлеу үшін басқа
төлемдерді жүзеге асыру үшін кәсіпорынға оның банктегі есеп айырысу
шотында және ішінара кәсіпорынның кассасында жиналатын ақша қажет. Өз
ақшасының жеткілікті сомасы болмаған жағдайда кәсіпорын кредиттерге
жүгінеді.
Кәсіпорынның жұмысы үшін коммерциялық, техникалық және жедел
ақпарат маңызды.
Коммерциялық ақпарат мынадай сұрақтарға жауап береді: қандай
өнімді және қандай мөлшерде дайындау қажет; оны қандай бағамен және
кімге сату керек; оны өндіру үшін қандай шығыстар қажет болады.
Техникалық ақпарат өнімнің толық сипаттамасын береді, оны жасау
технологиясын сипаттайды, әр өнімді қандай бөлшектер мен материалдардан
жасау керектігін, қандай Машиналар, жабдықтар, құралдар мен әдістерді
қолдана отырып, жұмысты қандай ретпен жүргізу керектігін анықтайды.
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Жедел ақпарат негізінде персоналға тапсырмалар беріледі, оны жұмыс
орындарына орналастыру жүргізіледі, өндірістік процестің барысын бақылау,
есепке алу және реттеу, сондай-ақ басқарушылық және коммерциялық
операцияларды түзету жүзеге асырылады. Ақпарат көмегімен жұмыс істеп
тұрған кәсіпорынның барлық компоненттері өнімнің берілген түрін, тиісті
саны мен сапасын өндіруге бағытталған бірыңғай синхронды жұмыс істейтін
кешенге байланысады[3].
Кәсіпорын жұмысының тиімділігі мен орындылығын тікелей
анықтайтын сыртқы орта – бұл ең алдымен өнімді тұтынушылар, өндірістік
компоненттерді жеткізушілер, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен
кәсіпорынның маңында тұратын халық.
Кəсіпорын өз мүддесі үшін және оның қатысуымен құрылатын халық –
сыртқы ортаның басты факторы. Халық сонымен қатар өнімнің негізгі
тұтынушысы және жұмыс күшін жеткізуші болып табылады.
Кәсіпорынды жеткізушілердің қатарына несие мекемелері – ақша
ресурстарын жеткізетін банктер, сондай – ақ кәсіпорындар үшін қажетті
ғылыми-техникалық ақпарат пен жобалық құжаттаманы дайындайтын
ғылыми және жобалық ұйымдар кіруі керек. Өндірістік кәсіпорындардың
барлық қызметі заңнамалық базаға сүйенеді. Заңдардың орындалуын жүзеге
асыру және бақылау Үкіметке және жергілікті билік органдарына жүктеледі.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның міндеттері: кәсіпорын иесінің
табыс алуы (иелері арасында Мемлекет, акционерлер, жеке тұлғалар болуы
мүмкін), тұтынушыларды шарттарға және нарықтық сұранысқа сәйкес
кәсіпорын өнімімен қамтамасыз ету, кәсіпорын персоналын жалақымен,
қалыпты еңбек жағдайларымен және кәсіби өсу мүмкіндігімен қамтамасыз
ету, кәсіпорын маңында тұратын халық үшін жұмыс орындарын құру,
қоршаған ортаны қорғау: жер, әуе және су бассейндері, кәсіпорын
жұмысындағы іркілістерге жол бермеу (жеткізудің бұзылуы, ақаулы өнімді
шығару, өндіріс көлемінің күрт арттыру.
Кәсіпорынның міндеттері анықталады: иесінің мүдделері, капиталдың
мөлшері, кәсіпорын ішіндегі жағдай және сыртқы орта [3].
Кәсіпорынның өндірістік-техникалық бірлігі, ұйымдық-әкімшілік және
қаржы-экономикалық дербестігі бар [1].
Өндірістік-техникалық
бірлік
өндіріс
процесінің
жекелеген
кезеңдерінің өзара байланысын білдіреді, нәтижесінде бастапқы материалдар
дайын өнімге айналады. Ол техникалық құжаттаманың бірыңғай жүйесін,
жалпы техникалық саясатты, машиналардың бірыңғай жүйесін, жалпы
көмекші және қызмет көрсететін бөлімшелердің болуын анықтайды.
Ұйымдастырушылық және әкімшілік Тәуелсіздік кәсіпорынның
біртұтас ұжымы, біртұтас әкімшілігі және заңды тұлға құқығы бар екенін
білдіреді.
Қаржылық-экономикалық дербестік кәсіпорынның өз қызметін өзін-өзі
өтеу негізінде ұйымдастыратындығында және есепке алу мен есептіліктің
бірыңғай толық нысанына ие болуында.
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Кәсіпорындарды көптеген себептер бойынша жіктеуге болады.
Кәсіпорындарды жіктеудің келесі факторлары маңызды:
- қызметтің мақсаты мен сипаты;
- пайдаланылатын ресурстар;
- салалық тиістілік;
- орналасқан жері;
- кәсіпорын мөлшері;
- меншік нысаны;
- ұйымдастыру-құқықтық нысаны.
1. Қызметтің мақсаты мен сипаты бойынша кәсіпорындардың екі түрін
бөлуге болады: кəсіпкерлік (коммерциялық) және кəсіпкерлік емес
(коммерциялық
емес),
олардың
болуы
мемлекеттің
бюджеттік
қаржыландыруымен қамтамасыз етіледі.
2. Пайдаланылған ресурстардың ерекшеліктеріне сәйкес кәсіпорындар
бөлінеді:
- негізінен еңбек ресурстарын пайдаланатын (еңбекті көп қажет ететін);
- өндірістің қарқынды пайдаланатын құралдары (қорды көп қажет
ететін);
- қарқынды пайдаланатын материалдар (материалды көп қажет ететін).
Еңбекті көп қажет ететін кәсіпорындар өндірістің жалпы
шығындарындағы еңбек шығындарының жоғары үлесімен сипатталады. Бұл
кәсіпорындар, әдетте, еңбек бөлінісінің жоғары деңгейіне ие. Еңбек
бөлінісінің оң және теріс салдары бар (кестені қараңыз.1.1).
Кесте 1. 1-еңбек бөлінісінің оң және теріс салдары
Артықшылықтары:
Кемшіліктері
Қызметкерлердің
қабілеттерін Монотонды қызмет. Иеліктен кету
пайдалану.
Машиналарды
жақсы және мағынаны жоғалту. Бір жақты
пайдалану. Кәсіпорынның орналасқан жүктеуге байланысты аурулар
жерінің артықшылықтарын пайдалану
Шеберлікті арттыру
Тар мамандандыруға байланысты
Еңбек өнімділігінің өсуі. Табыстың икемділіктің төмендігі. Бірлескен
қызмет
нәтижелеріне
өсуі
қызығушылықтың болмауы
Мамандандыру мен еңбек бөлінісінің теріс салдары еңбекті ізгілендіру,
еңбек бөлінісін шектеу, еңбек қызметінің мазмұнын байыту, топтардағы
жұмыс тұжырымдамаларының пайда болуына әкелді.
Капиталды көп қажет ететін кәсіпорындарда өндіріс құралдарының
саны өте көп. Өндіріс шығындарының едәуір бөлігі амортизациялық
аударымдар болып табылады[1].
Техникалық прогресс өндірісті мамандандыруға, механикаландыруға
және автоматтандыруға әкеледі[1]. Механикаландыру қол еңбегін
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машинамен алмастыруды қамтиды. Автоматтандыру өндіріс процесін
басқару үшін компьютерлік технологияны қолданған жағдайда орын алады.
Өндіріс құралдарын механикаландыру мен автоматтандырудың жоғары
деңгейімен өндіріс процесі жеткілікті икемді болмайды, өндіріс шығындары
артады және кәсіпорын өндіріс құралдарын тиімді пайдалану мәселесін
шешуге мәжбүр болады.
Материалды көп қажет ететін кәсіпорындар ресурстардың жоғары
шығындарына ие. Бұл кәсіпорындар ресурстарды тиімді пайдалану және
өндіріс қалдықтарын жоюға байланысты экологиялық мәселелерді шешуі
керек.
3. Салалық тиесілігіне сәйкес кәсіпорындар мыналарға бөлінеді:
а) пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеуді және тауарлар өндіруді
жүзеге асыратын өнеркәсіптік кәсіпорындар;
б) құрылыс кәсіпорындары;
в) өздері тауар шығармайтын, бірақ дистрибьюторлық функцияларды
орындайтын сауда кәсіпорындары;
г) қаржы жинайтын және несие беретін банктер;
д) әртүрлі көлік құралдарын пайдалана отырып тасымалдаумен
айналысатын көлік кәсіпорындары;
е) әр түрлі тәуекелдерден сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру
ұйымдары;
ж) қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар, мысалы, қонақ үйлер,
туристік фирмалар, консалтингтік фирмалар және басқалар.
Ең ыңғайлы орын - бұл ең жоғары пайда мен өндіріс рентабельділігі
қамтамасыз етілген кезде, бәрі бірдей. Сонымен бірге кәсіпорынның
экологиялық принципін ұмытпау керек.
4. Кәсіпорынның орналасқан жерін таңдау келесі критерийлер негізінде
анықталады:
- Материалдарға бағдар. Бұл әсіресе материалды көп қажет ететін
кәсіпорындар үшін материалдардың көлік шығындарын азайту мақсатында
өте маңызды.
- Еңбек ресурстарына бағдарлау. Екі жағдай ескеріледі: аймақтағы
еңбек ресурстарының саны және жұмыс күшінің бағасы.
- Тауарлар мен салықтарды сатуға бағдарлау. Ол әртүрлі аймақтарда
салық салу, қаржылық қолдау және салық саясатының әртүрлі жүйелері
болған жағдайда қолданылады. Кәсіпорын орналасады, онда бұл жағдай
неғұрлым тиімді.
- Көлік құралдарына бағдар. Кәсіпорынды ең тиімді кепілдендірілген
көлік қызметтерімен қамтамасыз ететін орынды таңдау. Кәсіпорындарды
көлік тораптарының (порттардың, әуежайлардың, автомагистральдардың)
жанында орналастыру ыңғайлы.
- Энергия көздеріне назар аудару, бұл энергияны көп қажет ететін
кәсіпорындар үшін өте маңызды. Алайда, қазіргі уақытта бұл электр
энергиясын кеңінен қолданудың арқасында бұрынғыдай маңызды емес.
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- Қоршаған ортаға бағдарлану соңғы жылдары үлкен маңызға ие және
экологиялық қауіпсіздік мақсатында белгілі бір аймақтарда кейбір
кәсіпорындар салуға мүмкіндік бермейді.
- Тұтынушыға бағдарлану әсіресе сауда кәсіпорындары үшін маңызды.
- Жердің ерекшеліктеріне назар аудару ландшафт пен климаттың
ерекшеліктерін ескеруі керек көлік кәсіпорындары үшін маңызды рөл
атқарады.
- Шетелдік серіктестерге бағдарлау - кәсіпорын шетелдік
жеткізушілермен немесе Тапсырыс берушілермен тікелей байланысты болған
жағдайларда.
5. Кәсіпорындар келесі факторларға байланысты шағын, орта немесе ірі
болып жіктелуі мүмкін: жұмысшылар саны, жылдық айналым, негізгі
капитал мөлшері, жұмыс орындарының саны, еңбек шығындары, бастапқы
материалдарды пайдалану.
6. Дайын өнімнің мақсатына сәйкес кәсіпорындар өндіріс құралдарына
және тұтыну заттарына бөлінеді.
7. Технологиялық қоғамдастық негізінде үздіксіз және дискретті
өндіріс процестері бар кәсіпорын ерекшеленеді.
8. Бір типті өнімдердің мамандануы мен өндіріс ауқымы бойынша
кәсіпорындар мамандандырылған, әртараптандырылған және біріктірілген
болып бөлінеді.
9. Өндіріс процесінің түрлеріне сәйкес кәсіпорындар өндірістің бір
түрі, сериялық, жаппай, тәжірибелі кәсіпорындарға бөлінеді.
10. Меншік нысандары жеке, мемлекеттік және аралас кәсіпорындарды
ажыратады.
Кәсіпорынды құрудың және оның жұмыс істеуінің басты мақсаты
(миссиясы) тұтынушыларға өндірілетін өнімді (орындалған жұмыстарды,
көрсетілген қызметтерді) сату есебінен барынша мүмкін пайда алу болып
табылады, оның негізінде еңбек ұжымының және өндіріс құралдары
иелерінің
әлеуметтік
және
экономикалық
сұраныстары
қанағаттандырылады[1].
Кәсіпорынның
жалпы
миссиясы
негізінде
меншік
иесінің
мүдделерімен, капитал көлемімен, кәсіпорын ішіндегі жағдаймен, сыртқы
ортамен анықталатын және келесі талаптарға жауап беретін: нақты және
өлшенетін, уақытқа бағдарланған, қол жетімді және өзара қолдау
көрсетілетін жалпы корпоративті мақсаттар құрылады және орнатылады [1].
Кәсіпорынның қызметі көптеген құқықтық актілерді реттейді, олардың
негізгілері: кәсіпорын туралы Заң, кәсіпорынның жарғысы және еңбек
ұжымының кәсіпорын әкімшілігімен қарым-қатынасын реттейтін Ұжымдық
шарт.
Кәсіпорын туралы заң кәсіпорынды құру, тіркеу, тарату және қайта
құру тәртібін анықтайды.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес кәсіпорынды меншік иесі немесе еңбек
ұжымының шешімі бойынша; монополияға қарсы заңнамаға сәйкес басқа
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кәсіпорынды мәжбүрлеп бөлу нәтижесінде; жұмыс істеп тұрған
кәсіпорынның құрамынан бір немесе бірнеше құрылымдық бөлімшелерді
бөлу нәтижесінде, сондай-ақ басқа жағдайларда құруға болады.
Кәсіпорын тіркелген күнінен бастап елдің мемлекеттік тізіліміне
енгізіледі. Бұл процедураны жүзеге асыру үшін құрылтайшының өтініш, құру
туралы шешімі, жарғы және басқа құжаттар қажет.
Кәсіпорынды тарату және қайта ұйымдастыру меншік иесінің шешімі
бойынша және еңбек ұжымының қатысуымен не соттың немесе төреліктің
шешімі бойынша, сондай-ақ:
- оны банкрот деп тану;
- егер кәсіпорын қызметіне тыйым салу туралы шешім қабылданса;
- егер сот шешімімен құрылтай құжаттары жарамсыз деп танылса және
басқа жағдайларда.
Кәсіпорынды басқару жарғыға сәйкес меншік иесінің құқықтары мен
еңбек ұжымының өзін-өзі басқару принциптерін үйлестіру негізінде жүзеге
асырылады. Меншік иесі кәсіпорынды басқару құқығын кәсіпорын кеңесіне
немесе кәсіпорынның жарғысында көзделген және меншік иесі мен еңбек
ұжымының мүдделерін білдіретін басқа органға бере алады.
Кәсіпорынның мүлкін негізгі қорлар мен айналым қаражаттары,
сондай-ақ құны кәсіпорынның балансында көрсетілген басқа құндылықтар
құрайды.
Оны қалыптастыру көздері:
құрылтайшылардың ақшалай және материалдық жарналары;
- негізгі және басқа да қызмет түрлерінен түсетін кірістер;
- бағалы қағаздардан түскен кірістер; банктердің және басқа
кредиторлардың кредиттері;
тиісті деңгейдегі бюджеттерден күрделі салымдар мен дотациялар;
- меншікті мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіруден түсетін
түсімдер;
- кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың өтеусіз немесе
қайырымдылық жарналары және басқа көздер.
Кәсіпорын мүлікті өз қалауы бойынша пайдаланады және оған билік
етеді: сатады, тегін береді, айырбастайды немесе жалға береді.
Кәсіпорын туралы заңға сәйкес кәсіпорынның шаруашылық қызметінің
қаржылық нәтижелерінің қорытынды көрсеткіші пайда (кіріс) болып
табылады, оны пайдалану тәртібін меншік иесі айқындайды.
Кәсіпорындарда еңбекке ақы төлеудің ең төменгі мөлшері "осы
жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңға сәйкес белгіленеді.
Кәсіпорын қызметті жоспарлауды дербес жүзеге асырады және
өндірілетін өнімге деген сұранысты ескере отырып, даму перспективаларын
анықтайды. Жоспарлардың негізін өнімді, жұмыстарды, қызметтерді
тұтынушылармен
және
материалдық-техникалық
ресурстарды
жеткізушілермен жасалған шарттар құрайды.
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Компания өз өнімдерін дербес немесе келісім-шарт негізінде
белгіленген бағалар мен тарифтер бойынша сатады. Шетелдік серіктестермен
есептеулерде әлемдік нарықтың шарттары мен бағаларына сәйкес
келісімшарттық бағалар қолданылады[2].
Еңбек ұжымы мүшелерінің және олардың отбасыларының еңбек
жағдайларын, өмірі мен денсаулығын жақсартуды қоса алғанда, әлеуметтік
даму мәселелерін кәсіпорынның Жарғысына, ұжымдық шартқа және Елдің
заңнамалық актілеріне сәйкес меншік иесінің қатысуымен еңбек ұжымы
шешеді.
Мемлекет кәсіпорынның құқықтары мен заңды мүдделерінің
сақталуына кепілдік береді:
- меншік нысанына қарамастан, оған шаруашылық жүргізудің тең
құқықтық және экономикалық жағдайларын қамтамасыз етеді;
- нарықтың дамуына ықпал етеді және оны экономикалық заңдар мен
ынталандырулардың көмегімен реттейді, монополияға қарсы шараларды іске
асырады;
- прогрессивті технологияларды енгізетін, жаңа жұмыс орындарын
құратын кәсіпорындарға жеңілдік жағдайларын қамтамасыз етеді.
Кәсіпорын шарттық міндеттемелерді, несие-есеп айырысу және салық
тәртібін, өнім сапасына қойылатын талаптарды бұзғаны үшін, қоршаған
ортаны ластағаны үшін жауапты болады. Кәсіпорын өндірістің қауіпсіздігін,
санитарлық-гигиеналық нормалар мен өз қызметкерлерінің, халықтың және
өнімді тұтынушылардың денсаулығын қорғау жөніндегі талаптарды
қамтамасыз етуі тиіс.
Кәсіпорын қызметінің жекелеген тараптарын бақылауды: мемлекеттік
салық әкімшілігі, салық полициясы және өндіріс, еңбек, өрт және
экологиялық қауіпсіздік қауіпсіздігін қадағалау жүктелген мемлекеттік
органдар, елдің заңнамасында айқындалған басқа да органдар жүзеге
асырады.
Компания жарғының негізінде жұмыс істейді, оны меншік иесі
бекітеді, ал мемлекеттік кәсіпорындар үшін - еңбек ұжымының қатысуымен.
Кәсіпорынның жарғысында: меншік иесі және кәсіпорынның толық
атауы, оның орналасқан жері, қызметінің мәні мен мақсаттары, басқару
органдары және оларды қалыптастыру тәртібі, еңбек ұжымы мен оның
сайланған органдарының құзыреті мен өкілеттіктері, мүлікті құру тәртібі,
кәсіпорынды қайта құру және тоқтату шарттары анықталады.
Жарғыға ережелер енгізілуі мүмкін:
- еңбек қатынастары туралы;
- кәсіпорын кеңесінің өкілеттіктері, құрылу тәртібі және құрылымы
туралы;
- тауар белгісі туралы және басқалар [2].
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1.1.2 Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары мен айналым
қаражаты
Ұйымның өндірістік қорлары өндірістік процестің ажырамас бөлігі
болып табылады, онсыз материалдық және рухани тауарларды құру мүмкін
емес. Материалдық тауарларды өндіру, әртүрлі қызметтерді ұсыну еңбек
құралдары мен еңбек заттарының болуын болжайды.
Еңбек құралдары (машиналар, жабдықтар, көлік құралдары,
ғимараттар, құрылыстар және т.б.) негізгі қорлардың материалдық-заттық
мазмұны болып табылады.
Еңбек заттары (материалдар, отын, қосалқы бөлшектер және т.б.)
айналым қаражатының мазмұны болып табылады.
Жиынтықта негізгі қорлар мен айналым қаражаттары өндіріс
құралдарын құрайды. Құндық нысанда көрсетілген өндіріс құралдары
кәсіпорындардың өндірістік қорлары болып табылады. Негізгі және айналым
қорларын ажыратыңыз.
Негізгі өндірістік қорлар - бұл өндіріс процесіне ұзақ уақыт қатысатын
және сонымен бірге олардың табиғи формасын сақтайтын еңбек құралдары.
Олардың құны тұтыну құнының жоғалуына қарай дайын өнімге
бөлшектермен ауыстырылады.
Негізгі өндірістік қорлар өндірістік процестерге тікелей қатысады не
осы процестерді жүзеге асыру үшін қажетті материалдық жағдайлар жасайды
(өндірістік ғимараттар).
Айналым қаражаттары - бұл әр жаңа өндіріс циклінде толығымен
тұтынылатын, өз құнын дайын өнімге толығымен жеткізетін және өндіріс
процесінде өзінің табиғи формасын сақтамайтын өндіріс құралдары.
Материалдық негізгі қорлар (негізгі құралдар) және материалдық емес
негізгі қорлар (материалдық емес активтер) бар.
Материалдық ҚҚ (негізгі құралдар) – тауарларды өндіру және өткізу
(жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) немесе ұйымды басқару үшін
еңбек құралдары ретінде пайдаланылатын, ұйымға болашақта экономикалық
пайда әкелуге қабілетті, пайдалы пайдалану мерзімі 12 айдан асатын
кәсіпорын мүлкінің бір бөлігі.
Негізгі қызмет қорларына тауарларды құру процесіне тікелей
қатысатын өндірістік қорлар кіреді.
Негізгі емес қызмет қорларына өндірістік емес негізгі қорлар, сондайақ материалдық тауарлар жасаумен байланысты емес функцияларды
орындайтын өндірістік қорлар жатады.
Өндірістік емес негізгі қорлар - бұл өндіріс процесіне қатыспайтын,
бірақ жұмысшылардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыратын
әлеуметтік мүлік. Бұл кәсіпорындардың балансында тұрған және өндірістік
процеске тікелей әсер етпейтін тұрғын үйлер, балалар және спорт
мекемелері, асханалар, демалыс базалары және еңбекшілерге мәденитұрмыстық қызмет көрсететін басқа да объектілер.
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МӨЗ (негізгі капитал) ҒТП өндіру мен жеделдетудің маңызды факторы
болып табылады. Макродеңгейдегі МӨЗ-дің экономикалық жəне əлеуметтік
маңызы келесілермен түсіндіріледі:
1. ОПФ елдің ұлттық байлығының маңызды бөлігі болып табылады.
Олардың өсуімен ҰБ артады.
2. Отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен өндіріс тиімділігі
көбінесе ҚҚ-ның көлеміне, әсіресе олардың сапалық жағдайына байланысты.
3. Еңбекті механикаландыру және автоматтандыру деңгейі барлық
экономикалық және әлеуметтік салдармен ҚҚ сандық және сапалық
жағдайына байланысты.
4. Экономикалық өсу қарқыны ҚҚ-ның сандық және сапалық
жағдайына байланысты.
5. ҚҚ–ның жеткілікті шамасының болуы-елдің экономикалық
қауіпсіздігі мен оның қорғаныс қабілеті үшін негіз болып табылады.
ҚҚ-ның микро деңгейдегі рөлі зор, себебі олардың құны мен сапалық
жай-күйі олардың құнына байланысты:
а) кәсіпорынның өндірістік қуаты, өнімді шығару және өткізу көлемі;
б) өнімнің сапа деңгейі және бәсекеге қабілеттілігі;
в) өнімнің өзіндік құны мен рентабельділік деңгейі;
г) кәсіпорынның қаржылық жағдайы [1].
МӨЗ-ді жіктеу, құрылымы және бағалау
Негізгі қорлар тобының жіктелуі 1.2-суретте көрсетілген. Негізгі
қорлар (ҚҚ) мынадай белгілер бойынша жіктеледі:
1) өндіріс процесіне әсер ету сипаты (өндірістік құрылым);
2) өндіріс процесінде орындалатын түрлерге, мақсаттарға,
функцияларға (түрлік немесе технологиялық құрылым);
3) кіші салалар бойынша (кіші салалық құрылым);
4) Технологиялық деңгей, прогрессивтілік (сапалық құрылым);
5) өсімін молайту тәсілі (өсімін молайту құрылымы);
6) нақты қызмет мерзімі бойынша (жас құрылымы).
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1.2-сурет - Негізгі қорлар тобының жіктелуі

т. б.;

Өндірістік мақсатына байланысты негізгі қорлар топтарға бөлінеді:
- ғимараттар - өндірістік корпустар, қоймалар, кеңселер, гараждар және

- құрылыстар - өндіріс процесін жүзеге асыру үшін қажетті жағдайлар
жасайтын жолдар, эстакадалар, қоршаулар және басқа да инженерлікқұрылыс конструкциялары;
- беру құралдары - электр беру, байланыс желілері, құбырлар;
- машиналар мен құрылғылар - күш машиналары мен жабдықтары,
жұмыс машиналары мен жабдықтары, өлшеу және реттеу құрылғылары мен
зертханалық жабдықтар, есептеу техникасы;
- көлік құралдары - көлік құралдарының барлық түрлері, оның ішінде
зауытаралық, цехаралық және цехішілік;
- құрал-саймандар;
Өндірістік құрал-сайман және құрал-сайман
Шаруашылық мүкәммал
- басқа негізгі қорлар.
Тиесілігі бойынша кәсіпорынға бөледі:
а) меншікті НӨҚ;
б) жалға алынғандар (лизинг бойынша алынған);
в) жедел басқаруда немесе шаруашылық жүргізуде.
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Кәсіпорынның шаруашылық қызметінде пайдалану дәрежесі бойынша
МӨЗ бөлінеді:
- қолданыстағы (пайдалануда);
- әрекетсіз, уақытша пайдаланылмайтын (запаста, консервацияда).
Өндіріс процесінің рөлі негізгі өндірістік қорлардың белсенді және
пассивті бөліктерін ажыратады. Белсенді бөлікке өнімнің (беріліс
құрылғылары, машиналар мен жабдықтар) көлемі мен сапасын анықтайтын
еңбек заттарына тікелей әсер ететін негізгі құралдар жатады. Пассивті негізгі
құралдар өндірістік процесті жүзеге асыру үшін жағдай жасайды
(ғимараттар, құрылыстар, көлік құралдары).
МӨЗ құрылымы негізгі қорлардың жекелеген топтарының жалпы
құнындағы құны бар үлес салмағымен анықталады. ҚҚ құрылымы олардың
айналым жылдамдығы мен пайдалану тиімділігіне әсер ететін маңызды
экономикалық сипаттамасы болып табылады.
Өндірістік құрылым деп МӨЗ-дің әртүрлі топтарының заттай-табиғи
құрамы бойынша олардың орташа жылдық жалпы құнындағы қатынасы
түсініледі. Ең тиімді құрылым-бұл МӨЗ-дің белсенді бөлігінің үлесі көп. Бұл
өндіріс көлемі, кәсіпорынның өндірістік қуаты және т.б. кәсіпорынның
көрсеткіштері МӨЗ-дің белсенді бөлігінің мөлшеріне байланысты.
Негізгі өндірістік қорлардың өндірістік құрылымы келесі факторларға
байланысты: мамандану деңгейі, шоғырлану, ынтымақтастық және өндірісті
әртараптандыру, механикаландыру және автоматтандыру, өндіріс процесінің
ерекшеліктері, ғылыми-техникалық прогресті жеделдету және кәсіпорынның
географиялық орналасуы және т. б.
ҰҚЖ жас құрылымы олардың жас топтары бойынша бөлінуін
сипаттайды (5 жасқа дейін, 5 жастан 10 жасқа дейін, 10 жастан 15 жасқа
дейін, 15 жастан 20 жасқа дейін, 20 жастан жоғары).
ОЖ-ны есепке алу және жоспарлау заттай және құндық (ақшалай)
өлшемде жүзеге асырылады. Заттай өлшеудегі есепке алу Еңбек
құралдарының техникалық жай-күйінің толық сипаттамасын қамтитын
мерзімді жүргізілетін түгендеу және паспорттау деректері негізінде
жүргізіледі. Табиғи өлшеудегі есепке алу жабдықтың балансын жасау, ОЖнің техникалық құрамын және өндірістік қуатын анықтау, оны уақтылы
ауыстыру үшін жабдықтың тозу дәрежесін есептеу үшін қажет.
ОЖ құнын бағалау олардың жалпы көлемін, динамикасын,
құрылымын, тозуын, амортизациясын анықтау үшін қажет. Негізгі қорларды
бағалаудың бірнеше түрлері бар.
Негізгі қорлардың бастапқы құны - бұл қорларды дайындауға немесе
сатып алуға, оларды жеткізуге, монтаждауға және оларды сатып алу кезіндегі
қолданыстағы
бағаларда
қолданысқа
енгізуге
нақты
жұмсалған
шығындардың сомасы.
Қалпына келтіру құны - бұл жаңа өндірістік жағдайларда (осы жылы)
бұрын сатып алынған негізгі құралдарды ұдайы өндіру құны, яғни дәл сол
ОС объектісін қазіргі уақытта бастапқы түрінде дайындау үшін жасалуы тиіс
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шығындар мөлшерінде бағалау. Негізгі қорлардың қалпына келтіру құнын
айқындау үшін қайта бағалау жүргізу қажет.
Ұйым есепті кезеңнің басында жылына бір реттен жиі емес ОС біртекті
объектілерінің топтарын қайта бағалай алады. Қайта бағалау әдістері дербес
таңдалады (мысалы, құжатпен расталған нарықтық бағалар бойынша;
дефлятор индексін қолдану; тәуелсіз бағалаушыны тарту).
Қалдық құн негізгі қорлардың бастапқы немесе қалпына келтіру құны
мен олардың тозу сомасы (жүргізілген амортизациялық аударымдар)
арасындағы айырманы білдіреді.
Жою құны - тозған және өндірістен шығарылған негізгі қорларды сату
құны (мысалы, сынықтардың, қосалқы бөлшектердің бағасы).
Толық құны бойынша ҚҚ балансы мынадай түрде жасалады [1].
ФКГ  ФНГ  ФВВ  Фв ыб

(1.1)

мұндағы жыл соңындағы ҚҚ-ның толық құны;
- жыл басындағы ҚҚ толық құны;
- қолданысқа енгізілетін ҚҚ құны;
Фв ыб - кеткен БФ құны.
Негізгі қорларды көбейту-оларды жаңартудың үздіксіз процесі. ҚҚ
ұдайы өндірудің негізгі мақсаты-кәсіпорындарды сандық және сапалық
құрамында негізгі қорлармен қамтамасыз ету, сондай-ақ оларды жұмыс
жағдайында ұстау.
ҚҚ ұдайы өндіру процесінде мынадай міндеттер шешіледі:
1) кететін ҚҚ-ны өтеу;
2) өндіріс көлемін кеңейту мақсатында ҚҚ массасын ұлғайту;
3) ҚҚ түрлік, технологиялық және жас құрылымын жетілдіру, яғни
өндірістің техникалық деңгейін арттыру.
Негізгі қорларды қарапайым және кеңейтілген көбейтудің әртүрлі
формалары бар. Қарапайым ұдайы өндіріс нысандары-жабдықты жөндеу,
жаңғырту және физикалық тозған және техникалық ескірген еңбек
құралдарын ауыстыру.
Негізгі қорлардың кеңейтілген молықтыру нысандары: жұмыс істеп
тұрған кәсіпорынды техникалық қайта жарақтандыру (сапалы жаңа
деңгейде), реконструкциялау және кеңейту, жаңа құрылыс.
Негізгі қорларды қалпына келтіру (көбейту) нысандары суретте
көрсетілген.1.3
- негізгі қорлардың физикалық тозуы.
Кәсіпорындардағы негізгі қорлар біртіндеп тозады. Физикалық
(материалдық) және моральдық (экономикалық) тозуды ажыратыңыз.
Физикалық тозу еңбек процесінің немесе табиғат күштерінің әсерінен
негізгі өндірістік қорлардың материалдық тозуын білдіреді (жұмыс
20

органдарының жойылуы, металл бөліктері мен конструкцияларының
коррозиясы, ағаш бөліктерінің шіруі, ауа-райының бұзылуы және т.б.).
НҚ-нің физикалық тозуы оларды пайдалану немесе әрекетсіздік
процесінде жүреді. Тозудың осы түрлерінің жалпы түрі-НҚ уақыт өте келе
техникалық және экономикалық қасиеттерін жоғалтады. Айырмашылық
шығындарды өтеу процесінде:

1.3-сурет-негізгі құралдарды қалпына келтіру нысандары
1) бірінші түрдегі табиғи тозу НҚ құнын дайындалатын өнімге
ауыстыру есебінен өтеледі;
2) тозудың екінші түрі жоғалтуды білдіреді.
МӨЗ-дің физикалық тозуы жүктемеге, күтім сапасына, өндірісті
ұйымдастыру деңгейіне, жұмысшылардың біліктілігіне және басқа
факторларға тікелей байланысты.
Физикалық тозуы анықталуы мүмкін екі жолмен.
1. НҚ объектісінің қызмет ету мерзімі (орындалған жұмыстар көлемі)
бойынша)
2. НҚ техникалық жай-күйін тексеру деректері бойынша. Бұл ретте
жекелеген конструктивтік элементтердің физикалық тозуын анықтайды,
содан кейін объект бойынша жалпы тозудың орташа өлшенген пайызын
анықтайды
Негізгі өндірістік қорлардың моральдық тозуы деп олардың
техниканың қазіргі деңгейіне сәйкес келмеуі, оларды пайдаланудың
техникалық-экономикалық орындылығының төмендеуі түсініледі.
Моральдық тозу физикалық тозудың толық мерзімі аяқталғанға дейін
ОЖ-ны қолданудың экономикалық тиімділігі мен орындылығының
жоғалуынан көрінеді.
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Моральдық тозу екі формада көрінеді.
1) осы қаражатты өндіретін салаларда өнімділіктің өсуіне байланысты
оларды құруға арналған шығындардың қысқаруы салдарынан ОЖ құнының
төмендеуі. Тозудың бұл түрі ОЖ-ны тұтыну саласындағы ішінара
құнсызданумен сипатталады.
2) мерзімінен бұрын, физикалық қызмет мерзімі аяқталғанға дейін,
неғұрлым өнімді еңбек құралдарын пайдалануға енгізу салдарынан жұмыс
істеп тұрған НҚ-ның құнсыздануы. Оларды пайдалануды жалғастыру еңбек
өнімділігінің өсуіне кедергі келтіреді, ал мерзімінен бұрын алып қою –
амортизацияланбаған құнның жоғалуына әкеледі.
Негізгі қорлардың амортизациясы
Негізгі қорлардың тозуын өтеу және негізгі қорларды қалпына келтіру
және қалпына келтіру үшін қажетті қаражатты жинақтау мақсатында
амортизациялық аударымдар жүйесі пайдаланылады.
Амортизация - бұл негізгі қорлардың тозуын ақшалай өтеу.
Амортизация ОС құнынан кәсіпорынның амортизациялық қорына ай
сайынғы аударымдар түрінде жүзеге асырылады.
Амортизация - негізгі қорлардың жұмыс істеуінің барлық белгіленген
мерзімі ішінде істен шыққан негізгі қорларды өтеу үшін ақша қаражатын
жинақтаудың жоспарлы процесі.
Ақша қаражатын жинақтауға өндіріс шығындарына аударымдардың
"амортизациялық" сомаларын қосу арқылы қол жеткізіледі. Амортизациялық
аударымдар өндіріс шығындарының элементтерінің бірі болып табылады
және өнімнің өзіндік құнының құрамына кіреді.
Амортизациялық аударымдар мынадай функцияларды орындайды:
1) ҚҚ тозуын ақшалай өтеу;
2) жай және кеңейтілген молықтыруға инвестициялау;
3) өнімді өндіруге және өткізуге арналған шығындарды қалыптастыру;
4) салық салынатын пайданы айқындау;
5) инвестициялардың экономикалық негіздемесі; ;
6) МӨЗ-дің шамадан тыс физикалық және моральдық тозуын
болдырмау;
7) ҒТБ қарқынын дамыту және жеделдету.
Негізгі қорлардың әрбір түрінің бастапқы (баланстық) құнына
пайызбен көрсетілген амортизациялық аударымдардың мөлшері амортизация
нормасы деп аталады және мынадай формула бойынша есептеледі:
На 

Hл  Л  Д
 100%
Fл  Т сл

(1.2)

Мұнда Fп - негізгі қорлардың бастапқы (баланстық) құны;
Л - Негізгі қорлардың бастапқы құны:
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Д - жойылатын НҚ-ны бөлшектеу құны және жоюға байланысты

басқа шығындар, тг.
Т сл - негізгі қорлардың қызмет ету мерзімі, жыл.

Амортизацияны есептеу үшін НҚ объектісінің пайдалы қызмет
мерзімін анықтау қажет
.
Пайдалы қызмет мерзімі - бұл негізгі құралдарды пайдалану кіріс
алуға немесе кәсіпорынның мақсаттарын орындауға арналған кезең.
Нысанның пайдалы қызмет мерзімі оны есепке алу кезінде анықталады. Ол
үшін орталықтандырылған деректер немесе объектінің техникалық шарттары
қолданылады.
Мұндай деректер болмаған жағдайда пайдалы қызмет мерзімін анықтау
үшін есепке алынады:
а) күтілетін өнімділікке сәйкес объектіні пайдаланудың күтілетін
мерзімі;
б) пайдалану режиміне, табиғи жағдайларға, агрессивті ортаның
әсеріне, жөндеу жүйесіне байланысты күтілетін физикалық тозу;
в) осы объектіні пайдаланудың нормативтік-құқықтық және басқа да
шектеулері (мысалы, жалдау мерзімі).
Амортизациялық аударымдардың шамасы мынадай әдістермен
айқындалады.
1. Сызықтық (пропорционалды) әдіс
2. Азайтылатын қалдық әдісі.
3. Пайдалы пайдалану мерзімі жылдарының қосындысы бойынша
құнын есептен шығару тәсілі (жылдық сандар сомасының тәсілі)
4. Өнімнің (жұмыстардың) көлеміне барабар құнын есептен шығару
тәсілі.
Тұтыну қасиеттері уақыт өте өзгермейтін объектілер (жер учаскелері
және табиғат пайдалану объектілері) бойынша амортизация есептелмейді [1].
Кәсіпорынның өндірістік қуаты - жабдықтар мен өндірістік алаңдар
неғұрлым толық пайдаланылған, прогрессивтік технологиялар қолданылған
және өндірісті ұйымдастырған жағдайда номенклатурада және ассортиментте
өнімнің барынша мүмкін жылдық (тәуліктік, ауысымдық) шығарылуы
(немесе шикізатты қайта өңдеу көлемі).
Кәсіпорынның өндірістік қуаты деп жоспарланған іс-шараларды
ескере отырып, өндірістік жабдықты толық қолдана отырып, жоспарланған
жылдың номенклатурасы мен ассортиментіндегі ең жоғары мүмкін өнім
өндірісі, бірақ өндірістің алдыңғы қатарлы технологиясын енгізу және
еңбекті ғылыми ұйымдастыру түсініледі. Өндірістік қуат өндірілген өнім
көлемі өлшенетін бірліктермен анықталады. PM өлшеу үшін табиғи және
шартты табиғи өлшеуіштер қолданылады (тонна, дана, метр, мыңдаған
шартты банкалар және т.б.).
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Негізгі құралдарға өндіріс процесіне бірнеше рет қатысатын өндіріс
құралдары жатады, сонымен бірге олардың табиғи формасын сақтайды,
олардың құнын өндірілген өнімге бөлшектеп жібереді. Оларға қызмет ету
мерзімі 12 айдан асатын өндіріс құралдары жатады.
Негізгі құралдарға сондай-ақ жерді түбегейлі жақсартуға арналған
күрделі салымдар (құрғату, суару және басқа да мелиоративтік жұмыстар)
және негізгі құралдардың жалға алынған объектілеріне салымдар жатады.
Негізгі құралдардың құрамында ұйымның меншігіндегі жер учаскелері,
табиғат пайдалану объектілері (су, жер қойнауы және басқа да табиғи
ресурстар) ескеріледі.
Есепке алу, талдау және бағалау үшін негізгі құралдар функционалдық
мақсаты бойынша; салалық белгісі бойынша; заттай құрамы бойынша;
өндірістік процеске қатысу дәрежесі бойынша топтастырылады[4].
Кәсіпорынның айналым қаражаты. Айналым қаражаты-үнемі
қозғалыста болатын айналым қорлары мен айналым қорларының жиынтығы.
Бұл айналым қаражаты өндіріс саласына да, айналым саласына да қызмет
етуге арналған дегенді білдіреді.
Айналым қорлары - бұл бір өндірістік цикл ішінде толығымен
тұтынылатын және өз құнын дайын өнімге толығымен жеткізетін Еңбек
заттары.
Айналым қорлары өнімді сату процесіне қызмет етуге арналған және
мыналарды қамтиды: дайын өнім, ақша және есептеулердегі қаражат.
Экономикалық табиғаты бойынша айналым қаражаттары - бұл
айналым қорлары мен айналым қорларына салынған (алдын-ала төленген)
ақша.
Айналым қаражаттарының негізгі мақсаты - өндірістің үздіксіздігі мен
ырғағын қамтамасыз ету.
Өндірістік процестегі мақсаты бойынша (элементтер бойынша)
айналым қаражаты мыналарға бөлінеді:
1) Материалдық-өндірістік қорлар: шикізат, негізгі материалдар, сатып
алынатын жартылай фабрикаттар және жинақтаушы бұйымдар, қосалқы
материалдар, отын, ыдыс және қосалқы бөлшектер.
2) өндіріс процесінде тұрған құралдар: аяқталмаған өндіріс және
болашақ кезеңдердің шығыстары (қазір жүргізілген, бірақ болашақ
кезеңдерге жататын шығыстар (алдын ала төленген жалдау ақысы);
3) Дайын өнім: кәсіпорынның қоймасындағы дайын өнім және тиелген
дайын өнім;
4) ақша қаражаты және есептеулердегі қаражат: дебиторлық берешек,
қысқа мерзімді қаржы салымдары және ақша қаражаты.
Айналым
қаражаттарының
құрылымы
жалпы
айналым
қаражаттарының жеке элементтерінің үлес салмағымен сипатталады және
пайызбен көрсетіледі [5].
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Айналым қаражаттарының айналымы және айналымы
Кәсіпорынның сауда-өндірістік айналымына қатысу сипаты бойынша
айналым қорлары мен айналым қорлары бір-бірімен тығыз байланысты және
үнемі өндіріс саласынан айналым саласына ауысады және керісінше.
Тізбек схемасы:
Д-Т - ... – П - ... - - Д ¢ (1.3)
қайда: d-ақша;
П-өндіріс
Т ¢ - жаңа тауар
D ¢ - жаңа ақша
Тізбектің үш кезеңін бөліп алу әдеттегідей:
I кезең-айналым қаражаттары ақшалай түрде пайда болады және
материалдық-өндірістік қорларды құру үшін қолданылады.
II кезең - өндірістік қорлар өндіріс процесінде тұтынылып, алдымен
аяқталмаған өндірісті, содан кейін дайын өнімді құрайды.
III кезең-дайын өнімді сату, нәтижесінде кәсіпорынның қорларын
толықтыратын және қажетті артық өнімді құратын ақша алынады.
Содан кейін тізбек қайталанады және осылайша өндірістің үздіксіздігін
қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасалады.
Айналым қаражатын пайдалану тиімділігін бағалау үшін келесі
көрсеткіштер қолданылады:
Айналымдылық коэффициенті:
К об 

Q
OC

мұндағы: Q - шығарылған өнім көлемі;
НҚ-айналым
қаражатының
орташа
хронологиялық бойынша есептеледі).

(1.3)
мөлшері

(орташа

Бұл коэффициент есепті кезеңде айналым қаражатымен жасалған
айналымдар санын көрсетеді [5].
Айналым коэффициентін айналым қаражаттарының барлық жиынтығы
үшін де, айналым қаражаттарының жеке элементтері үшін де есептеуге
болады.
Айналым коэффициентінің мәні кезеңнің ұзақтығына байланысты. Егер
кәсіпорын тұрақты жұмыс істесе, онда айдан айға дейінгі ОЖ мәні бірдей
болады, ал Q кезеңнің өсуімен артады.
Айналым қаражатын Бекіту коэффициенті:
K закр 

OC
Q

(1.4)
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1 тг өндіру үшін қанша айналым қаражаты пайдаланылатынын
көрсетеді. өнімді.
3.Бір айналымның ұзақтығы:
Dоб 

Тп
 Т т К закр
К об

(1.5)

Мұндағы Тп-кезеңнің ұзақтығы (30, 90, 360 күн).
Айналымның ұзақтығын есептеу кезеңінің көлеміне қарамастан
салыстыруға болады.
Айналымды жеделдету ақша қаражатын экономикалық айналымға
қосымша тартуға тең.
Бір айналымның ұзақтығы неғұрлым аз болса (айналымдар саны көп),
өндіріс көлемі бірдей болса, кәсіпорынға айналым қаражаты соғұрлым аз
қажет болады.
Айналымның баяулауы ақша қаражатының экономикалық айналымнан
алшақтауымен және олардың өндірістік қорларда, аяқталмаған өндірісте
және дайын өнімдерде салыстырмалы түрде ұзақ некрозымен бірге жүреді.
Айналым қаражатының жекелеген элементтерін бағалау әдістері
Кәсіпорынға келіп түскен кезде материалдық-өндірістік қорлар нақты
өзіндік құны бойынша есепке алынады. Нақты өзіндік құн материалдық
ресурстарды сатып алуға жұмсалатын шығындардан құралады және осы
ресурстардың құнын, жабдықтау ұйымдарына төленген үстеме баға мен
комиссиялық сыйақыны; кедендік баждарды; бөгде ұйымдар орындайтын
тасымалдау, сақтау және жеткізу шығыстарын қамтиды.
Өндіріс процесінде тұтынылған материалдық ресурстардың құны және
қорлардың кезең соңындағы құны мынадай тәсілдермен айқындалады:
1) Қордың әрбір бірлігінің өзіндік құны бойынша (бірегей материалдар
үшін);
2) орташа өзіндік құн бойынша - бағалау кезең басындағы қолда бар
материалдық ресурстардың орташа құны бойынша және кезең ішінде сатып
алынған материалдардың орташа құны бойынша жүргізіледі;
3) ФИФО (FIFO – First-in, First-out) алғашқы сатып алу құны бойынша.
Қорларды бағалау есепті кезең ішінде ресурстар кезең басындағы
ресурстардың құнын ескере отырып, сатып алу кезектілігінде пайдаланылады
деген болжамға негізделген.
4) уақыт бойынша сатып алудың өзіндік құны бойынша ЛИФО (LIFO –
last-in, list-out) – өндіріске алғаш түскен ресурстар уақыт бойынша сатып
алудың өзіндік құны бойынша бағалануы тиіс.
Бағаның өсуі жағдайында ФИФО әдісі ең үлкен кірісті көрсетеді, ал
ЛИФО – ең аз. Орташа шығындарды бағалау әдісі ресурстардың барлық
бағаларын ескереді және олардың ауытқуын едәуір тегістейді.
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Айналым қаражатын нормалау (айналым қаражатына қажеттілікті
айқындау).
Айналым қаражатын нормалау - бұл негізделген нормалар мен
стандарттарды әзірлеу процесі, яғни.кәсіпорынның үздіксіз жұмыс істеуі
үшін жеткілікті тұрақты минималды қорларды құру үшін қажетті айналым
қаражаттарының есептелген мөлшерін анықтау.
Норма - бұл салыстырмалы түрде белгіленген ең аз қор (материалдық
қор нормасы - 20 күн,ыдыс қорының нормасы – 50 б. шығарылған өнімнің
1000 Б.).
Норматив - бұл материалдық-өндірістік қорлардың ақшалай түрдегі ең
төменгі мөлшері.
Материалдық-өндірістік қорлар үшін норма мен норма арасында келесі
байланыс бар.
(1.6)
Нос  Н з  Род
мұнда-айналым қаражатының нормативі Н ос
Н з - қор нормасы
Род - бір күндік материалды жұмсау құны
Стандарттар жалпы және жеке [5].
Жеке норматив айналым қаражатының жекелеген элементтерін
қалыптастыру үшін қажетті ақша қаражатының мөлшерін анықтайды.
Жалпы стандарт кәсіпорынның айналым қаражатына деген жалпы
қажеттілігін сипаттайды.
Стандарттарды материалдар қоры, аяқталмаған өндіріс және дайын
өнім бойынша есептеуге болады.
МАҚ (меншік айн.қаражаты) = МК (меншік. капитал) + ДЗ (ұзақ
мерзімді қаржыландыру көздері) – ВА (айналымнан тыс активтер)
Нормалау əдістері:
1. Аналитикалық әдіс (тәжірибелік-статистикалық немесе есептікстатистикалық). Бұл әдіс айналым қаражатын пайдалану туралы
статистикалық мәліметтерге негізделген. Кәсіпорында қалыптасқан өндірісті,
еңбекті және басқаруды ұйымдастыру практикасын ескереді. Есептеулердің
дәлдігі кәсіпорындағы есеп деректері мен жұмысшылардың тәжірибесіне
байланысты.
2. Тікелей есептеу әдісі айналым қаражатының әрбір элементі бойынша
экономикалық негізделген нормативтерді есептеуді көздейді. Дәлдік
прогрессивтілік деңгейіне және кәсіпорындағы нормалардың шиеленісу
дәрежесіне байланысты және үлкен еңбек шығындарымен байланысты.
3. Коэффициенттер әдісі өндіріс көлемі мен айналым қаражаты
деңгейінің өзгеруіне байланысты нормативті түзету үшін қолданылады.
Материалдық қорларды нормалау.
Нормалаудың негізі материалдық ресурстардың әр түрі үшін
есептелген күндердегі материалдар қорының нормалары болып табылады.
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Норманы анықтау кезінде мыналарды ескеру қажет:
1) Шикізат пен материалдардың үлкен мөлшерін күнделікті тұтынатын
ірі кәсіпорындар үшін материалдардың жолда болу уақыты;
2) қабылдау, түсіру, сұрыптау, қоймалау уақыты және т. б.;
3) материалды өндіріске дайындау уақыты;
4) материалдардың ағымдағы қойма қоры түрінде болу уақыты – бұл
уақыт күндердегі қор нормаларын анықтау үшін негіз болып табылады.
Нормалау кезінде салалық ерекшеліктерді, Кәсіпорынның орналасқан
жерін, жеткізушілердің мүмкіндіктерін және т. б. ескеру қажет.
Жеткізілімдердің ықтимал бұзылуы жағдайында үздіксіздікті
қамтамасыз ету үшін кәсіпорында ағымдағы қойма қорының 30-50%
деңгейінде сақтандыру қоры қалыптастырылады.
Аяқталмаған өндірісті нормалау.
Н нп  Т ц К н

Кн 

Qпр
Tп

Зперв  0,53посл
Зперв  Зпосл

Мұндағы Т ц -өндірістік циклдің ұзақтығы
Кн - шығындардың өсу коэффициенті
Зперв - бастапқы шығындар
Зпосл - кейінгі шығындар
Qпр - өндірістік өзіндік құн бойынша өнім көлемі
Т п - кезең ұзақтығы
Н гп  Т под  Qсут

(1.7)
(1.8)

(1.9)

Т под- дайын өнімді сатуға дайындау уақыты
Qсут -

өнім шығарудың тәуліктік көлемі [5].

1.1.3 Компрессорлық станциялардың электр жүйелерін жөндеу және
қызмет көрсету бойынша кәсіпорындардың негізгі қорларының
құрылымын талдау
Қазіргі компрессорлық станция (КС) - бұл табиғи газды дайындау және
тасымалдау бойынша негізгі технологиялық процестерді қамтамасыз ететін
күрделі инженерлік құрылыс.
Компрессорлық станция - КС орнатылған энергетикалық жабдықтың
көмегімен газ тасымалдауды қамтамасыз ететін магистральдық газ
құбырының ажырамас және құрамдас бөлігі. Ол магистральдық газ құбырына
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кіретін құрылыстар кешенінде басқарушы элемент ретінде қызмет етеді. Бұл
газ құбырының жұмыс режимін анықтайтын КС жұмысының параметрлері.
КЖ болуы газ құбырының жинақтау қабілетін барынша пайдалана отырып,
газ тұтынудың ауытқуы кезінде газ құбырының жұмыс режимін реттеуге
мүмкіндік береді [6].
Компрессорлық станциялардың электр жүйелерін жөндеу және қызмет
көрсету бойынша кәсіпорындардың негізгі қорларының құрылымына талдау
қалай жүргізіледі?
"Негізгі қорлар" термині (оның басқа атауы – Негізгі құралдар немесе
капитал) стандартты түрде табиғи формасын өзгертпестен көптеген
өндірістік процестерге қатысатын еңбек құралдарын білдіреді. [қосымша
ақпарат көзі 1].
Негізгі құралдарды (қысқартылған түрде бұдан әрі – ОС) кәсіпорындар
12 айдан асатын кезең ішінде негізгі қызметтің қажеттіліктері үшін
пайдаланады. (т. е. артық).
Назар аудару қажет, яғни бұл жерде әңгіме мерзімі туралы пайдалы
қолдану, т. е. кезеңі туралы, бойы, оның сол немесе өзге объектіні ОС әкеледі
экономикалық пайданы (табыс) кәсіпорын. Бұл дегеніміз, 12 айға дейінгі
кезеңде қолданылатын заттар, ОС саналмайды. Уақыт өте келе ОЖ
объектілері тозады, сәйкесінше олардың бағасы төмендейді және, сайып
келгенде, амортизация арқылы өзіндік құнға ауысады.
Осылайша, егер кәсіпорын: оны өнімді өндіру кезінде (жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді орындау кезінде), сондай-ақ басқару мұқтаждары
үшін пайдаланса не ақылы негізде уақытша пайдалануға (иеленуге) берсе,
бұл ретте осы объект 12 айдан асатын кезең ішінде пайдаланылуы мүмкін
болса, объект негізгі құрал деп танылады.
Жоғарыда аталған тармақтарға қосымша, сақталуы керек тағы 2 шарт
қосылуы керек. Бірінші: аталған объектіні қайта сатуға болмайды және
кейіннен одан қаржылық пайда алуға болады.
Негізгі қорларды талдаудың мақсаты мен бағыты. Негізгі қорлардың
мәні өте үлкен, себебі олар кәсіпорынның материалдық–техникалық базасын
білдіреді, оның нақты әлеуетін анықтайды. ҚҚ ұтымды пайдалану
кәсіпорынның қаржылық жағдайына оң әсер етеді, оның бәсекеге
қабілеттілігін арттырады.
Осыған байланысты негізгі қорларға жан-жақты талдау жүргізу, оларға
әсер ететін факторларды білу және бақылау, осылайша оларды пайдалану
тиімділігін арттыру маңызды. Талдау, әдеттегідей, бірнеше бағытта
жүргізіледі.
Зерттеуге мыналар жатады: кəсіпорынның негізгі қорлармен
қамтамасыз етілу дəрежесі, ҚҚ қолданудың тиімділігі, техникалық
жабдықтар мен өндірістік қуаттарды пайдалану.
Зерттеу барысында анықталуда:
1. Қандай негізгі қорлар кәсіпорын ие.
2. Ол қаншалықты жабдықтармен жабдықталған.
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3. Оның негізгі қорлары қандай мөлшерде бағаланады.
4. Зерттеу кезеңінде ҚҚ белсенді бөлігінің (машиналар, құралсаймандар, жабдықтар және т.б.) үлес салмағы қалай өзгерді.
5. Жабдықтың жұмыс уақытын қалай жақсы пайдалану керек.
6. Қор беру, қор сыйымдылығы, қор жарақтану көрсеткіштері
(олардың серпіні, ұлғаюы не төмендеуі).
7. Жабдық қаншалықты тиімді пайдаланылса, оны жақсарту керек
немесе жоқ.
8. Жабдықтың жаңартылуы және ҚҚ құрылымының басқа
компоненттері қанша жыл ішінде болады.
Негізгі құралдарды талдауда қандай көрсеткіштер қолданылады (1.2кестені қараңыз)
Зерттеу кезінде арнайы көрсеткіштер қолданылады, әртүрлі
коэффициенттер есептеледі. Түсінікті болу үшін талдау бағытына
байланысты қолданылатын негізгі көрсеткіштер мен коэффициенттер одан
әрі қарастырылады
1.2-кесте-негізгі қорларды талдау кезіндегі көрсеткіштер
Талдау пәні
ҚҚ
кәсіпорнының
қамтамасыз
етілуі
ҚҚ (ҚҚ)
пайдалану
тиімділігінің
дәрежесі)

Қысқаша сипаттамасы
ҚҚ (ҚҚ) қамтамасыз етілуін, олардың
қозғалысын, техникалық жай-күйін,
жарақтандырылуын
зерттейді,
ықтимал резервтерді анықтайды
Алдымен
олар
есептелген
көрсеткіштерді
талдайды,
салыстырады, олардың өзгеруіне не
әсер еткенін анықтайды, содан кейін
олардың өсу резервін анықтайды және
қажетті түзету шараларын әзірлейді
Техникалық
Талдауға қолма-қол ақша, орнатылған
жабдықты
және жұмыс істеп тұрған жабдық,
пайдаланудың сондай-ақ
оның
қарқындылығы,
ұтымдылығы пайдалану уақыты жатады

Өндірістік
қуаттарды
пайдалану
өнімділігі
(ӨМ)

Негізгі көрсеткіштер

Бар болу және қозғалыс
көрсеткіштері талданады
Қор қайтарымы (ҚҚ):
Қор тиімділігі (ҚТ):
Қор сыйымдылығы (ФЕ):

Бағалау
және
зерттеу
қолданыстағы және орнатылған
жабдықты
пайдалану
коэффициентін (ҚЖПК және
ОЖПК), сондай-ақ күнтізбелік
(режимдік)
уақыт
қорын
пайдалану коэффициенттерін
қолдана отырып жүргізіледі.
Өндірісті
техникалық ПМ қарқынды және экстенсивті
жарақтандырудың
бар
(немесе пайдалану коэффициенттері де
жоспарланған)
деңгейінде
рұқсат
зерттелуде
етілетін өнімнің шекті шығарылымын
анықтайды

Барлық көрсеткіштер динамикада зерттеледі. Оларды бағалау
барысында болған өзгерістер мен олардың себептері зерттеледі, жіберіп
алған мүмкіндіктер анықталады, тиісті тұжырымдар жасалады.
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Қор қайтарымы (ҚҚ):
( 1.10)

Қор тиімділігі (ҚТ)
(1.11)

Қор сыйымдылығы:
( 1.12)

Кәсіпорынның негізгі қорлармен қамтамасыз етілуін қалай талдауға
болады (1.3-кестені қараңыз).
Талдаудың осы бағыты негізгі қорларға қажеттілік дәрежесін
анықтауға мүмкіндік береді. Көрсеткіштерді зерттеу олардың кәсіпорында
жеткілікті екенін және олардың қандай күйде екенін көрсетеді.
1.3-кесте-кәсіпорынның негізгі қорлармен қамтамасыз етілуін талдау

Бұл зерттеуде
ҚҚ
қозғалысының ҚҚ қозғалысының өзге де
ҚҚ болуының көрсеткіштері
коэффициенттері
көрсеткіштері
кезең басындағы және
коэффициенті
жаңарту мерзімі;
аяғындағы ҚҚ (ҚҚ, НҚҰ)
келіп түсу, шығу, өсу,
орташа қызмет мерзімі;
жиынтық бастапқы бағасы;
жарамдылық, тозу
қорлардың нақты бір
осы кезеңдегі ҚҚ (ҚҚ, ҚҚҰ)
тобының олардың жиынтық
орташа бағасы және т. б.
санындағы үлес салмағы

(1.13)

(1.14)
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Зерттеулер кезінде көрсетілген көрсеткіштерді есептеу келесі
формулалар бойынша жүзеге асырылады (pot үшін мәндерді есептеу
мысалында):
1. Түсім коэффициенті (ТК):.
2. Шығу коэффициенті (ШК):.
3. Тозу коэффициенті (ТК):
4. Жарамдылық коэффициенті (ЖК):
5. ӨНҚ (ЖО) жаңарту мерзімі:
Осылайша, ҚҚ құрылымы, құрамы, олардың сапалық құрамы
талданады, көрсеткіштердің өзгеру динамикасы зерттеледі. Жол бойында
жабдықтың физикалық және моральдық тозу деңгейі бағаланады. Оның
нақты жасы, жұмыс қабілеттілігі бағаланады. Осының негізінде оны
ауыстыру қажеттілігі және жақсарту, пайдалану тиімділігін арттыру
мүмкіндігі анықталады [қосымша шығыс.1]
Мысалды қарастырайық:
№ 1 практикалық тапсырма
Тақырыбы: «2019 жылға арналған ҚҚ-ның болуы мен қозғалысын
қысқаша қорытындылармен зерттеу»
Талдау жүргізу кезінде ҚҚ болуы мен қозғалысының көрсеткіштерінің
шартты деректері пайдаланылады. Мысалы, 2019 үшін. компания келесі
мәндерді тіркеді.
ӨНҚ бойынша (мың тг.): 11 500 (2019 жылдың басында), 2 300 (келіп
түсті), 800 (шығарылды), 13 000 (жыл соңына қарай).
НОФ бойынша (мың тг.): 1 500 (2019 жылдың басына), 120 (НОФ
келді), 400 (НОФ шығыны), 1 220 (жыл соңына қарай)
ҚҚ бойынша жиынтық (мың тг.): 13 000 (2019 жылдың басына), 2420
(ҚҚ келді), 1 200 (ҚҚ шығыны), 14 220 (жыл соңына қарай).
Аталған деректер келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 2019
жылдың есептік кезеңінде БФ бағасы айтарлықтай өсті (13 000 теңгеден 14
220 теңгеге дейін).). 1 500 тг. ӨНҚ бағасы өсті, бұл ретте НОФ құны
төмендеді (18% - дан астам). ҚҚ құрылымдық өзгерістері атап өтілді: ҚҚ
үлес салмағының өсуі және НОФ үлесінің тиісінше азаюы. Алынған
нәтижелер жалпы ҚҚ, сондай-ақ ТҚЖ оң серпіні (құнның өсуі) туралы
куәландырады.
Басталған зерттеуді ҚҚ (ТҚЖ және т.б.) қозғалыс көрсеткіштерін
талдау арқылы жалғастыруға болады. Мысал ретінде жоғарыда келтірілген
формулаларға сәйкес кейбір негізгі коэффициенттерді есептеу келтірілген.
Түсім коэффициенті(ТК): = 2300 / 13 000 = 0,17.
Шығын коэффициенті (ШК): = 800 / 11 500 = 0,07.
ПҚЖ (ЖО) жаңарту мерзімі: = 11 500 / 2 300 = 5 жыл
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Бұдан басқа, бұдан әрі тозу коэффициентін (жарамдылық) есептеу және
бағалау, жас құрамын талдау жолымен ТҚЖ-ның техникалық жай-күйін
(физикалық және моральдық тозу дәрежесін) зерттейді. Соңғы жағдайда
жабдық түрлері мен пайдалану ұзақтығы бойынша жүйеленеді. Мысалы,
жабдықтың қызмет ету мерзімі 5 литрге дейін, содан кейін 5-тен 10 литрге
дейін, 10-нан 20 литрге дейін. Оңтайлы кезең 10 литрге дейін танылады.
Осындай жүйеленуден кейін әрбір "жас" тобының орташа қызмет ету мерзімі
мен үлес салмағы бойынша қажетті есептеулер жүргізіледі.
(1.15)

Мұндағы ӨҚПК - ӨҚ пайдалану коэффициенті
Кəсіпорынның негізгі қорларын талдауда қандай қателіктер
жіберіледі?
Қате 1. "Айналым қаражаттары" және "негізгі қорлар"деген екі түрлі
терминнің мағынасын дұрыс түсіну керек. Бұл және басқа қаражат кез-келген
кәсіпорында бар. Бірақ ҚҚ-дан айырмашылығы айналым қаражаттарына
шикізат, сондай-ақ негізгі және "қосалқы" материалдар кіреді (соңғысы тек
өндіріс процесін қамтамасыз етеді). Жалғыз өндірістік цикл аясында
жұмсалған айналым қаражаты өзінің құнымен бірге түпкілікті өнімге
материалдық түрде енеді.
ӨНҚ құрылымына не əсер етеді? Оны қандай жолдармен жақсартуға
болады?
Жауаптар Құрылымды жақсарту бойынша қажетті шаралар ТҚКЖ
талдау нәтижелері бойынша анықталады. ӨНҚ құрылымын жетілдіру
мақсатында жүргізілетін бірқатар іс-шаралар қолда бар жабдықты
жаңартумен және жаңғыртумен байланысты екенін атап өткен жөн. Аз
сұранысқа ие, белсенді емес жабдықтар әдетте алдыңғы қатарлы жабдықты
ауыстыруға тырысады.
Неғұрлым прогрессивті технологиялар қолданылады, ТҚП-ны ұтымды
пайдалану ұйымдастырылады. Қажет болса, мысалы, қорлардың белсенді
бөлігінің үлесі оңтайлы нормаға дейін артады. Жоспарлау, басқару үдерісі
жетілдірілуде. Атап айтқанда, келіп түсетін ҚҚ игеру, техникалық
құжаттаманы әзірлеу бойынша мерзімдер қысқарады, ҒЗТКЖ (ғылыми–
зерттеу, тәжірибелік–конструкторлық жұмыстар кешені) көзделеді, өзге де
тиісті шаралар қабылданады.
Кəсіпорынның негізгі құралдарын қалай есептеу керек?
Кез-келген кәсіпорындағы негізгі қорлардың объектілері ұзақ уақыт
бойы иесіне экономикалық пайда әкелетін негізгі активтер болып табылады.
Сондықтан мұндай мүлік Мұқият бухгалтерлік есепті қажет етеді.
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Кәсіпорынның балансындағы негізгі құралдар 1150-жолда көрсетіледі, бұл
ретте деректерді қалыптастыру кейбір ерекшеліктерді назарға ала отырып
жүргізіледі.
Кәсіпорын балансындағы негізгі құралдар (1150 жол): анықтамасы,
жіктелуі
Кәсіпорынның негізгі құралдары деп кәсіпкерлік қызмет барысында
ұзақ мерзімді қолдану мақсатында сатып алынған активтер (мүлік)
түсініледі. Яғни, объектінің пайдалы қызмет мерзімі ұзақ болуы керек.*
* Пайдалы қызмет мерзімі-қандай да бір мүлікті пайдалану иесіне
коммерциялық пайда әкелетін (табыстың түсуін қамтамасыз ететін) уақыт
кезеңі. Негізгі құралдар үшін пайдалы қызмет мерзімі уақыт аралықтарымен
емес, компания ОС объектісін пайдалану нәтижесінде өндіруді жоспарлап
отырған өнімнің (тауарлардың) заттай нысандағы көлемімен есептелуі
мүмкін.
Компанияның кез-келген мүлкін негізгі құралдар санатына жатқызу
үшін осы объектіге қатысты келесі шарттардың орындалғанын тексеру
қажет:
1. Зерттелетін мүлік коммерциялық тұрғыдан пайдалы болуы мүмкін
(ол меншік иесіне табыс әкеледі).
2. Объектіні сатып ала отырып, компания жақын арада оны үшінші
тұлғаларға қайта сату туралы ойламайды.
3. Мүліктің пайдалы әрекет ету мерзімі кемінде 1 жылды құрайды
(немесе оны ұзақтығы 1 жылдан асатын ең болмағанда бір операциялық цикл
бойы пайдалану жоспарланады).
4. Ұйым мүлікті: үшінші тұлғаларға белгілі бір ақыға уақытша
пайдалануға (иеленуге) беру, компанияның басқару қажеттіліктерін
қанағаттандыру, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету
барысында пайдалану және өнімді өндіру процесінде қолдану мақсатында
сатып алды.
Осылайша, компания бухгалтері негізгі құралдар санатына мүліктің
және күрделі салымдардың мынадай түрлерін жатқызуға құқылы:
ғимараттар, құрылыстар, жалға алынған НҚ объектілеріне күрделі салымдар,
көлік құралдары, Күштік және жұмыс машиналары, жабдықтардың әртүрлі
түрлері, реттеуші және өлшегіш құрылғылар, аспаптар, құрал-саймандар,
есептеу техникасы, шаруашылық және өндірістік мүкәммал, әртүрлі тиістілік
түрлері, асыл тұқымды, өнімді, жұмыс малы, жер учаскелері, жерді түбегейлі
жақсартуға күрделі салымдар (мелиоративтік жұмыстар, суару, құрғату
жұмыстары), табиғат пайдалану объектілері (табиғи ресурстар, жер қойнауы,
су қоймасы), өз мәні бойынша мүлік объектілеріне ұқсас.
Негізгі құралды сатып алуға, дайындауға, салуға арналған нақты
шығыстар. Кейіннен бухгалтерлік есепке алынатын негізгі құралдың
бастапқы құнын қалыптастыру үшін компанияның негізгі құралдар
объектісін сатып алуға (салуға, дайындауға) нақты шеккен шығыстарын
жинақтау қажет.
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Мұндай шығындарға мыналар кіруі мүмкін: өтелуге жатпайтын салық
сомалары, негізгі құралды сатып алу құқығы үшін мемлекеттік баждар, сатып
алынған негізгі құралдар объектісінің құны (сатып алу-сату шартында
көрсетілген), мүлікті ретке келтіргені, оны пайдалануға жарамды күйге
келтіргені үшін ақы төлеу сомасы, негізгі құралды пайдалану орнына дейін
жеткізу жөніндегі қызмет үшін ақы төлеу шамасы, кеден қызметі алатын
баждар мен алымдар, құрылыс компанияларының-мердігерлердің НҚ
объектісін салу шарты бойынша ақы төлеу НҚ объектісін сатып алумен (өз
бетінше дайындаумен) тікелей байланысты.
Кəсіпорын балансында негізгі құралдар оларды есепке алу кезінде қалай
бағаланады
Маңызды! Негізгі қорлардың барлық объектілері олардың бастапқы
құнына қарай есепке алынуы тиіс.
Біз негізгі құралдардың қандай объектісі туралы айтып отырғанымызға
және оны қалай сатып алғанымызға байланысты, бастапқы құны әр түрлі
соманы түсінуге болады (кестені қараңыз. 1.4):
Кесте 1.4-негізгі құралдарды бағалау
Негізгі құралдар объектілерінің түрі
Сатып алу-сату шартында
белгіленген төлем үшін кәсіпорын
сатып алған мүлік
Сыйға тарту шарты бойынша
компания тегін алған объектілер
Жарғылық (қатпарлы) капиталға
салым ретінде Компания мүлкінің
құрамына енгізілген негізгі құралдар
Оларды алғаны үшін есеп
айырысудың ақшалай емес тәсілі
жазылған шарттар бойынша алынған
объектілер

ОЖ бастапқы құнын анықтау
ҚҚС және өзге де салық төлемдерінің сомасын
шегергендегі (ҚР Заңдарымен ерекше түрде
реттелетін жағдайлардан басқа) ОС объектісін
сатып алуға, дайындауға, салуға нақты келтірілген
шығыстардың сомасы)
ОС есепке алу кезінде айналымнан тыс активтерге
салымдар құрамына қосу сәтіндегі ағымдағы
нарықтық құн
Егер заңда өзгеше көзделмесе, құрылтайшылардың
(қатысушылардың) жиналысында айқындалған
ақшалай бағалау
Әдетте компания ұқсас жағдайларда төлейтін
бағамен
анықталатын
материалдық
құндылықтардың құны

Кəсіпорын балансындағы негізгі құралдар қалай амортизацияланады?
Негізгі құралдардың объектісі мүлік бухгалтерлік есепке алынған
айдан кейінгі айдың 1-ші күнінен бастап амортизацияланады.
Амортизацияны есептеу мүлікті есептен шығару сәтіне дейін немесе оның
құны толық өтелгенге дейін жүзеге асырылады (амортизацияны тоқтату
көрсетілген 2 оқиғаның бірі болған айдан кейінгі айдың 1-ші күніне келеді).
Маңызды Кәсіпорын таңдаған біркелкілікпен сипатталатын ОС
объектілері тобы бойынша амортизацияны есептеу әдісі осы топқа енгізілген
мүлікті пайдалы пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде қолданылуы тиіс.
Жалпы, негізгі құралдардың құнын өтеу кезінде амортизацияны
есептеудің 4 әдісі бар (сурет.1.4):
35

Сурет .14 амортизацияны есептеу әдістері
Кәсіпорын қандай амортизация әдісін таңдаса да, амортизациялық
аударымдар есепті жыл ішінде жылдық соманың 1/12 мөлшерінде есептеледі.
Амортизация келесі ережелерге сәйкес жүзеге асырылады (кестені
қараңыз.1.5):
1.5 - кесте-амортизацияны есептеу кезіндегі ережелер
Негізгі құралдың амортизациясына
қатысты даулы мәселе
Бойынша амортизациялық
аударымдарды тоқтата тұру
негізгі құралдар
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Шешім:
Амортизация пайдалы қызмет мерзімі ішінде
тоқтатылмайды. Ерекшелік:
- НҚ-ны қалпына келтіру уақыты 1 жылдан
асады,
- биліктің бұйрығымен объектіні 3 айдан астам
уақытқа сақтау.

ОС амортизациялық аударымдарының
мыналарға тәуелділігі
компания жұмысының қорытындысы
есепті кезеңде
ОС амортизациясы туралы жалпыланған
мәліметтерді көрсету
Әр түрлі есеп шоттарымен
корреспонденцияда ОС амортизациясының
сомасын көрсету
Істен шыққан және бүлінген ОС
объектілерінің амортизациясы

1.5 кестенің жалғасы

Амортизацияны жүзеге асыру есепке
жатқызылған кезеңнің бухгалтерлік
есебінде көрсетіледі және есепті жылдағы
кәсіпорын жұмысының қорытындыларына
байланысты емес.
ОЖ пайдалану мерзімі ішінде жинақталған
аударымдар туралы жинақталған деректер
02-шотта көрсетіледі.

Есептелген амортизациялық төлемдер Кт сч
бойынша көрсетіледі. 02 өндіруге (сатуға)
арналған шығыстарды есепке алу
шоттарымен корреспонденцияда.
Кт-да есептен шығарылады. 01 "НҚ
шығыны" қосалқы шоты. Ұқсас үшін:
- толық тозған НҚ,
- жоғалған НҚ,
- іске асырылған объектілер,
- есептен шығарылған НҚ,
- өтеусіз негізде берілгендерге,
- ішінара жойылған.

Негізгі құралдардың барлық объектілері амортизацияға жатады ма?
Жауап: жоқ, амортизация өзінің тұтынушылық қасиеттерін
жоғалтпайтын негізгі құралдар объектілеріне (жер учаскелері, су қоймалары
және басқа да табиғи объектілер, мұражай экспонаттары және т.б.)
есептелмейді [қосымша шығыс 1].
Бақылау сұрақтары:
1.Кәсіпорынды құрудың және оның жұмыс істеуінің басты мақсаты
(миссиясы)
2. Кәсіпорынның қандай белгілері бар?
3. Кәсіпорындарды қандай белгілер бойынша жіктеуге болады?
4. Айналым қаражаттарының негізгі мақсаты қандай
5. Айналым қаражаты қалай қалыпқа келтіріледі?
6. ҚҚ көбеюінің негізгі мақсаты не?
7. Негізгі қорларды талдаудың мақсаты мен бағыты қандай?
1.2 Кәсіпорынның электромеханикалық жабдықтарын жөндеу,
монтаждау, қызмет көрсету бойынша негізгі техникалық-экономикалық
есептер
1.2.1 Өнімділіктің тиімділігін арттыру жолдары
Еңбек өнімділігі өндіріс процесінде еңбек шығындарының тиімділігін
сипаттайды. Қазіргі уақытта еңбек шығындарының тиімділігінің бірнеше
көрсеткіштері бар.
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Олардың ішіндегі ең маңыздылары: қоғамдық еңбек өнімділігі; жеке
еңбек өнімділігі (тірі еңбек).
Қандай да бір өнімді өндіруге жұмсалған еңбек (Т) өндіріс процесінде
тікелей жұмсалған тірі еңбек шығындарынан (Т1) және еңбек заттарында
(Т2) және Т3 еңбек құралдарында заттандырылған өткен еңбектен құралады.
Өндіріс бірлігіне тірі және өткен еңбек шығындарының тиімділігі
әлеуметтік еңбек өнімділігі деп аталады.
Қоғамдық еңбек өнімділігінің көрсеткіші өндірілген өнімнің құнын
жұмсалған тірі және материалдандырылған еңбек мөлшерімен салыстыру
арқылы анықталады. Бұл жағдайда тірі және өткен еңбек шығындары бірдей
өлшенетін бірліктермен өлшенуі керек-әлеуметтік-қажетті жұмыс уақыты.
Жалпы алғанда, әлеуметтік еңбек өнімділігінің индикаторын формула
бойынша анықтауға болады:
ПТ общ . 

(1.16)

С V  m
S

,
T1  T2  T3
Tж.тр.  Т прошл .тр.

Мұндағы ПТобщ қоғамдық еңбек өнімділігі;
Өткен еңбек шығындары;
V тірі еңбек шығындары оның қажетті бөлігінде;
m артық өнімнің массасы;
S өндірілген өнімнің құны;
Т1 жұмыс уақытында көрсетілген тірі еңбек шығындары;
Т2 жұмыс уақытында көрсетілген еңбек объектілеріндегі өткен еңбек
шығындары;
Т3 жұмыс уақытында көрсетілген еңбек құралдарында көрсетілген өткен
еңбек шығындары;
(C+V+m) – жиынтық қоғамдық өнім.
Қазіргі уақытта әлеуметтік еңбек өнімділігін тікелей өлшеу мүмкін
емес деп танылады, себебі сол бірліктерде - әлеуметтік қажетті жұмыс
уақытында тірі және өткен еңбек шығындарын есептеу әдісі әлі жоқ.
Сондықтан, жалпы халық шаруашылығындағы Қоғамдық Еңбек
өнімділігі формула бойынша жанама түрде анықталады:
ПТоб.тр. = НҚ / СС.спис.,

(1.17)

мұндағы ND - ұлттық табыс;
Чср.спис. - материалдық өндіріс саласында жұмыс істейтін
қызметкерлердің орташа тізімдік саны.
Ұлттық табыс - белгілі бір кезең ішінде ел халқының өнімді еңбегімен
құрылған жаңа құн.
Ұлттық табыс осы кезеңде өндірілген, ақшамен көрсетілген қоғамдық
өнімнің құны мен оны өндіруге жұмсалған шикізат, отын, қосалқы
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материалдар, машиналар мен жабдықтардың тозуы арасындағы
айырмашылықты құрайды.
Жеке еңбек өнімділігі немесе тірі Еңбек өнімділігі - бұл еңбек
өнімділігін сипаттайтын адамдардың тиісті іс-әрекетінің тиімділігінің
көрсеткіші.
Еңбек өнімділігін уақыт бірлігінде (өндіру) өндірілген өнім санына
немесе өнім бірлігін өндіруге жұмсалған уақыт мөлшеріне (еңбек
сыйымдылығы) сүйене отырып өлшеуге болады.
Формула бойынша анықталады:
B

V
T

(1.18)

мұндағы V - өндірілген өнім көлемі;
Т-оны өндіруге жұмсалған уақыт.
Еңбек сыйымдылығы кәсіпорынның дамуына кері пропорционалды
көрсеткіш болып табылады және формула бойынша анықталады:
t

T
V

(1.19)

Қабылданған уақыт бірлігіне байланысты өндірістің келесі түрлері
бөлінеді:
жылдық өндіру
Вгод 

V
Ч ср.ппп

(1.20)

мұндағы - бір жылдағы өндірістік-өндірістік персоналдың орташа
тізімдік саны, адам; Ч срппп
2) күнделікті өндіру:
Вдн = V/(Чср.пппДр),

(1.21)

мұндағы Др - жылдағы жұмыс күндерінің саны, күндер;
3) сағаттық атқарым:
Вчас = V/(Чср.пппДрСЧс),

(1.22)
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мұндағы С - ауысым саны;
ТЖ - ауысымдағы жұмыс сағаттарының саны.
Еңбек өнімділігін өлшеудің келесі әдістері бар: табиғи, еңбек,
құндылық.
Еңбек өнімділігін өлшеудің заттай әдісі кезінде өндірілген өнім көлемі
табиғи немесе шартты-табиғи өлшегіштермен өлшенеді. Еңбек өнімділігін
өлшеудің
бұл
әдісінің
артықшылығы-өндіріс
көлемінің
табиғи
өлшегіштерінің көмегімен шикізатқа, материалдарға, отынға, энергияға,
жұмыс күшіне, жабдыққа деген қажеттілікті, қоғамның белгілі бір тауарларға
деген қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін анықтауға болады.
Еңбек өнімділігін өлшеудің еңбек әдісі нормативтік шығындардың
жұмыс уақытының нақты шығындарына қатынасын сипаттайды. Бұл әдіс
есептеудің күрделілігіне байланысты шектеулі қолданылады және
жұмысшылардың механикалық қарусыздануының өсуі мен жұмысты
механикаландыру деңгейінің әсерін ескеруге мүмкіндік бермейді, себебі
механикаландырылған және қолмен жасалатын жұмыстарға техникалық
прогрестің дамуымен мезгіл-мезгіл қайта қаралатын әртүрлі нормалар
жасалады. Еңбек әдісі нормалармен салыстырғанда жұмысшылардың еңбегін
пайдалану тиімділігін, өндіріс нормаларының орындалу деңгейін немесе
жұмысшылардың нормативтік уақытын % - бен қысқарту дәрежесін анықтау
үшін қолданылады.
Еңбек өнімділігін өлшеудің құндық әдісі өнеркәсіпте кеңінен
қолданылады, себебі ол әртүрлі жұмыс түрлерін ескеруге және салыстыруға
және оларды бір өлшеуішке келтіруге мүмкіндік береді. Жалпы өнім,
тауарлық өнім, сатылған өнім және таза өнім өндіріс көлемінің құндық
көрсеткіші бола алады.
Өнімділікті шартты таза өнім бойынша есептеуге болады (бұл әдіс
ұсынылады, себебі көптеген салаларда еңбек өнімділігі шикізат пен
материалдардың құнын қоса алғанда, көтерме бағамен анықталады).
УЧП  Цопт  М з  А ЧП  Цопт  М з

(1.23)

Мұндағы Ц опт - көтерме бағадағы өнімнің құны;
М з - шикізаттың, негізгі және қосалқы материалдардың, отынның,
энергияның, сатып алынатын жартылай фабрикаттардың, сырттан
көрсетілетін қызметтердің құны;
А - амортизация сомасы (ТЖБ құнында қалады - бұл көрсеткіш
оның өнімділік деңгейіне тікелей әсер ететін еңбектің техникалық қарулану
дәрежесін көрсетеді). Бұл көрсеткішті келесідей есептеуге болады:
УЧП  З  П  А
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(1.24)

Сонымен қатар, нормативті таза өнімдер (НТӨ) және таза өнімдер (ТЖ)
сияқты көрсеткіштер бар, олар келесі тәуелділіктермен анықталады:
НЧП  З  Пн

(1.25)

ЧП  З  П

мұнда
кәсіпорынның
барлық
(есептеулермен); З
Пн - нормативтік пайда;
П - кәсіпорынның пайдасы.

персоналының

жалақысы

Артықшылықтары: шикізат пен материалдар құнының өзгеруінен
туындаған бұрмалау жойылады; бұл көрсеткіш тірі еңбекті қолданудың
тікелей нәтижелерін көрсетеді және сол арқылы өзінің мәні бойынша еңбек
бірлігіне келетін таза өнімнің мөлшерімен өлшенетін қоғамдық еңбек
өнімділігінің көрсеткішіне жақындайды.
Кемшіліктері: өнімнің өзіндік құнындағы пайданың үлкен үлесі, ал
ассортимент өзгерген кезде және әр түрлі өнімдердің кірістілік деңгейінде
үлкен айырмашылық бар. Бұл еңбек өнімділігінің көрсеткішін бұрмалайды.
Экономикалық өсу мен өндірісті жетілдірудің маңызды шарты еңбек
өнімділігін ұдайы арттыру болып табылады.
Еңбек өнімділігінің (ЖМ) деңгейі оны өндіруге жұмсалған уақыт
бірлігіне келетін өнім санымен айқындалатыны белгілі. Бірақ егер барлық
бастапқы мәндер уақыт өте келе көрсетілсе, онда еңбек өнімділігі жұмыс
уақыты қорының еңбек сыйымдылығы мен өнімге қатынасы ретінде
анықталады.
Еңбек өнімділігі-бұл кең және қарқынды мәнді қамтитын күрделі шама.
Өнімді өндіруге жұмсалған еңбек мөлшері еңбек уақытына (экстенсивті мән)
және оның қарқындылығына, әр еңбек бірлігінің тиімділігіне (қарқынды мән)
байланысты.
Бұл өрнек бойынша еңбек өнімділігі өнім өндіруге жұмсалған уақыт
мөлшеріне пропорционалды және өнім бірлігін өндіруге кететін уақытқа,
яғни еңбек сыйымдылығына кері пропорционалды. - Сур. 1.5 еңбек
өнімділігінің өсу жолдары ұсынылған.
Егер еңбек өнімділігі жұмыс уақытының өсуіне байланысты өссе, онда
бұл оны арттырудың кең жолы.
Егер еңбек өнімділігі өнімнің күрделілігін төмендету арқылы өссе, онда
бұл оны арттырудың қарқынды жолы.
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Еңбек өнімділігін арттыру жолдары
Қарқынды
Жаңаны енгізу, бұрынғыны жетілдіру

Экстенсивті
Ауысым ішіндегі шығындарды жою

Өндіріс технологияларын
жетілдіру

Бүтін жұмыс күні шығындарын
жою

Ең оңтайлы жұмыс тәсілдерін
меңгеру және өндіріс пен еңбекті
ұйыдастыруды жақсарту
(біліктілікті арттыру)

Қосаы жұмысшылар санын
алқзайту және оларды
негізгілер санатына қосу

Бұйым конструкцияларын жақсарту

Жұмыс ауысымын арттыру (жұмыс
режимін өзгерту)

Өнімді еңбек шығындарын жою
(ақаулау, жұмыссыз тұру, т.б.)

.

1.5-сурет - Еңбек өнімділігінің өсу жолдары
Осы екі жолдың қайсысы өте маңызды? Бұл сұраққа жауап беру үшін
жұмыс уақыты қорының өзгеруіне және өнім бірлігін өндірудің еңбек
сыйымдылығына, яғни еңбек өнімділігінің деңгейіне әсер ететін
факторларды анықтау және талдау қажет. Бұл жағдайда факторлар қозғаушы
күштер немесе еңбек өнімділігінің деңгейі өзгеретін себептер деп аталады.
Ра 

П
А

(1.2)

Еңбек өнімділігінің өсу жолдарын схемалық түрде келесідей ұсынуға
болады:
Еңбек өнімділігінің төмендеуі еңбек өнімділігінің өсуі үшін өте
маңызды және ол техникалық прогрестің дамуы нәтижесінде пайда болады.
Технологиялық прогрестің шегі жоқ болғандықтан, еңбек сыйымдылығын
төмендету мүмкіндігінің шегі жоқ.
Тәжірибе көрсеткендей, егер жұмыс уақытын тиімді пайдалану
есебінен еңбек өнімділігінің өсу резервтеріне 20-30% келетін болса, онда
еңбек өнімділігінің өсу резервтерінің 70-80% еңбек сыйымдылығын
төмендету есебінен қамтамасыз етіледі (бұл ретте резервтер –
пайдаланылмаған мүмкіндіктер) [7].
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1.2.2 Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны
Өндіріс шығындары: олардың түрлері, динамикасы
Шығынсыз өндіріс болмайды. Шығындар - бұл өндіріс факторларын
сатып алу шығындары.
Шығындарды әр түрлі жолмен қарастыруға болады, сондықтан
экономикалық теорияда А.Смит және Д. Рикардодан басталады,
шығындарды талдаудың ондаған түрлі жүйелері бар. XX ғасырдың ортасына
қарай жіктеудің жалпы принциптері қалыптасты: 1) шығындарды бағалау
әдісі бойынша және 2) өндіріс көлеміне қатысты (сурет. 1.6).
Өндіріс шығындары

Өндіріс көлеміне қатысты

Шығындарды бағалау әдісі бойынша
Экономикалық
шығындар

+

Ішкі

Сырт
қы

Бухгалтерлік
шығындар

Тікелей

Тұрақты

Айнымалыл
ар
орта

Жанама
Бастапқы

Жалпы
жалпы

Қалдық

Шекті

Сурет 1.6-өндіріс шығындарының жіктелуі
Экономикалық (жүктелген) шығындар - бұл кәсіпкердің пікірінше,
өндіріс процесінде шеккен экономикалық шығындар. Оларға мыналар кіреді:
компания сатып алған ресурстар, нарықтық айналымға кірмейтін
компанияның ішкі ресурстары және кәсіпкер бизнестегі тәуекел үшін
өтемақы ретінде қарастыратын қалыпты пайда.
Бұл экономикалық шығындар кәсіпкер бірінші кезекте баға арқылы
өтеу міндетін жүктейді, егер ол сәтсіз болса, ол нарықтан басқа қызмет
саласына кетуге мәжбүр болады.
Бухгалтерлік шығындар - компания тарапынан өндірістің қажетті
факторларын сатып алу мақсатында жүзеге асыратын ақшалай шығындар,
төлемдер.
Мүмкіндік шығындары - бұл компания өндірмейтін өнімді өндіруге
кететін шығындар, себебі ол осы өнімді өндіруде ресурстарды пайдаланады.
Шын мәнінде, мүмкіндік шығындары - бұл жіберіп алған мүмкіндіктердің
шығындары.
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Белгіленген шығындар - бұл өндірістік қызмет көлеміне қарамастан,
компанияның шығындары. Оларға мыналар жатады: үй-жайларды жалдау
ақысы, жабдық шығындары, амортизация, мүлік салығы, қарыздар, басқару
және әкімшілік аппараттардың жалақысы.
Айнымалы шығындар - өндіріс көлеміне байланысты компанияның
шығындары. Оларға мыналар жатады: шикізат шығындары, жарнама,
жұмысшыларға ақы төлеу, көлік қызметтері, қосылған құн салығы және т. б.
Өндірісті кеңейту кезінде ауыспалы шығындар артып, қысқарған кезде
азаяды.
Жалпы шығындар - тұрақты және ауыспалы шығындардың қосындысы.
Олар компанияның өнім өндіруге кететін ақшалай шығындарын білдіреді.
Жалпы құрамдағы тұрақты және ауыспалы шығындардың байланысы мен
өзара тәуелділігін математикалық (формула 1.21) және графикалық түрде
білдіруге болады (сурет. 1.7).

Сурет 1.7- Фирманың жалпы шығындары:
С - фирманың шығындары; 0 - шығарылатын өнімнің саны; ТШ тұрақты шығындар; АШ - ауыспалы шығындар; ЖШ - жалпы (жалпы)
шығындар
FC  VC  TC

TC  FC  VC

(1.27)

TC  VC  FC

мұнда PC - тұрақты шығындар; - УС ауыспалы шығындар; - ГС жалпы
шығындар [7].
Өнімнің өзіндік құны
Өнімді өндіруге арналған шығындарды анықтау кезінде "өнімнің
өзіндік құны" санаты қолданылады. Өнімнің өзіндік құны-өнімнің бірлігіне
шаққандағы өнімді өндіруге және сатуға байланысты кәсіпорынның барлық
шығындарын ақшалай түрде білдіретін маңызды экономикалық
көрсеткіштердің бірі. Шығындар кәсіпорынның техникалық жабдықталу
деңгейін, негізгі қорларды, материалдарды, энергияны, жұмыс күшін
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пайдалану дәрежесін, еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару әдістерін
жетілдіруді көрсетеді. Пайданы ұлғайту мен өндіріс рентабельділігін
арттыруда өзіндік құнның рөлі маңызды.
Өндіріс шығындарын есепке алудың түпкі мақсаты шығарылған
өнімнің нақты өзіндік құнын анықтау болып табылады. Шығарылған өнімнің
өзіндік құны арнайы есептеулердің көмегімен анықталады. Өнімнің өзіндік
құнын есептеу әдетте шығындар деп аталады, ал шығындар туралы есеп
шығындар деп аталады.
Есептеу объектісі - бұл өндірістің, кәсіпорынның, бөлімшелердің,
технологиялық фазалардың, сатылардың, қайта бөлудің және т.б. әр түрлі
дайындық деңгейіндегі өнім түрі. Есептеу объектілерінің номенклатурасын
ұйымның өзі анықтайды. Есептеу бірлігі - есептеу объектісінің өлшегіші
және дайын өнім бөлігінде, әдетте, өнімнің тиісті түріне арналған
стандарттарда немесе техникалық шарттарда және заттай түрде өнім өндіру
жоспарында қабылданған өлшем бірлігіне сәйкес келеді.
Құрастыру уақытына сәйкес келесі шығындар бөлінеді: алдын-ала,
Уақытша және есеп беру.
1. Алдын-ала шығындар өндіріс басталғанға дейін жасалады. Олар
сметалық, жоспарлы және нормативтік.
Сметалық калькуляция - ұзақ әрекет ететін шығындар нормативтері
негізінде не зертханалық жолмен әзірленетін нормативтер бойынша
жасалатын өнімнің жаңа түрі бірлігінің болжамды өзіндік құнын есептеу.
Жоспарланған шығындар - бұл алдағы кезеңдегі шығындарды азайту
тапсырмаларын ескере отырып, белгіленген жоспарланған нормаларға
негізделген өнім бірлігінің өзіндік құнын есептеу. Ол алдағы кезеңде қол
жеткізілуі тиіс шығындардың жекелеген түрлері бойынша шығыс нормалары
негізінде жасалады.
Нормативтік калькуляция - белгілі бір күнге шығындардың
қолданыстағы технологиялық нормаларына сүйене отырып, өнімнің өзіндік
құнын есептеу.
2. Провизорлық калькуляция өнім бірлігінің күтілетін өзіндік құнын
есептеуді білдіреді. Оны жасау кезінде есептік деректер ішінара
пайдаланылады, мысалы, 1-3 тоқсанға және 4 тоқсанға жоспарланған
деректер.
3. Есеп беру құны өнім бірлігіне нақты шығындарды анықтайды және
нақты есеп беру және экономикалық есеп беру түрінде болады.
Нақты калькуляция бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетілген өнім
бірлігіне нақты кірістер туралы деректер негізінде жасалады.
Есептеуге кіретін шығындар көлеміне байланысты шығындар бөлінеді
(кесте. 1.6): − цехтық; − өндірістік; - толық өзіндік құн.
Цехтың өзіндік құны тек цех шығындарын қамтиды. Оларға
материалдардың шығындары, цехтың өндірістік жұмысшыларының
жалақысы, осы жалақыға есептеулер, жалпы өндірістік шығындар, неке
шығындары кіреді.
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Өндіріс құнын есептеу кәсіпорынның өнім өндіруге жұмсалған барлық
шығындарын қамтиды және белгілі бір өнімді өндіруге жұмсалған
шығындардың барлық баптары бойынша жасалады.
Кесте 1.6 - Шығындарды топтау бойынша өзіндік құнды жіктеу
Тікелей
Тікелей
материалдық
еңбек
шығындар шығындары

Жалпы цехтық
шығындар

Жалпы
зауыттық
шығындар

Өндірістіктен тыс
шығындар

Технологиялық өзіндік құн
Цехтық өзіндік құн
7. Өндірістік өзіндік құн
Толық өзіндік құны

Толық шығындарды есептеу өндірістік және коммерциялық
шығындарды ескере отырып, өнімді өндіру мен сатудың барлық
шығындарын қамтиды. Ол өнімді сатудан қаржылық нәтижені анықтау үшін
қолданылады.
Қамтылған кезеңге сәйкес шығындар: айлық және тоқсандық [8] деп
бөлінеді.
1.2.3 Өнімнің пайдасы, рентабельділігі, бәсекеге қабілеттілігі
Пайда кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметінің түпкілікті қаржылық
нәтижелерінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Жалпы алғанда, пайда
өнім сатылатын баға мен оны өндірудің жалпы құны арасындағы
айырмашылықты білдіреді, ал тұтастай алғанда компания өнімді сатудан
түскен кіріс пен сатылған өнімнің өзіндік құны арасындағы айырмашылық
ретінде анықталады.
Экономикалық категория ретінде пайда кәсіпкерлік қызмет процесінде
материалдық өндіріс саласында құрылған және кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыру қаупі үшін кәсіпкердің сыйақысын сипаттайтын салынған капиталға
кәсіпкердің таза кірісін ақшалай түрде көрсетеді.
Пайда - бұл коммерциялық ұйымның ерекше жүйелі түрде
шығарылатын қаржылық ресурсы, бизнесті дамытудың түпкі мақсаты.
Қарастырылып отырған экономикалық категорияның мәні пайданың қажетті
деңгейі болып табылады:

кәсіпорынның ағымдағы және ұзақ мерзімді дамуының негізгі ішкі
көзі;

кәсіпорынның нарықтық құнының өсуінің негізгі көзі;

кәсіпорынның кредит қабілеттілігінің индикаторы;

меншік иесінің басты қызығушылығы, себебі ол капитал мен
бизнестің өсуіне мүмкіндік береді;
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пайданың тұрақты және орнықты деңгейі болған кезде
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілік индикаторы;

кәсіпорынның
мемлекет
алдындағы
өз
міндеттемелерін
орындауының кепілі, қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру
көзі.
Басқаша айтқанда, пайда кәсіпкерлік қызметтің негізгі нәтижесі ретінде
кәсіпорынның, оның қызметкерлерінің және тұтастай алғанда мемлекеттің
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы,
өндірісті және әлеуметтік саланы дамыту мүмкіндіктері, қызметкерлерді
материалдық ынталандыру пайда мөлшеріне байланысты.
Пайда нарықтық қатынастардың маңызды категориясы ретінде бірқатар
функцияларды орындайды.
Біріншіден, пайда кәсіпорынның тиімділігінің көрсеткіші болып
табылады, себебі кірістілік фактісі оның тиімді қызметін көрсетеді.
Екіншіден, пайда ынталандырушы функцияға ие, ол меншікті
капиталды арттырудың негізгі көзі болып табылады. Нарықтық қатынастар
жағдайында капитал иелері мен менеджерлер кәсіпорынның иелігінде қалған
пайда мөлшеріне назар аудара отырып, оның даму перспективаларын ескере
отырып, кәсіпорын жүргізетін дивидендтер мен инвестициялық саясат
туралы шешім қабылдайды. Нарықтық экономикадағы пайда-өндіріс
қорлары мен шығарылатын өнімді жаңартудың қозғаушы күші және көзі.
Үшіншіден, пайда еңбек ұжымының мүшелері үшін әлеуметтік
игіліктердің көзі болып табылады. Салық төлегеннен және дивидендтер
төлегеннен кейін, сондай-ақ басқа да бірінші кезектегі аударымдардан кейін
кәсіпорында қалған пайда есебінен материалдық көтермелеу жүзеге
асырылады, қызметкерлерге әлеуметтік жеңілдіктер беріледі, Әлеуметтік
сала объектілері ұсталады.
Төртіншіден, пайда әртүрлі деңгейдегі бюджеттердің кірістерін
қалыптастыру көзі болып табылады. Ол бюджеттерге салықтар, сондай-ақ
экономикалық санкциялар түрінде түседі және бюджеттің шығыс бөлігінде
анықталған әртүрлі мақсаттарға қолданылады.
Табыстылықтың қажетті деңгейін ұстап тұру нарықтық экономикадағы
кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуінің объективті үлгісі болып табылады.
Пайданың жүйелі жетіспеушілігі және оның қанағаттанарлықсыз
динамикасы бизнестің тиімсіздігі мен тәуекелділігін көрсетеді және
кәсіпорындардың банкроттығының негізгі ішкі себептерінің бірі болып
табылады.
Пайда болуы мүмкін жіктелген әр түрлі белгілері бойынша.
Қалыптастыру көздеріне сәйкес: өнімді, мүлікті сатудан түсетін пайда
және іске асырылмайтын пайда.
Қызмет түрлері бойынша: әдеттегі қызметтен (операциялық пайда),
инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен пайда.
Алу жиілігі бойынша: тұрақты және төтенше пайда.
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Пайдалану сипаты бойынша: тұтынылған пайда (мысалы,
дивидендтерге бағытталған пайда) және капиталдандырылған (бөлінбеген)
пайда.
Пайда бойынша шаруашылық қызметтің нәтижелері әртүрлі
көрсеткіштермен бағаланады: өнімді сатудан түскен пайда бойынша,
баланстық пайда бойынша және таза пайда бойынша.
Өнімді сатудан түскен пайда өнімді (жұмыстарды, қызметтерді)
сатудан түскен түсім мен өнімнің толық өзіндік құны арасындағы айырманы
білдіреді. Сатудан түскен түсім ҚҚС - сыз және акциздерсіз есепке алынады.
n

П р   ( Ц опт  С ni )  N p
i 1

(1.28)

Мұндағы Пр-өнімді сатудан түсетін пайда;
Ц опт -I-ші өнім бірлігінің көтерме бағасы;
Сп -I-ші өнім бірлігінің толық өзіндік құны;
N p - сатылған өнімнің заттай көріністегі көлемі (дана, кг, м);
n-өнім атауларының саны.
Жалпы жағдайда өнімді сатудан түскен пайда мөлшеріне сату
көлемінің өзгеруі, тауарлық өнімнің құрылымы, сату бағалары, шикізат,
материалдар мен компоненттер бағасы, кәсіпорын жұмысшыларының
жалақысы, энергия мен тасымалдау тарифтері сияқты факторлар әсер етеді.
Баланстық пайда - белгілі бір кезеңдегі оның өндірістік-шаруашылық
қызметінің түпкілікті қаржылық нәтижесін сипаттайтын кәсіпорын
пайдасының жалпы сомасы.
Баланстық пайда тауарлық өнімді сатудан түскен пайданы, басқа
сатудан түскен пайданы (қосалқы ауыл шаруашылығы өнімін, көлік
қызметін, халыққа ақылы қызмет көрсетуді және т. б. сатудан), негізгі
қорларды және өзге де мүлікті сатудан түскен пайданы қамтиды:
ПБ  ПР  ППР  ПРИ

(1.29)

мұндағы ПБ - баланстық пайда;
ПР - кәсіпорынның тауарлық өнімін сатудан түсетін пайда;
ППР - өзге де іске асырудан түсетін пайда;
ПРИ - негізгі, айналым қаражатын және басқа мүлікті сатудан
түскен пайда.
Салық салу мақсаттары үшін осы операциялар бойынша шығыстарды
(экономикалық санкциялар, айыппұлдар мен тұрақсыздық айыптары, басқа
кәсіпорындардың қызметіне үлестік қатысудан, мүлікті жалға беруден
алынған кірістер, акциялар және басқа да бағалы қағаздар бойынша кірістер
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және т. б.) шегергендегі операциялық емес операциялардан түскен кірістерді
ескеретін салық салынатын пайда (салық салуға пайда) есептеледі.):
ПН  ПБ  ПВН

(1.30)

Мұндағы ПН - салық салынатын пайда;
ПБ - баланстық пайда;
ПВН - осы операциялар бойынша шығыстарды шегергендегі
операциялық емес операциялардан түскен кірістер.
Кәсіпорынның таза пайдасы-бұл салықтарды, алымдарды және
бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлегеннен кейін оның иелігінде
қалатын пайда.
Таза пайда кәсіпорынның иелігінде қалады және өндірісті кеңейтуге,
қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыруға,
оларды материалдық ынталандыруға, резервтік қорды қалыптастыруға
қаражат көзі болып табылады
Өндірісті
дамытуға
байланысты
және
таза
пайдадан
қаржыландырылатын шығыстарға ғылыми-зерттеу, жобалау, тәжірибелікконструкторлық және технологиялық жұмыстарға, жаңа өнімдер мен
технологиялық процестерді әзірлеуге және игеруге, технологиялар мен
технологиялық процестерді жетілдіруге, өндірісті ұйымдастыру мен
технологиясын жетілдіруге, жабдықтарды жаңғыртуға, жұмыс істеп тұрған
өндірісті техникалық қайта жарақтандыру мен реконструкциялауға,
кәсіпорынды кеңейтуге, жаңа объектілер салуға, табиғат қорғау ісшараларын жүргізуге арналған шығындар жатады.
Сол топқа банктердің ұзақ мерзімді несиелерін өтеу шығындары және
олар бойынша пайыздар кіреді. Жинақталған пайданы кәсіпорын басқа
кәсіпорындардың жарғылық капиталдарына, ұзақ мерзімді және қысқа
мерзімді қаржы салымдарына, сондай-ақ жоғары тұрған ұйымдарға,
одақтарға, концерндерге, қауымдастықтарға аудара алады. Бұл бағыттар
сондай-ақ даму үшін пайданы пайдалану болып саналады.
Пайданы әлеуметтік қажеттіліктерге бөлу кәсіпорынның балансындағы
әлеуметтік-тұрмыстық нысандарды пайдалану, өндірістік емес нысандардың
құрылысын қаржыландыру, сауықтыру және мәдени іс-шаралар өткізу және
т.б. шығындарды қамтиды[9].
Бақылау сұрақтары:
1. Еңбек өнімділігін не сипаттайды?
2. Қоғамдық еңбек өнімділігінің көрсеткіші қалай анықталады?
3. Еңбек өнімділігін өлшеу әдістерін атаңыз
4. Өндіріс шығындары қалай жіктеледі?
5. Өнімнің өзіндік құны дегеніміз не?
6. Шығындар тобы бойынша шығындар қалай жіктеледі?
7. Пайда қандай функцияларды орындайды?
8. Пайда қандай белгілерге сәйкес жіктеледі?
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1.3 Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу сапасын арттыру
бойынша іс-шаралар
1.3.1 Өнімді өндіруге және оны өткізуге арналған шығындарды
жіктеу
Өнімді өндіруге және өткізуге арналған шығындар кәсіпорындардың
өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруге және өткізуге
ақшалай нысанда көрсетілген шығыстарының жиынтығын білдіреді. Олар
өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз етеді және өнімді сатуға жағдай жасайды.
Экономикалық мазмұны бойынша олар қоғамның шығындарын
білдіреді, себебі өндіріс қоғамның мүддесі үшін жүзеге асырылады, ал
өнімдер тікелей қоғамдық өнім ретінде шығарылады[10].
Шығындар құрамы мен құрылымы бойынша кәсіпорындардың салалық
тиесілігіне байланысты әр түрлі болады. Олар сондай-ақ өзіндік құнға
жатқызу тәсілі, өндіріс көлемімен байланысы, біртектілік дәрежесі және
экономикалық мазмұны бойынша жіктеледі.
Өнімнің өзіндік құнына жатқызу əдісіне байланысты олар бөлінеді:
* тікелей - өзіндік құнға (шикізат, негізгі материалдар, өндірістік
жұмысшылардың жалақысы және т. б.) тікелей және тікелей енгізілуі мүмкін
өнімнің жекелеген түрлерін өндірумен байланысты.;
* жанама - өнімнің белгілі бір түрінің өзіндік құнына жатқызуға
болмайтын әртүрлі бұйымдарды өндірумен байланысты (жабдықтарды
ұстауға және пайдалануға арналған шығыстар, ғимараттарды жөндеу,
инженерлік-техникалық қызметкерлердің жалақысы және т.б.).
Шығындардың өндіріс көлемімен байланысына байланысты мыналар
бөлінеді: шартты түрде белгіленген шығындар - бұл шығындар өндіріс
көлемінің ұлғаюымен немесе азаюымен айтарлықтай өзгермейді,
нәтижесінде олардың салыстырмалы мәні өнім бірлігіне өзгереді (жылу,
жарық шығындары, басқарушы персоналдың жалақысы, амортизациялық
аударымдар, әкімшілік және экономикалық қажеттіліктерге шығындар және
т. б.);
* шамасы өндіріс көлеміне байланысты болатын шартты-ауыспалы
шығыстар, олар өнім шығару көлемінің өзгеруіне сәйкес өседі немесе азаяды
(шикізатқа, негізгі материалдарға, отынға, өндірістік персоналдың негізгі
жалақысына және т.б. шығындар).
Біртектілік дəрежесі бойынша шығындар қарапайым және күрделі
болып бөлінеді.
Қарапайым
шығыстардың
мақсатына
қарамастан
бірыңғай
экономикалық мазмұны болады. Элементтер бойынша топтастырудың
мақсаты-өнімді өндіруге арналған шығындарды олардың түрлері бойынша
анықтау (материалдық шығындар, амортизациялық аударымдар және т.б.).
Жеке шығындар элементтерінің арақатынасы өндіріс шығындарының
құрылымын білдіреді.
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Күрделі шығындарға бірнеше элементтер кіреді, сондықтан құрамы
жағынан гетерогенді. Олар белгілі бір экономикалық мақсатта біріктіріледі.
Мұндай шығындар жалпы зауыттық шығындар, ақаулардан болатын
шығындар, жабдықты ұстау және пайдалану шығындары және т. б.
Экономикалық мазмұнға сəйкес келесі шығындар бөлінеді:
материалдық шығындар, еңбек шығындары, әлеуметтік қажеттіліктерге
аударымдар, амортизация және басқа шығындар.
Кәсіпорын шығындарының құрылымы 1.7 кестеде келтірілген.
1.7 кесте. 2019 жылғы экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімді
(тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруге және сатуға
арналған шығындардың құрылымы

Экономика Шығы
лық қызмет н
түрлері
құнын
ың
бірлігі
Жабдықты
жөндеу

1

Шығындар
дың
барлығы

100

1.
Материал
дық
шығындар
50,8

Оның ішінде
бірыңға
негізгі
Еңбекақ
й
құралдарды
ыға
әлеумет
амортизаци
шығынд
тік
ялау
ар
салық
13

2,2

9,0

Өзге
шығ
ын
25

Өнімді өндіру және сату шығындарын жоспарлау кезінде
экономикалық жағдайларға, кәсіпорынның қызметіне, оның есеп саясатына
байланысты әртүрлі әдістер қолданылады.
Шығындарды тұрақты және ауыспалы шығындарға бөлу ауыспалы
шығындарды жоспарлауды қамтиды. Ауыспалы шығындардың сомасы өнім
бірлігіне шаққандағы үлестік шығындардың өнім шығарудың жоспарланған
көлеміне заттай көріністегі көбейтіндісі ретінде айқындалады.
Белгіленген шығындар нақты мөлшерде қабылданады.
Жоспарлауда шығындар сметасы негізінде жоспарланған өзіндік құнды
қалыптастыру әдісі қолданылады. Смета шығындар элементтері бойынша
жасалады. Әрбір элемент үшін шығындар өндіріс қажеттіліктері мен оларды
азайту мүмкіндіктеріне сүйене отырып жасалады және жоспарланады.
Элементтер бойынша шығындар сомасы жалпы шығындарды (өндіріс
шығындарын) құрайды. Олардан тауарлы өнімнің бағасынан тыс жеке
өтелетін шаруашылыққа қызмет көрсетумен немесе қызметтерді орындаумен
және көрсетумен байланысты өндірістік емес шоттарға есептен
шығарылатын шығындар, сондай-ақ "аяқталмаған өндіріс" және "болашақ
кезеңдердің шығыстары"шоттары бойынша қалдықтар өзгерістерінің сомасы
алып тасталады. Нәтижесінде өнімнің өндірістік құны қалыптасады.
Өнеркəсіптік кəсіпорындарда өнімнің өзіндік құнын есептеудің келесі
негізгі əдістері қолданылады: тікелей есептеу, нормативтік, есептеуаналитикалық және параметрлік.
Шығындарды
есептеудің
мақсаты-берілген
нормалардан,
жоспарлардан, алдын-ала белгіленген стандарттардан ауытқуларды
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анықтауға, осы ауытқулардың себебін анықтауға және осындай ауытқуларды
жою немесе азайту үшін қажетті шараларды қабылдауға мүмкіндік беретін
индикативті сипаттағы сенімді ақпарат алу [10].
1.3.2 Жөндеу жұмыстарының өзіндік құнын төмендету және
арзандату жолдарын талдау
Өнімнің өзіндік құны өндірістік бірлестіктің, кәсіпорынның өндірістікшаруашылық қызметін сипаттайтын сапалы көрсеткіш болып табылады.
Шығындар, жалпылама экономикалық көрсеткіш ретінде, кәсіпорын
қызметінің барлық аспектілері көрініс табады.
Шығындарды азайту үшін сәтті күресу үшін оның қалай
қалыптасатынын, оның мөлшерін қандай факторлар анықтайтынын білуіңіз
керек.
Жөндеу жұмыстарының өзіндік құнын төмендету және арзандату
жолын талдауды келесі мысалда қарастыруға болады:
Негізгі қызмет түрі тұтынушыға дейін энергияны тасымалдау және
электр Монтаждау жұмыстары болып табылатын "Энергия" ЖШС
кәсіпорнында өзіндік құнды төмендету мүмкіндіктерін қарастыру.
Бұл кәсіпорын қала нарығында он жылдан астам уақыт жұмыс істеп
келеді, өндірісте 200-ге жуық адам жұмыс істейді, алайда өз қызметін жүзеге
асыру үшін қаражаттың өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне қарамастан,
өндірісті дамыту әлі де кең әдістермен жүргізілуде, бұл инвестицияланған
ресурстардың тиімділігін арттыру резервтерін талдауды және анықтауды
білдірмейді.
Осыған байланысты, бұл жұмыс өнімнің өзіндік құнын төмендету
әдістерін түсінуге ғана емес, сонымен қатар нақты кәсіпорын – "Энергия"
ЖШС үшін осы бағыттағы жұмыстың басым жолдарын анықтауға
көмектеседі.
Шығындарды азайту мүмкіндіктері екі бағытта бөлінеді және
талданады: көздер мен факторлар бойынша. Дереккөздер нені өзгертетінін,
басқару әсері шығындардың қандай компоненттеріне бағытталғанын және
факторлар – бұл өзгерістердің қалай болатынын, осы әсер қандай
механизмдер аясында жүзеге асырылатындығын анықтайды. Осылайша, осы
аспектілерді жан-жақты қарастыру қажет, себебі әртүрлі факторлардың
әсерінен әртүрлі көздер әртүрлі бағытта өзгереді, яғни іс-шаралардың
нәтижелері әртүрлі болады.
Анықталған факторлар мен көздер белгілі бір жолдармен жүзеге
асырылады. Өзіндік құнды төмендету жолы жүйелі әзірлеу және уақтылы
енгізу кезінде шығарылатын өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған
жұмыстардың) өзіндік құнының төмендеуіне әкелетін басқарылатын көздер
мен басқару факторларының белгілі бір комбинациясы болып табылады [11].
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Шығындарды азайту көздері.
Астында көздері деп шығындары бюджет қаражаты есебінен ұсталатын
ұйымдардың төмендетілуі мүмкін өндіріс шығындары. Өндіріс шығындарын
төмендетудің негізгі көздері - еңбек объектілері мен құралдарын
пайдалануды жақсарту, еңбекті пайдалануды жақсарту және өндірісті,
еңбекті және басқаруды ұйымдастыру.
Шығындарды азайту резервтерін анықтау үшін шығындардағы ең көп
салмақ позицияларын қандай шығындар алатынын анықтау керек. Осыған
сүйене отырып, үлкен пайда алу үшін шығындарды азайту шараларын жүзеге
асыру қажет басым бағыттарды анықтауға болады.
Өнімді өндіру, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау кезінде
қолданылатын еңбек құралдары өзіндік құнның мынадай компоненттерін
айқындайды: жабдықтың амортизациясы, жабдықты күтіп-ұстауға және
пайдалануға арналған шығыстар, өндірістік ғимаратты пайдаланғаны үшін
жалдау ақысы және өндірістік үй-жайлар мен құрылыстарды күтіп-ұстауға
арналған шығындар.
Өнімнің өзіндік құнындағы аталған шығыстардың үлесі тұтастай
алғанда кәсіпорын мен саладағы қордың жалпы деңгейіне байланысты.
Келесі - еңбек пен оның төлеміне байланысты көздер. Өнімді өндіруге
қажетті еңбек шығындары оның конструкцияымен, оны өндірудің
күрделілігімен, сондай-ақ өндіріс процесін автоматтандыру дәрежесімен
анықталады.
Еңбекке байланысты шығындарды азайту көздері келесідей:
 негізгі жұмысшылардың жалақысы;
 негізгі жұмысшылардың жалақысынан әлеуметтік қажеттіліктерге
аударымдар;
 көмекші жұмысшылардың жалақысы;
 көмекші жұмысшылардың еңбекақысынан әлеуметтік мұқтаждарға
аударымдар;
 басқарушы персоналдың жалақысы;
 басқарушы персоналдың жалақысынан әлеуметтік мұқтаждықтарға
аударымдар;
 материалдық ынталандыру құралдары;
 сыйлықақылар, үстемеақылар, демалыс төлемдері;
"Энергия" ЖШС өнімдерінің өзіндік құнын төмендету көздері.
Қарастырылып отырған кәсіпорын үшін шығындарды азайту көздерін
талдайық. Мұны істеу үшін біз шығындар құрылымын анықтаймыз және
ақпаратты нақты көрсетеміз (1.8-кестені және суретті қараңыз).

53

Кесте 1.8.- "Энергия" ЖШС ұйымының шығындары
№п/п

1
2
3
4
5

Шығын бабының атауы

Барлық
шығындар, тг.

С/с үлесі

Өндіруге және сатуға байланысты шығыстар
Материалдық
3031635
оның ішінде: шикізат және материалдар
2252035
қызметтер
779600
2) еңбекке ақы төлеу шығындары;
1625056
Әлеуметтік аударымдар. мұқтаждар
589895
Амортизация
49703
Өзгелері
141800
Жиыны:
5438089
Операциялық емес шығыстар
- банк қызметтері
12874
Жиыны:
12874
Барлық шығыстар:
5 447 281

0,55617
0,41314
0,14302
0,29812
0,10822
0,00912
0,02601
0,99764
0,00236
0,00236
1,00000

Материалдық
шығындар
Еңбек ақы шығындары
Әлеуметтік мұқтаждық
аударымдары
Басқа
Өткізуден басқа шығындар

Сурет 1.8-Шығындар құрылымының диаграммасы
Осылайша, қарастырылып отырған кәсіпорында шығындардың
жартысынан көбі материалдық шығындар, сонымен қатар еңбек
шығындарының үлесі жоғары деп қорытынды жасауға болады. Дәл осы
категориялар басқалармен салыстырғанда икемділікке ие, себебі компания
олардың мәніне тікелей әсер ете алады.
Амортизациялық шегерімдердің мөлшері, әдетте, жабдықтың бүкіл
қызмет ету мерзімінде белгіленеді және нормативтік актілермен анықталады,
сондықтан жақын арада олар кәсіпорын үшін тұрақты болып қалады, бірақ
олар қорлардың жаңаруы, сату көлемінің өзгеруі және басқа факторлардың
әсерінен өзгеруі мүмкін.
Операциялық емес шығыстар (бұл жағдайда банктің қызметтеріне
арналған шығыстар жатады) кәсіпорынның шешімдеріне тәуелді емес және
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белгіленген нормативтерге және өзінің есеп айырысу саясатына сәйкес
кредиттік ұйым айқындайды.
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, шығындарды азайту
жөніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде ең маңызды нәтижелер осы
"салмақты" шығындарды азайту бағытында жұмыс жасайды деп қорытынды
жасауға болады. Бірақ біз аз шығындар туралы ұмытпауымыз керек, себебі
олар өндіріс пен сату тиімділігін арттырудың резервтерін жасыруы мүмкін,
оларды елемеуге болмайды, себебі өнімнің бір данасының өзіндік құнындағы
барлық аз үлесі үшін олар бүкіл көлемде алынған.кәсіпорынның пайдасын
арттыруға айтарлықтай үлес қоса алады. Алайда, өткізілген іс-шаралардың
әсері мен олардың құны арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажет. Өзіндік
құнды төмендетудің қандай да бір жолын енгізудің тиімділігін айқындау
төменде қаралатын болады.
Қорытынды: "Энергия" ЖШС өнімінің өзіндік құнын төмендетудің
негізгі көздері: материалдық шығындар, еңбекке ақы төлеу шығындары,
жалдау төлемдері, машиналардың, жабдықтардың амортизациясы, болашақ
кезеңдердің шығыстары.
Қазіргі уақытта өнімнің нақты өзіндік құнын талдау, резервтер мен
оның төмендеуінің экономикалық әсерін анықтау кезінде экономикалық
факторлар бойынша есептеу қолданылады. Факторлар - бұл техникалықэкономикалық жағдайлар, олардың әсерінен шығындар өзгереді.
Экономикалық факторлар өндіріс процесінің барлық элементтерін құралдарды, еңбек объектілерін және еңбектің өзін толығымен қамтиды.
Шығындарды азайту факторлары - шығындардың төмендеуіне әкелетін
себептер, қозғаушы күштер және олар жұмыс істейтін жағдайлар. Дәл сол
себеп, мысалы, ресурстарды азайту жөніндегі іс-шара оның қандай жағдайда
және қаншалықты таралғанына байланысты әртүрлі экономикалық әсерге
әкелуі мүмкін.
«Энергия» ЖШС өнімінің өзіндік құнын төмендету факторлары
"Энергия" ЖШС кәсіпорнында жоғарыда аталған барлық факторлар
белгілі бір дәрежеде әсер етеді, бірақ біз кейбір өзекті факторларды бөліп
көрсетеміз.
Бұл кәсіпорында өнімнің өзіндік құнын төмендетудің ең үлкен
резервтері энергия шығынын азайту болып табылады.
Сондай-ақ, шығындар көбінесе материалдардың сапасына байланысты.
Материалдарды үнемдеуде ресурстарды үнемдейтін жабдықтар мен
прогрессивті өндіріс технологиясына көшу маңызды рөл атқарады.
Өзіндік құнды төмендету жөніндегі іс-шаралар нормативтік
тиімділікпен және капитал салымдарының болуымен шектеледі. Мұндай
жағдайларда өндіріс сатысында шығындарды азайту оңтайландыру міндеті
болып табылады, оны жалпы түрде келесі теңдеулер жүйесімен сипаттауға
болады
 Ci Ni  min
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 Ki Ni  K л
 ti Ni  Рл

(1.31)

 gmi Ni  Gм. л
 Ni  N пр i

Мұндағы i - технология мен өндірісті ұйымдастырудың нұсқасы
(i=1,2,...,n);
Ci өнім бірлігінің өзіндік құны;
Ni -осы нұсқадағы өнімдер саны;
салымдарының
үлестік
көрсеткіштері
(қор
Ki капитал
сыйымдылығы);
ti - өнім бірлігінің еңбек сыйымдылығы;
gmi - материалдың меншікті шығыны;
К л , Рл Gм л - күрделі салымдар лимиті, жұмыс істейтіндер саны,
материалдар;
Nпр.i - I-бұйымдарды өндірудің белгіленген көлемі.
Өзіндік құнның деңгейі мен серпінінде кәсіпорын, өндірістік және
өнеркәсіптік бірлестіктер, ғылыми және жобалау ұйымдары қызметінің
барлық жақтары көрсетіледі. Мұндай кешенді проблема жүйелі тәсілді және
өзіндік құнның төмендеуін бірыңғай басқаруды талап етеді. Бұл тәсіл ісшаралардың әсері мен олардың шығындары арасындағы тепе-теңдікті
қамтамасыз етуге көмектеседі.
Осы іс-шаралардың экономикалық тиімділігін бағалау үшін:
Эф 

Э
З

(1.32)

Мұндағы Э - іс-шараларға байланысты үнемдеу, ол шығындарды
төмендетудің әртүрлі жолдары үшін әр түрлі есептеледі;
З - өзіндік құнды төмендетудің осы жолын іске асыру жөніндегі ісшараларды өткізуге арналған шығындар.
Тиімділіктің кері мәні жобаның өтелу кезеңін сипаттайды. Компания өзінөзі ақтаудың белгілі бір мерзімі ол үшін қаншалықты қолайлы екенін дербес
анықтайды және осыған байланысты нақты іс-шаралардың орындылығы
туралы шешім қабылдайды.
Алынған үнемдеудің өзіндік құнына тікелей әсерді бағалау өзіндік
құнның өзгеруін есептеу арқылы мүмкін болады:
1. Біртекті өнімдер үшін –
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- өнім бірлігінің өзіндік құнының өзгеруі:
z  z1  z0

(1.33)

- өнім бірлігінің өзіндік құнының индексі:
J1 

z1
z0

(1.34)

Мұндағы, - іс-шараларды енгізуге дейін және кейін тиісінше өзіндік

құн; z1 z 0
2. Теңдесі жоқ өнімдер үшін –
- абсолютті шығындарды үнемдеу:

z   q1  z1   q1  z0

(1.35)

- өзіндік құнды төмендету бойынша жоспарлы іс-шаралар индексі-1 тг.
Тауарлық өнім:
J2 

 q1  z0
,
 q1  z1

(1.36)

мұндағы ql q 0 - іс-шаралар енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін
тиісінше шығару көлемі;
z1 z 0 - іс-шараларды енгізгенге дейін және кейін тиісінше өзіндік
құн;
p1 , p0 - іс-шаралар енгізілгенге дейін және одан кейінгі баға.
Бір уақытта өзіндік құнды төмендетудің бірнеше жолын қолданған
жағдайда, әрқайсысынан алынған үнем жинақталады және іс-шаралар
кешенін қолданудан бірыңғай үнем ретінде пайдаланылады. Әр оқиғаның
әсер ету үлесін анықтау үшін факторлық талдау әдістерін қолдануға болады.
Мысалы, тізбекті алмастыру әдісі:
 Эi  Э1  Э2  ..... Эn

(1.37)

формуланы есептеу керек:
C  Уi 1  1  Ii   1  Ii .....1  I 

(1.38)

Мұндағы С - өзіндік құн;
Уі-материалды жұмсау нормасын төмендету пайызы;
Ii-өнімнің өзгеру индексі
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Өзіндік құнды төмендету резервтерін анықтау қағидаттары: ғылыми,
экономикалық тиімділік, факторлардың өзара әсері, жүйелілік (жалпыдан
жекеге), өнім сапасының тиісті деңгейін сақтау, ресурстармен қамтамасыз
ету, жиынтықтылық, оңтайлы нақтылау қағидаты және бұйымның өмірлік
циклінің сатысына тәуелділік;
"Энергия" ЖШС кәсіпорнындағы көздер бойынша өзіндік құнның
төмендеуін есептеу.
Іс-шараларға мыналар кіреді:
1) Ағымдағы жеткізушілерде материалдарды жеткізу құрылымын
өзгерту мүмкіндіктерін іздеу;
2) Егер қазіргі уақытта кәсіпорын жұмыс істейтін жеткізушілер оның
сапасын арттыра алмаса, өнім берушілердің ауысуы;
3) құрамы, бағасы және саны өзгеруі мүмкін қалдықтарды сатудың
өзгеруі туралы қамқорлық қажет.
Жоғары сапалы шикізатты пайдаланудан үнемдеуді келесі формула
бойынша есептеуге болады:
 М ЦМо М1  ЦМ1


 ВОо  ЦОо  ВО1  ЦО1   Q
Эиос   о
К м1
 К мо


(1.39)

Мұндағы МО , М1 - іс-шараларды енгізуге дейінгі және одан кейінгі
материал шығынының нормалары;
ЦМО ,- іс-шаралар енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін
Шикізат, материал, отын бірлігінің бағасы; ЦМ 1
К м о - іс-шаралар енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін
материалдық ресурстарды пайдалану К м1 коэффициенті;
ВО0 ,- іс-шараны енгізгенге дейінгі және одан кейінгі
қалдықтардың салмағы; ВО1
Ц0 ,- іс-шараны енгізгенге дейінгі және одан кейінгі
қалдықтардың бағасы; Ц1
Q - жылдық өндіріс көлемі.
Өзіндік құнды төмендетудің осы жолы үшін іс-шараларды енгізуге
байланысты шығындар мыналарды қамтиды:
1. Кәсіпорын шикізат сапасына қанағаттанбаған жеткізушілермен
келісімшарттарды мерзімінен бұрын тоқтатқаны үшін айыппұлдар,
тұрақсыздық айыптары;
2. Жаңа жеткізушілерді іздеу бойынша кеңес беру қызметтері;
3. Жаңа келісімшарттар жасасу кезіндегі транзакциялық шығындар.
4. Технологиялық процестің өзгеруі және қалдықтарды жою әдістері
және т. б.
Шикізат пен материалдарға жұмсалатын шығындардың азаюы
салдарынан өзіндік құнның төмендеуі:
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 100  У р  100  Уц  

См  У м  
100 100



(1.40)

Мұндағы У м - өзіндік құнға пайызбен материалдарға жұмсалатын
шығындардың үлес салмағы;
У р - материалды тұтыну нормасын төмендету пайызы;
У ц - материал бағасының өзгеру пайызы.
Неғұрлым білікті жұмысшылардың еңбегін қолдану арқылы
материалды тұтынуды азайту
Жұмысшы неғұрлым білікті болса, оның жұмысында ақау аз болады
және материалдың өнімсіз жоғалуы, демек, жұмысшы-жұмысшылардың
кәсіби құрамының өсуі өнімнің өзіндік құнын келесі мәнге төмендетуді
қамтамасыз етеді:
Эи  М1  М 0   ЦМ  Стр1  Стр 0  Стl  t  Q ,

(1.41)

мұндағы М1М0 - іс-шараларды енгізгенге дейін және кейін материалды
қажетсіну.
ЦМ - материалдың бағасы;
Стр1 , Стр0 - іс-шараларды енгізгенге дейінгі және одан кейінгі
жұмысшының мөлшерлемесі;
СтI СтІ - бірінші разрядты жұмысшының ставкасы;
t - өнімнің күрделілігі;
Q - өндіріс көлемі.
Іс-шара:
1. жоғары білікті кадрларды іріктеу;
2. қызметкерлерді біліктілікті арттыру курстарына жіберу;
3. кәсіпорын жұмыс істейтін қызмет саласы үшін мамандар даярлайтын
оқу орындарымен байланыс орнату және т.б.
Шығындар:
1) еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстарды және ЕТҚ-дан әлеуметтік
мұқтаждықтарға аударымдарды арттыру;
2) қызметкерлерге оқу және біліктілікті арттыру курстарын төлеуге
арналған шығындар және т. б.;
Жұмысшылардың біліктілігін арттыру нәтижесінде өзіндік құнның
төмендеуі:
 100  У р  100  У з п  

См  У м  1 
100 100



(1.42)
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Мұндағы У м - өзіндік құнға пайызбен материалдарға жұмсалатын
шығындардың үлес салмағы;
У р - материалды тұтыну нормасын төмендету пайызы;
Узп - жұмысшылардың жалақысының өзгеру пайызы.
Еңбек өнімділігін арттыру арқылы шығындарды үнемдеу[11].
Еңбек өнімділігі, яғни оның нәтижелілігі мен тиімділігі еңбек
сыйымдылығымен (өнім бірлігіне кететін уақыт) және өндіріспен (белгілі бір
уақыт аралығында өндірілген өнім санымен) өлшенеді. Еңбек
сыйымдылығының төмендеуі нәтижесінде үнемдеу қосымша жалақыны және
өндірістің жаңа көлеміне түзетілген өнім бірлігіне есептегендегі әлеуметтік
сақтандыруға аударымдарды ескере отырып, еңбекке ақы төлеу шығындарын
азайту есебінен қамтамасыз етіледі, яғни,
Эзп 

t0  Ч 0 t1  Ч1

 К д  К стрQ1
К
К

(1.43)

мұндағы t0 t1 - норма-сағаттардағы іс-шараларды енгізгенге дейін және
кейін бұйым бірлігінің еңбек сыйымдылығы;
Ч 0 , Ч 1 - іс-шаралар енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін
орташа сағаттық тарифтік мөлшерлеме;
Кд - қосымша жалақыны ескеретін коэффициент;
К стр - әлеуметтік сақтандыруға аударымдар мөлшерін ескеретін
коэффициент;
Q1 - өндірістің жаңа көлемі.
Алайда, еңбек өнімділігінің өсуі есебінен өзіндік құнның төмендеуі
жалақының өсу қарқынының осы көрсеткішінен озған кезде ғана орын алады.
Есептеу мына формула бойынша жүргізіледі (11):
Cз 1 

Jз
 У зп
Jn

(1.44)

Мұнда J з -жалақының пайызбен өсуі;
Jп - еңбек өнімділігінің пайызбен өсуі;
Узп - өзіндік құндағы жалақының үлес салмағы.
Жабдықтың жұмыс уақытын пайдалануды жақсарту нәтижесінде
амортизациялық аударымдарда үнемдеу
Эам  Ц  Н а 
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Q1  Q0
,
Q0

(1.45)

мұндағы Ц - жабдықтың теңгерімдік құны;
На - амортизация нормасы;
Q1 , Q0 - іс-шаралар енгізілгенге дейінгі және одан кейінгі өндіріс
көлемі.
Жабдықты пайдалану уақытын жақсарту арқылы алынған шығындарды
үнемдеу:
Cа  1  J a Уа

(1.46)

мұнда J a - амортизациялық аударымдардың өзгеру индексі;
У а - өнімнің өзіндік құнындағы амортизациялық аударымдардың
үлес салмағы.
Өндірісті ұлғайту арқылы жабдықты ұстау және пайдалану шығындарын
азайту арқылы өзіндік құнды үнемдеу
Жабдықты күтіп-ұстауға және пайдалануға арналған шығыстар
кешенді шығыстардың жалпы сомасында елеулі үлес салмағын алады.
Олардың құрамына жабдықтың жұмысына байланысты шығындар, яғни
өндірістік және көтергіш-көлік жабдықтарын, цехтық көлікті ұстауға,
амортизациялауға, ағымдағы жөндеуге, жұмыс орындарына қызмет
көрсетуге, сондай-ақ құралдар мен құрылғылардың амортизациясы мен
тозуын өтеуге және т. б. шығындар кіреді. Олар жекелеген өнім түрлері
арасында сметалық (нормативтік) мөлшерлемелерге тепе-тең бөлінеді және
өндіріс көлемі бойынша жоспарды асыра орындаған кезде өседі. Алайда, бұл
өсу өндіріс көлемінің өсуіне сәйкес келмейді және оның қарқыны өндірістің
жоспардан тыс өсуіне әкелетін факторларға байланысты.
С

У о П у  Рв

100  Рв  100

,

(1.47)

Мұндағы У о - өнімнің жалпы өзіндік құнындағы РСЭО деңгейі;
П у -өнімнің жалпы өзіндік құнындағы шартты-тұрақты РСЭО үлесі;
Рв - машина өндірісінің өсу пайызы.
Өндірістік циклдің ұзақтығын азайту арқылы үстеме шығындарды азайту
 Т 
Сп  К п  У нр  1  1 
 Тн 

(1.48)

мұндағы Кп - үстеме шығыстардың шартты-ауыспалы (өндірістік
циклдің ұзақтығына байланысты) құрамдас бөлігінің үлесі;
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салмағы;

У нр

- өнімнің жалпы өзіндік құнындағы үстеме шығыстардың үлес

Т1 және Тн - тиісінше, іс-шараларды өткізгеннен кейін өндірістік

циклдің ұзақтығы және нормативтік [12].
Жұмысшылардың өндіріс нормаларын ұлғайту арқылы үстеме
шығындарды азайту: өндіріс нормалары мен бағалар өзгереді, компания
жұмысшылардың жалақысынан үнем алады. Осылайша, өндіріс нормаларын
тиісті түрде қайта қарау арқылы ұйымдастырушылық-техникалық шараларды
жүргізу жұмысшылардың орташа жалақысының өсуімен бір уақытта өнім
бірлігіндегі жалақы үлесін азайту арқылы өнімнің өзіндік құнын төмендетуге
мүмкіндік береді.
 В 
С  Кв  У нр  1  н 
 В1 

(1.49)

мұндағы Кв - өндіріске байланысты үстеме шығыстардың шартты
ауыспалы құрамдас бөлігінің үлесі;
У нр - өнімнің жалпы өзіндік құнындағы үстеме шығыстардың үлес
салмағы;
В1 және Вн - тиісінше, іс-шараларды өткізгеннен кейін әзірлеу және
нормативтік.
Жұмысшылардың негізгі жалақысының үлес салмағын азайту есебінен
үстеме шығыстарды қысқарту
 З 
Соз  К з  У нр  1  1 
 Зн 

(1.50)

мұнда К з - жалақының үлес салмағына байланысты үстеме
шығыстардың үлесін айқындайтын коэффициент;
У нр - өнімнің жалпы өзіндік құнындағы үстеме шығыстардың үлес
салмағы;
З1 және Зн - тиісінше, іс-шараларды өткізгеннен кейін жалақының
үлес салмағы және нормативтік.
Тасымалдау, сақтау кезінде тоқтап қалудан болатын шығындарды
азайту, жетіспеушілік және басқа да өндірістік емес шығындар тауарлық
өнімнің бір рубліне шығындарды үнемдеу түрінде есептеледі (теңдесі жоқ
өнімдер үшін):
Эп 

 F0  Q0  F1  Q0

 F0  Q0  P1  Q0

мұндағы F0 - өнімнің әр түрі үшін өнімсіз шығындар [13].
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(1.51)

Қорытынды
Нарықтық қатынастар жағдайында бәсекелестіктегі жетістік және
кәсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайы көбінесе шығындар деңгейін
орташа саладан жоғары емес қамтамасыз ету мүмкіндігімен байланысты.
Шығындарды азайту:
1. Бұл кәсіпорын кірісінің өсуінің маңызды көзі, сондықтан өндірісті
кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, өнімнің жаңа түрлерін
әзірлеуге және енгізуге бағытталған қаражат мөлшерін ұлғайту.
2. Айналым қаражатына қажеттілікті азайтады, бұл кәсіпорынның
өндірістік және әлеуметтік қажеттіліктеріне шығындарды арттыруға
мүмкіндік береді.
Шығындарды азайту резервтерін анықтау кәсіпорын жұмысының
кешенді техникалық-экономикалық талдауына негізделуі керек: өндірістің
техникалық және ұйымдастырушылық деңгейін зерттеу, өндірістік
қуаттылықтар мен негізгі қорларды, шикізат пен материалдарды, жұмыс
күшін, экономикалық байланыстарды пайдалану.
Өнімнің өзіндік құнының тұрақты төмендеуі кәсіпорынның
кірістілігінің қажетті шарты болып табылады. Ол, ең алдымен, техникалық
прогресс негізінде өндіріс пен еңбек өнімділігінің үздіксіз өсуімен,
материалдық ресурстарды ұтымды пайдаланумен, еңбек өндірісі мен
менеджментті ұйымдастыруды үздіксіз жетілдірумен қамтамасыз етіледі.
Нарықтық жағдайда өнімнің құнын жүйелі түрде төмендету кәсіпорынға
өндірісті одан әрі дамыту үшін де, кәсіпорын қызметкерлерінің әл-ауқатын
жақсарту үшін де қосымша қаражат береді.
Сонымен бірге, өнімнің өзіндік құнын төмендету – бұл бір реттік акт
емес, кәсіпорын басшылығының алдында тұрған күнделікті, тұрақты міндет
екенін есте ұстаған жөн. Өзіндік құнды төмендету-жүйелі тәсілді және
бірыңғай басқаруды талап ететін көп жоспарлы процесс. Бұл шығындар,
жоғарыда айтылғандай, өнім бірлігіне жұмсалатын шығындардың барлық
түрлерінің – еңбек сыйымдылығының, материалдың сыйымдылығының,
капиталдың сыйымдылығының, энергия сыйымдылығының және т. б.
жалпылама көрсеткіші болып табылатындығына байланысты.
Шығындарды азайту жолдарын кәсіпорын өзінің мүдделеріне, қызмет
салаларына, қаржылық және басқа да мүмкіндіктеріне сәйкес дербес
таңдайды. Шығындарды төмендетудің әмбебап жолы жоқ, себебі оның әсерін
шектеу әрқашан кәсіпорынның қол жетімді ресурстары, сондай-ақ
орындылықты, тиімділікті және балама таңдауды шектейді. Барлық
кәсіпорындар үшін шығындарды азайтудың таңдалған жолдарын жүзеге
асыру үшін іс-шараларды әзірлеу кезінде ескеру қажет қауіптер бар. Бұл
тәуекелдер фирманың қызметімен де, нарықтың сыртқы әсерімен де
байланысты [13].
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1.3.3 Сала өндірісін жоспарлау
Мақсатты қызметтің кез-келген түрін басқарудың бірінші және негізгі
кезеңі әрқашан мақсат қою және оны жүзеге асыру жолдарын табу процесі
болып табылады. Бұл алдын-ала болжау, болжау, жоспарлауды мақсат қою
кезеңіне жатқызуға болады. Бұл кезеңнің соңғы нәтижесі кәсіпорынның
негізгі мақсатына жетуге бағытталған өндірістік процестің ұтымды моделін
құру болып табылады.
Кәсіпорынды басқару процесі көптеген функциялардан тұрады,
олардың ішінде: жоспарлау және болжау; ұйымдастыру; үйлестіру және
реттеу; есепке алу, бақылау және талдау; жандандыру және ынталандыру.
Әрбір функция ақпаратты өңдеудің өзіне тән технологиялық
процесімен және басқарылатын объектіге әсер ету тәсілімен сипатталады.
Жоспарлаудың
басқа
басқару
функцияларымен
байланысы
диаграммада көрсетілген (сурет. 1.9):
Басқару функциялары негізінен объективті және басқарушылық
қатынастарды жүзеге асырудың нысандары болып табылады, олар арқылы
өндірісті дамытудың экономикалық заңдарының талаптары жүзеге
асырылады. Сондықтан басқару процесі басқару циклі деп аталатын
объективті алдын-ала анықталған функциялар жүйесі ретінде әрекет етеді, ал
функциялардың өздері басқару циклінің кезеңдері деп аталады.
Жоспарлау функциясы басқарушылық шешімдер қабылдауға негіз
болады және өндірісті басқарудың мақсаттары мен міндеттерін әзірлеуді,
сондай-ақ қойылған мақсаттарға жету үшін жоспарларды іске асыру
жолдарын анықтауды көздейтін басқарушылық қызмет болып табылады.
Басқару цикліндегі болжау жоспарлаудан бұрын болады және өндірісті
дамытудың ғылыми болжамын, сондай-ақ өндірістің оңтайлы режимде
дамуын қамтамасыз ететін шешімдерді іздеуді өз міндетіне алады. Болжау
әрдайым жоспарлаудан бұрын болғандықтан, оны жоспарлаудың ішкі
функциясы ретінде қарастыруға болады.
Белсендіру,
ынталандыру

Есепке алу, талдау,
бақылау

Жоспарлау, болжау

Үйлестіру, реттеу

Ұйымдастыру

Сурет 1.9 - Жоспарлаудың басқа басқару функцияларымен байланысы
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Ұйым басқару функциясы ретінде экономикалық жүйенің құрылымын
құруға немесе дамытуға бағытталған қызмет болып табылады. Нысанға
байланысты өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру ерекшеленеді.
Үйлестіру қызметкерлердің іс-қимылдарының қажетті (ұйым
жобасында көзделген) келісілуін қамтамасыз етуден тұрады. Үйлестірудің
мақсаты-жұмыстағы қайталануды жою.
Реттеу функциясы экономикалық жүйенің жұмыс режимін сақтау
болып табылады. Әр түрлі себептерге байланысты Өндіріс берілген
параметрлерден ауытқуы мүмкін. Мұндай жағдайларда реттеу арқылы
ауытқулар жойылады және өндірістік процестердің қалыпты ағымы
қамтамасыз етіледі.
Көмегімен есепке алу жағдайы туралы ақпаратты жинау, шаруашылық
жүйесі. Бухгалтерлік есеп талдау үшін негіз болып табылады-қолда бар
резервтерді анықтау және жұмылдыру арқылы өндірістің тиімділігін бақылау
және арттыру мақсатында өндірістік-шаруашылық қызметті жан-жақты
зерттеу. Басқару функциясы ретінде бақылаудың рөлі оның басқару
жүйесіндегі кері байланысты жүзеге асыру құралы болып табылатындығына
байланысты. Бақылау арқылы қабылданған жоспарлы шешімдердің
орындалуы тексеріледі және олардың салдары бағаланады.
Жоспарлау процесінің өзі төрт кезеңнен өтеді:
- ортақ мақсаттарды әзірлеу;
– берілген кезеңге нақты, егжей-тегжейлі мақсаттарды анықтау;
- оларға қол жеткізудің жолдары мен құралдарын анықтау;
- жоспарлы көрсеткіштерді нақты көрсеткіштермен салыстыру және
мақсаттарды түзету арқылы қойылған мақсаттарға қол жеткізуді бақылау.
Жоспарлау процесі бірқатар ерекшеліктермен сипатталады.
Біріншіден, жоспарлаудың екі жағы бар: әлеуметтік-экономикалық
және ұйымдастырушылық-техникалық.
Ұйымдастырушылық-техникалық жағы еңбек кооперациясымен
анықталады және жоспарлау құралдары мен әдістерінің даму деңгейіне
байланысты. Әлеуметтік-экономикалық жағы қоғамның әлеуметтікэкономикалық жағдайымен анықталады. Сондықтан өндірісті жоспарлаудың
мәнін екі тұрғыдан бағалау керек: оның ұйымдастырушылық-техникалық
сипаттамалары және әлеуметтік-экономикалық жағдайлары. Әйтпесе,
жоспарлаудың мақсаттарын, формалары мен әдістерін анықтайтын көптеген
себеп-салдарлық қатынастар мен тәуелділіктерді ашу мүмкін емес.
Кәсіпорында жоспарлау жүйесін құру шығындарды талап етеді, бірақ
өндірісті ұтымды ұйымдастырудың әсері осы шығындардан асып кетуі керек
[14].
Кәсіпорындағы жоспарлау объектісі оның функциялары болып
табылады. Кәсіпорынның негізгі функциялары (қызмет түрлері):
- зерттеулер мен әзірлемелер. Бұл кезеңде жаңа өнімдер жасау немесе
қолданыстағы өнімдер мен процестерді жақсарту идеялары пайда болады;
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- сенімді сұраныс болжамын және өнімге нақты тапсырыс беруді
қамтамасыз ететін маркетинг;
- ресурстарды қалыптастыру және пайдалану;
- өндіріс, оның барысында бастапқы ресурстар мен идеялар түпкілікті
өнімге айналады;
- тауарды өткізу, өнімді тұтынушы сатып ала алатын немесе оны оған
қайдан жеткізуге болатын орындарға ауыстыру.
Өнімді өндіру және сату процесі үздіксіз жүргізілуі үшін оның барлық
кезеңдерін уақыт пен кеңістікте үйлестіру қажет, оған тек бір жоспар
негізінде қол жеткізуге болады. Сондықтан жоспарлау тұтастай алғанда
кәсіпорын бойынша да, оның құрылымдық бөлімшелері бойынша да
белгіленген кезеңге өнімді өндіру және өткізу процестерінің өзара
байланысын сипаттайтын теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін әзірлеуді
қамтиды.
Жоспарлау кәсіпорын қызметінің барлық функцияларын қамтиды.
Жоспарлау нысандары мен жоспарлардың түрлері нақты жоспарлау
объектілеріне байланысты. Ұйымдастырушылық тұрғыдан алғанда, әр
функция жоспарланған функционалды процестерге бөлінеді. Мысалы,
өндіріс өндірістік және басқару процестерін қамтиды.
Өндіріс процесі - бұл күрделі адам-машина жүйесінің жұмыс істеу
процесі.
Нәтижелерге қатысты барлық өндірістік процестер екі топқа бөлінеді.
Бірінші топ дайын өнімді жасайды. Бұл процестер негізгі өндіріс деп
аталады. Екінші топ бірінші топты жүзеге асыру үшін материалдық жағдай
жасайды. Оларды көмекші жəне қызмет көрсететін өндірістік процестер
деп атайды.
Өндірістік процестің құрамдас бөліктері хронологиялық түрде
байланысты (алдыңғы процестің нәтижелері келесі процестің басталуы
ретінде қызмет етеді) және иерархиялық түрде (жоғары деңгейдегі процестер
төменгі деңгейдегі процестерге белгілі бір шектеулер қояды), бұл
Кәсіпорында жоспарлау объектісі болып табылады.
Олардың жұмысын жоспарлау негізгі өндіріспен тығыз байланысты
және тәуелсіз объект болып табылады.
Ішкі жоспарлау тәжірибесінде негізгі және көмекші процестерді нақты
жағдайларда қарапайым және күрделі деп бөлуге болады.
Қарапайым - бұл қарапайым еңбек объектілерін өндіру процестері,
сондай-ақ жеке құрастыру процестері. Қарапайым процесс-бұл өнімді
өндірудің бірқатар дәйекті операциялары.
Күрделі процесс - бұл уақыт бойынша және орындалатын жерде
Үйлестірілген қарапайым процестердің жиынтығы.
Қарапайым процесті жоспарлау кезінде негізгі элемент ретінде
операция ерекшеленеді. Операциялар адамның қатысуымен (Еңбек
операциялары) және оның қатысуынсыз (табиғи операциялар) жасалуы
мүмкін.
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Қызмет көрсету процестеріне негізгі өндіріске өндірістік қызметтер
кіреді. Бұған көлік қызметтері, материалдар мен жартылай фабрикаттарды
сақтау және сақтау, негізгі және қосалқы өндірісте қолданылатын
құрылғылардың, құралдар мен құрылғылардың дәлдігін бақылау және т. б.
кіреді.
Өндірістік процеспен қатар кәсіпорында жоспарлаудың маңызды
объектісі тəжірибелік өндіріс болып табылады. Ол "зерттеу және дамыту"
кезеңінде жасалады. Оған бұйымдардың тәжірибелік үлгілерін өндіру,
жобаланатын бұйымдарды стандарттар мен техникалық шарттардың
талаптарына дейін сынау және жеткізу, тәжірибелік үлгілерді сериялық
өндіріске тапсыру процестері кіреді.
Өндірістік процестермен бірге кәсіпорындағы жоспарлаудың маңызды
объектісі басқару процесі болып табылады. Бұл өндіріс процесінің ажырамас
бөлігі, оның жергілікті процестерінің бірі. Қазіргі заманғы өндірісті
ұйымдастыру процесінде басқару процестері ұйымдасқан түрде оқшауланған
және кәсіпорынның экономикалық қызметінің тәуелсіз саласы болып
табылады. Өндірістік процестер басқарылатын объектіде, ал басқарушылық
процестер басқару жүйесінде (басқару субъектісінде) жүзеге асырылады.
Технологиялық тұрғыдан басқару процесін жоспарлау басқару
аппаратының қызметкерлері арасындағы еңбек бөлінісіне негізделген, ол:
функционалдық
(басқару
функциялары
немесе
басқару
жұмыстарының түрлері бойынша);
- кәсіби (әр басқару функциясы ішіндегі мамандықтар бойынша);
- біліктілік (жұмыстың күрделілік деңгейі бойынша);
- технологиялық (орындалатын функциялардың, рәсімдер мен
операциялардың түрлері бойынша).
Осылайша, кәсіпорындағы жоспарлау объектісі өндірісті дамытуды
және басқаруды жетілдіруді қоса алғанда, барлық функционалдық процестер
болып табылады [15].
1.3.4 Қабылдау-тапсыру жұмыс және пайдалану құжаттамасын
жасау және ресімдеу
Қабылдау-тапсыру құжаттамасы. Іске қосу-жөндеу жұмыстары
кезінде орындалған жұмыстарды ресімдеу үшін қабылдау-тапсыру
құжаттамасын ресімдеу жүргізіледі.
Электр монтаждау жұмыстары бойынша атқарушылық және қабылдаутапсыру құжаттамаларының тізбесі.
1. Электр монтаждау жұмыстарын тапсыру-қабылдау кезінде
ұсынылатын техникалық құжаттаманың ведомосы
2. Жауапты конструкцияларды куәландыру актісі
3. Электр
монтаждау
жұмыстарын
жүргізуге
үй-жайлардың
(құрылыстардың) құрылыс бөлігінің әзірлік актісі
4. Жабдықтың анықталған ақаулары туралы акт
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5. Жабдықты монтаждауға қабылдап алу-беру актісі
6. Жасырын жұмыстарды куәландыру актісі
7. Жабу алдында құбырлардан кәрізді тексеру актісі
8. В-1 және В-1 А кластарының жарылыс қауіпті аймақтарындағы
сымдарға арналған жергілікті және бөлгіш тығыздағыштардың немесе болат
құбырлардың қысымымен сынау хаттамасы
9. Кабельдерді монтаждауға орларды, арналарды, туннельдер мен
блоктарды қабылдау актісі
10. Төсеу алдында барабандағы кабельдердің оқшаулауын тексеру және
тексеру хаттамасы
11. Кабельдерді барабанда төмен температураларда төсеу алдында
қыздыру хаттамасы
12. Көлденең және тік белгілерді көрсете отырып, жергілікті жердегі
сыртқы кабель трассаларын байлау схемасын қоса бере отырып, ордағы және
каналдардағы кабель кәрізін жабу алдында қарау актісі.
13. КС-6 жұмыстарының жалпы журналы
14. Операциялық бақылау журналы.
15. Кабельдерді төсеу журналы
16. Кернеуі 1000В жоғары кабель муфталарын бөлшектеу журналы
17. 1000В жоғары қуат кабелін сынау хаттамасы
18. Жобадан өзгерістер мен ауытқулар ведомосы
19. Монтаждалған электр жабдығының ведомосы
20. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін монтаждалған
жабдықты беру актісі
21. Кешенді сынауға кедергі келтірмейтін электр монтаждау
ақауларының ведомосы
22. Кемшіліктерді жою туралы анықтама
23. Жерге қосу құрылғысының паспорты
24. Электр монтаждау жұмыстарының техникалық дайындық актісі
25. Жөнделген, қайта жаңартылған, жаңғыртылған объектілерді
қабылдау - тапсыру актісі
26. Құрылысы аяқталған объектіні қабылдау актісі [қосымша шығыс 3].
Бақылау сұрақтары:
1. Өнімді өндіру және сату шығындары қалай анықталады?
2. Өнеркәсіп кәсіпорындарында қолданылатын өнімнің өзіндік құнын
есептеу әдістерін атаңыз
3. Шығындарды азайту көздерін атаңыз.
4. Жоспарлау функциясы не үшін қызмет етеді?
5. Кәсіпорындағы жоспарлау объектісі қандай?
6. Электр монтаждау жұмыстары бойынша атқарушылық және
қабылдау-тапсыру құжаттамаларының тізбесін атаңыз.
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1.4 Құбыржол газ тасымалдау
1.4.1 Мұнай және газ тасымалдау
Мұнай тасымалдау, пайдалы қазбаларды сақтау шикізатты өндіру мен
өңдеуге байланысты жұмыстардың тізбесіне жатады. Бұл өте қауіпті зат, ол
тасымалдау кезінде барлық қауіпсіздік талаптарын сақтау керек деген
қорытындыға келеді. Сондықтан саланың барлық фирмаларында осы
санаттағы отынмен жұмыс істеудің қатаң ережелері сақталады.
Көмірсутекті заттардың транзиті - бұл өнімді тікелей бұрғылау
орнынан, газ және мұнай кәсіпшіліктерінен соңғы тұтынушыға (зауыттар,
қоймалар, АЖС және т.б.) дейін жеткізудің қауіпті операциясы. Барлық
логистикалық процестер теміржол, теңіз және өзен жолдарын пайдалану
арқылы, сондай-ақ көлік құралдарының көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.
Тасымалдау түрі және сәйкесінше мұнай мен газ тасымалы қойылған
талаптарға, шикізат санына, мерзімдерге байланысты таңдалады.
Газ жанғыш қазбалардың қатарына жатады. Сондықтан тасымалдау
кезінде мемлекеттік құрылымдар мен өндірістің өзі реттейтін қауіпсіздік
нормалары сақталуы тиіс [16].
Мұнай тасымалдаудың келесі түрлері белгілі (сурет.1.10): теміржол, су,
құбыр, автомобиль және әуе.

1.10-сурет-Мұнай тасымалдау түрлері
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Мұнай теміржол көлігі.
Төгу-құю теміржол эстакадасы (сурет.1.11).

1.11-сурет - Төгу-құю теміржол эстакадасы
Артықшылықтары: су көлігімен және мұнай өнімдерін тұтыну
пункттерінің көпшілігіне жеткізуден гөрі жоғары жылдамдықпен жыл бойы
жүктерді жеткізудің әмбебаптығы, біркелкілігі.
Кемшіліктері: үлкен күрделі шығындар, салыстырмалы түрде жоғары
пайдалану шығындары, жылжымалы құрамның қуатын пайдаланудың
салыстырмалы түрде төмен тиімділігі, тасымалдау және тиеу операциялары
кезінде мұнай мен мұнай өнімдерінің едәуір шығыны және қажеттілік
арнайы төгу-құю пункттері және вагон-цистерналарды тазарту
пункттері.
Мұнайдың су көлігі. Бойынша су терминалы мұнайды
ауыстырып
тиеу (сурет.1.12).
Артықшылықтары: су жолдарының
шексіз өткізу қабілетіне ие және
қажет емес қымбат
тұратын
сызықтық құрылымдарды құру.
Кемшіліктері:
флоттың
жүк
көтергіштігі жүк көтергіштігімен
және
басқа
көрсеткіштермен,
флоттың жылжымалы құралдарымен,
айлақ пен жағалаудағы мұнай
базасының
өнімділігімен
және
супертанкерлерді
пайдалану
тиімділігімен,
тасымалдау
қашықтығының
жоғарылауымен
жоғарылайды, қысқа қашықтықта
олар рентабельді болмайды
Сурет 1.12-су терминалы
мұнайды ауыстырып тиеу
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Мұнайдың автомобиль көлігі.
Автоқұю эстакадасы суретте көрсетілген (сурет.1.13)

1.13-сурет-автоқұю эстакадасы
1.9-кестеде автоқұю эстакадасының артықшылықтары мен кемшіліктері
көрсетілген.
Кесте 1.9-автоқұю эстакадасының артықшылықтары мен кемшіліктері.

Артықшылықтары
- мұнай өнімдерінің шағын партияларын
әртүрлі қашықтықтарға жеткізу
.
- үлкен маневрлік және
- жоғары өтімділік;
- жоғары тиімділік

Кемшіліктері
- пайдалануға арналған жоғары шығындар;
- автоцистерналардың салыстырмалы түрде аз
жүк көтергіштігі, цистерналардың бос жүрісіне
байланысты жылжымалы құралдардың толық
жүктелмеуі;
- жолдардың болуы мен техникалық жағдайына
тәуелділік.

Мұнайды құбыр арқылы тасымалдау (сурет 1.14)

1.14-сурет - мұнайды құбыр арқылы тасымалдау
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Артықшылықтары: айдаудың ең төмен өзіндік құны, тасымалданатын
жүктің бірлігіне шаққандағы шағын үлестік күрделі салымдар, жыл бойы
үздіксіз жеткізу, жоғары еңбек өнімділігі, айдау кезінде мұнай мен мұнай
өнімдерінің шамалы шығындары, құрылыстың салыстырмалы түрде қысқа
мерзімдері, бір құбыр арқылы мұнай мен мұнай өнімдерінің бірнеше
сорттарын айдау мүмкіндігі, құбырдың өткізу қабілетін арттыру мүмкіндігі.
Кемшіліктері: құрылысқа ірі бір жолғы күрделі салымдар, пайдалануға
беру кезінде бүкіл құбырды мұнаймен немесе мұнай өнімдерімен толтыруға
үлкен материалдық шығындар қажеттілігі.
Мұнай мен газдың оны тасымалдау технологиясына әсер ететін
қасиеттері 1.10-кестеде келтірілген.
1.10-кесте - тасымалдау технологиясына әсер ететін мұнай мен газдың
қасиеттері
№
1

Шикізат.
мұнай

2

газ

Қасиеттері
Тығыздығы, тұтқырлығы, уыттылығы, электрленуі,
қатаю температурасы, өрт сөндіру, булану
Тығыздық, тұтқырлық, сығылу, газ гидраттарын
қалыптастыру мүмкіндігі

Қазіргі транзиттік операциялар жоғарыда аталған әдістердің көмегімен
жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ көбінесе мұнай мен газды құбыр арқылы
тасымалдау қолданылады. Бұл экологиялық таза жеткізу түрі. Сонымен
қатар, құбырлар транзиттің экономикалық тиімді әдістерінің бірі болып
табылады. Бұл әдістің басты артықшылығы-бұл шикізатты қысқа мерзімде
мұнай сақтау орнына көп мөлшерде жеткізуге мүмкіндік береді.
Көмірсутекті ресурсты барлық тұтынушыларға айдау үшін құбырларды
қолдану нақты мүмкіндік болып табылмайтынын атап өткен жөн. Бұл газ
жүйелерінің кең таралмауы. Осыған байланысты теміржол көлігі,
автомобильдер мен теңіз кемелері осы бағытта өз орнын тапты [4 қосымша].
Газ айдау негіздері
Айдау операцияларын жүргізудің негізгі мақсаты-сұйытылған газды
түпкілікті өңдеу, буып-түю немесе тұтыну орнына барынша жақын жеткізу.
Қайта тиеу теміржол цистернасы келетін және автоцистернаны қайда беруге
болатын кез келген жерде жүргізілуі мүмкін. Әдеттегі операцияларды
жүргізу кезінде өнім темір жол бойынша темір жол цистернасында қажетті
пайдалану сипаттамалары бар мамандандырылған жабдықты пайдалана
отырып, қайта тиеуді жүргізу жоспарланып отырған жерге беріледі.
Сұйытылған газды айдаудың ең тиімді технологияларының қатарына шибер
сорғыларымен жабдықталған желі жатады (сурет. 1.15) және газдың өзараілгерілемелі қозғалысының компрессорлары. Бұл әдіс дәстүрлі сорғылар мен
компрессорларды пайдалану кезінде пайда болған көптеген техникалық
қызмет көрсету мәселелерін болдырмады және оны қазір жетекші жабдық
өндірушілері қабылдады.
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Шибермен қатар, сұйытылған газдарды айдау үшін сорғылар және
басқа түрлер қолданылады, ең алдымен динамикалық (орталықтан тепкіш,
құйынды) және буландырғыштардың көмегімен.

Шиберлік сорғының әрекет ету принципі

1.15-сурет - Сұйытылған газдарды шиберлік сорғылармен айдау
1.4.2 Магистральдық құбырлардың құрылымдық схемалары
Қазіргі уақытта магистральдық құбырларды төсеудің келесі түбегейлі
әр түрлі құрылымдық схемалары бар. Төсемнің негізгі схемаларына мыналар
жатады: жер асты, жер үсті және жер үсті. Белгілі бір төсеу схемасын таңдау
құрылыс шарттарымен, топырақ құрамымен, басқа климаттық жағдайлармен
анықталады және техникалық-экономикалық салыстыру және әртүрлі
нұсқалардың орындылығы негізінде қабылданады.
Жер асты төсеу схемасы (сурет 1.16) ең кең таралған (жалпы
ұзындықтың 98%) болып табылады және құбыржолдың диаметрінен асатын
тереңдікке топыраққа төселуін көздейді.

1.16-сурет-жерасты газ құбырының құрылысы
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Жер үстіндегі құбырларды төсеу (сурет.1.17) немесе олардың
жекелеген учаскелерінде шөлді, таулы аудандарда, батпақты жерлерде, таукен қазбаларының аудандарында, көшкіндер мен мәңгі тоңды
Топырақтардың таралу аудандарында, сондай-ақ табиғи және жасанды
кедергілер арқылы өту жолдарында ұсынылады.

1.17-сурет - Құбыржолдардың жерүсті төсемі
Жер үсті төсеу схемасы негізінен қатты суланған және батпақты
жерлерде жер асты суларының жоғары деңгейімен және топырақтың
жоғарғы қабатының өте төмен жүк көтергіштігімен, тұзды топырақтарда,
төсек жыныстары болған кезде, сондай-ақ басқа коммуникациялармен
қиылысқан кезде немесе құбырды салудың басқа әдісі мүмкін болмаған
кезде қолданылады [қосымша 5].
1.4.3 Магистральдық құбырды коррозиядан қорғау
Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау жүйелерін пайдалану кезінде
бұзатын негізгі жабдық магистральдық құбырлар мен болат резервуарлар
болып табылады. Магистральдық құбырлар - бұл мұнай мен газды
тасымалдауға арналған негізгі жабдық. Олар металл конструкциялары болып
табылады, олар бірнеше ондаған жылдар бойы айтарлықтай тозусыз жұмыс
істейді. Магистральдық құбырларды төсеудің негізгі ортасы көп немесе аз
коррозиялық агрессивтілікке ие топырақ пен топырақ болып табылады.
Барлық құбырлар кешенді қорғауға жататындығына қарамастан, коррозиядан
болатын шығындар олардың жұмысына байланысты қалған шығындардан
асып түседі
Құбырлардың ұзақтығы артқан сайын олардың коррозиялық бұзылу
қаупі артады. Бұл уақыт өте келе оқшаулағыш жабындардың қартаюы мен
қорғаныш қасиеттерінің бұзылуына, сондай-ақ металдың қартаюына
байланысты, бұл оның сынғыштықтың дамуына бейімділігін арттырады [17].
Қазіргі заманғы нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес жер
үсті құбырларынан басқа төсеудің барлық тәсілдері кезінде, құбырлар
топырақтың
коррозиялық
агрессивтілігіне
қарамастан,
қорғаныш
74

жабындарымен және электрохимиялық қорғау құралдарымен коррозиядан
кешенді қорғауға жатады [18]. Сонымен қатар, магистральдық құбырлардың
коррозиясын басудың негізгі жəне тиімді жəне арзан əдісі оларды полимерлі
оқшаулағыш материалдармен қорғау болып табылады. Бұл жер асты
құбырының бетінде коррозия процесі кезінде зарядтардың ішкі тізбек
бойымен, яғни топырақ электролитімен тасымалдануы шектеулі кезең болып
табылатындығына байланысты. Сондықтан, бүкіл коррозия процесін
бәсеңдету үшін дәл осы процестің кезеңі баяулайды.
Тіпті органикалық материалдарға негізделген ең заманауи жабындар,
табиғатына байланысты, бүкіл жұмыс уақытында құбыр материалын
коррозияға қарсы сенімді қорғауды қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан,
қолданыстағы стандарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес
барлық магистральдық құбырлар кешенді қорғауға-оқшаулауға және
электрохимиялық қорғауға жатады [18]. Соңғысы қосымша шара екенін есте
ұстаған жөн. Оның мақсаты анодтық процесті оқшаулау ақауларының
шағын аудандарында ғана басу болып табылады. Ол айтарлықтай аймақтағы
құбырдың жалаңаш бөлігін қорғауға төтеп бере алмайды.
Электрохимиялық қорғаудың мəні, əдетте, сыртқы көзден қорғалған
құрылымның металын жасанды поляризациялауға (анодтық немесе
катодтық) байланысты анодтық процестің қысымында жатыр [17].
Бақылау сұрақтары:
1. Көмірсутекті заттардың транзиті дегеніміз не?
2. Мұнай тасымалдау түрлерін тізімдеңіз
3. Мұнай тасымалдау түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктері
4. Айдау операцияларын жүргізудің негізгі мақсаты
5. Магистральдық құбырларды төсеудің құрылымдық сызбаларын
атаңыз
6. Магистральдық құбырды коррозиядан қорғаудың қандай әдістері
бар.
Практикалық бөлім
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: ұйымдардың ұйымдық-құқықтық нысандарын анықтау
Мақсаты: сипаттамалары мен белгілері негізінде ұйымның ұйымдыққұқықтық нысанын анықтау.
Әдістемелік ұсынымдар
Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысаны-нормалар жүйесі.
кәсіпорын серіктестерінің, сондай-ақ кәсіпорынның басқа кәсіпорындармен
және жеке тұлғалармен қарым-қатынасын анықтайды. [19].
Азаматтық кодекс ұйымдық-құқықтық нысандарды коммерциялық
және коммерциялық емес ұйымдарға негізгі бөлуді жүргізеді.
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Коммерциялық ұйымдар
Шаруашылық серіктестіктер мен қоғамдар - жарғылық капиталы
құрылтайшылардың үлесіне бөлінген коммерциялық ұйымдар. Мұндай
серіктестіктердің салымдар есебінен құрылған, шаруашылық серіктестік
қызметі процесінде өндірілген және сатып алынған мүлкі оларға меншік
құқығымен тиесілі болады. Нақты кәсіпкер немесе коммерциялық ұйым бір
мезгілде тек бір серіктестіктің қатысушысы бола алады. Мемлекеттік және
муниципалдық органдардың заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда,
қатысушы-салымшы ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.
Толық серіктестік - екі немесе одан да көп адамның бірлестігі, оның
қатысушылары (толық серіктестері) өздерінің арасында жасалған шартқа
сәйкес серіктестік атынан кәсіпкерлік қызметпен айналысады. Толық
серіктестікке қатысушылар серіктестік міндеттемелері бойынша өз мүлкімен
қосымша жауапкершілікте болады. Толық серіктестік құрылтай шартының
негізінде құрылады және әрекет етеді, оған оның барлық қатысушылары қол
қояды. Егер серіктестік шеккен залалдар салдарынан оның таза активтерінің
құны оның қатпарлы капиталының мөлшерінен аз болса, серіктестік алған
пайда таза активтердің құны қатпарлы капитал мөлшерінен аспайынша
қатысушылар арасында бөлінбейді.
Сенім серіктестігінде, толық серіктестерімен қатар, жиналмалы
капиталды қалыптастыруға коммандитисттер, яғни кәсіпкерлік қызметке
қатыспайтын, бірақ пайда табатын және жасалған салым сомасы шегінде
шығындар тәуекелін көтеретін салымшылар қатысады. Бұл форма сізге бос
ақшаны тиімді орналастыруға мүдделі тұлғалардың қосымша капиталын
тартуға мүмкіндік береді.
Салым тек ақшалай түрде ғана емес, сонымен қатар үй-жай, көлік
құралдары және басқа жолмен де жасалуы мүмкін. Бұл нысан серіктестіктің
экономикалық базасын кеңейтеді, ірі кәсіпкерлік іс-әрекеттерге қаражат
жинақтауға мүмкіндік береді. Адам тек бір серіктестікте толық серіктес бола
алады. Толық серіктестікке қатысушы серіктестіктегі толық серіктес бола
алмайды. Ол барлық толық серіктестер қол қоятын құрылтай шарты негізінде
құрылады және әрекет етеді. Серіктестік оған қатысқан барлық салымшылар
шығып кеткен кезде сенім негізінде таратылады.
Азаматтар мен заңды тұлғалар қоғамның қатысушылары бола алады.
Егер "жауапкершілігі шектеулі қоғамдар туралы" заңда өзгеше белгіленбесе,
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
қоғамдарға қатысушы болуға құқығы жоқ. Қоғамды бір адам құра алады, ол
оның жалғыз қатысушысы болады. Қоғамның жалғыз қатысушы ретінде бір
адамнан тұратын басқа шаруашылық қоғамы бола алмайды.
Қатысушылардың саны 50 адамнан аспауы керек. Егер ол заңда
белгіленген шектен асып кетсе, онда қоғам бір жыл ішінде ашық акционерлік
қоғам болып қайта құрылуға, ал осы мерзім өткеннен кейін, егер оған
қатысушылардың саны заңда белгіленген шекке дейін азаймаса, сот
тәртібімен таратылуға тиіс.
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің екі құрылтай құжаты барқұрылтайшылар қол қойған құрылтай шарты және олар бекіткен жарғы. Егер
қоғамды бір адам құрса, жарғы оның құрылтай құжаты болып табылады.
Акционерлік қоғамдар - бұл ұйымдардың ең көп таралған және күрделі
ұйымдық-құқықтық түрі. Акционерлік қоғамның қызметін құқықтық реттеу
Азаматтық кодекстің тиісті нормаларының, сондай-ақ "Акционерлік
қоғамдар туралы"заңның көмегімен жүзеге асырылады. АҚ құру екі жолмен
мүмкін: заңды тұлғаны құру және қайта құру арқылы. Басқа шаруашылық
жүргізуші субъектілер сияқты акционерлік қоғамдар да құрылтай тәртібімен
құрылады, бірақ заңнама АҚ құрудың жалпы және арнайы тәртібін
ажыратады.
Акционерлік қоғамның кез келген түрін бір ғана құрылтайшының
құруына жол беріледі, алайда акционерлік қоғамның жалғыз құрылтайшысы
ретінде бір адамнан тұратын басқа шаруашылық қоғамы бола алмайды.
Акционерлік қоғамдардың екі түрі бар - құрылтайшылардың құрамына,
жарғылық капиталды қалыптастыру әдісіне және оның қатысушыларының
мәртебесіне байланысты мемлекеттік және мемлекеттік емес.
Өндірістік кооператив - азаматтардың өздерінің жеке еңбегімен және
өзге де қатысуына және оның мүшелерінің (қатысушыларының) мүліктік пай
жарналарын біріктіруіне негізделген бірлескен өндірістік немесе
шаруашылық қызмет (өндіріс, қайта өңдеу, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы
немесе өзге де өнімдерді өткізу, жұмыстарды орындау, сауда, тұрмыстық
қызмет көрсету, басқа да қызметтер көрсету) үшін мүшелік негізінде ерікті
бірлестігі [19].
Шаруашылық қоғамдары мен серіктестіктерден айырмашылығы
кооперативтің бірлескен өндірістік немесе өзге де шаруашылық қызметі
оның мүшелерінің мүшелігіне және жеке еңбекке қатысуына негізделуі тиіс,
ал жеке еңбекке қатысуы шаруашылық қоғамдары мен серіктестіктер үшін
міндетті болып табылмайды. Пайда ДК мүшелері арасында олардың еңбек
қатысуына сәйкес бөлінеді. Заңды тұлға да өндірістік кооперативтің
қатысушысы бола алады.
ДК меншік құқығы - бұл ұжымдық меншіктің, мүлікті пайдалану мен
басқарудың ерекше түрі. Ол кооперативтің барлық мүшелерінің меншігін
басқаруға қатысу арқылы тең негізде іске асырылады: бір мүше - бір дауыс;
заңды тұлға өкілінің де бір дауысы болады. Өндірістік кооператив мүшелері
өздері үшін мүмкін болатын пай қорының ең төменгі сомасын, әрбір
қатысушы енгізетін пайдың мөлшерін, оны енгізу тәртібін, жарналар енгізу
жөніндегі міндеттемелерді бұзғаны үшін жауаптылықты өздері айқындайды.
Көрсетілген мәліметтер ДК жарғысында көрсетіледі.
Басқа коммерциялық ұйымдардан айырмашылығы, заң шығарушы
кооператив мүшесіне мемлекеттік тіркеу кезінде 10% - ға дейін жарна төлеу
құқығын береді. Қалған соманы ол ДК тіркелген сәттен бастап бір жыл
ішінде төлеуі керек.
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Мемлекеттік және муниципалды унитарлық кәсіпорын - бұл меншік
иесі оған бекітілген мүлікке меншік құқығына ие емес коммерциялық ұйым.
Бұл мүлікті салымдар, үлестер, пайлар бойынша, оның ішінде
кәсіпорын қызметкерлері арасында бөлуге болмайды. Унитарлық түрде тек
мемлекеттік және муниципалды кәсіпорындар құрылуы мүмкін.
Оларға берілген мүлік тиісінше мемлекеттік немесе муниципалдық
меншікте болады және шаруашылық иелену немесе жедел басқару
құқығындағы кәсіпорындарға тиесілі болады.
Унитарлық кәсіпорынның басқару органы меншік иесі (не меншік иесі
уәкілеттік берген орган) тағайындайтын басшы болып табылады.
Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорын мүлкінің меншік иесі
кәсіпорынның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Сонымен, осы типтегі кәсіпорын мүлік иесінің қарыздары бойынша
жауап бермейді.
1 тапсырма. Ұйымдастырушылық-құқықтық формалардың қайсысы
кәсіпорын қызметінің сипатына сәйкес келетінін анықтаңыз (кесте. 1.11).
1.11-кесте - Ұйымдық-құқықтық нысандар

Қызмет сипаты
Нан зауыты
Модельдер үйі
Қызмет сипаты
Нан зауыты
Модельдер үйі
Қызмет сипаты
Нан зауыты
Модельдер үйі
Қызмет сипаты

Ықтимал ұйымдық-құқықтық нысаны
Акционерлік қоғам немесе...
Серіктестігі арналған сенімге
Ықтимал ұйымдық-құқықтық нысаны
Акционерлік қоғам немесе...
Серіктестігі арналған сенімге
Ықтимал ұйымдық-құқықтық нысаны
Акционерлік қоғам немесе...
Серіктестігі арналған сенімге
Ықтимал ұйымдық-құқықтық нысаны

2 тапсырма. Фирманың қандай ұйымдық-құқықтық нысандары тиімді,
бәсекеге қабілетті және экономиканың келесі салаларына сәйкес келеді:
- отын-энергетика және шикізат кешенінде;
- агроөнеркәсіп кешенінде;
- әскери-өнеркәсіптік кешенде;
- құрылыста, өңдеу өнеркәсібінде, көлікте, қаржы саласында;
- өндірістік емес салада (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым, ақпарат,
спорт, туризм және т. б.).
Бақылау сұрақтары
1.Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын атаңыз.
2. Шаруашылық серіктестіктерге сипаттама беріңіз және олардың
түрлерін атаңыз.
3. Экономикалық қоғамдарды сипаттаңыз және олардың түрлерін
тізімдеңіз.
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Әдебиеттер тізімі
Негізгі көздер
1. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли
(машиностроение): учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М. 2014. -320с. –
(Профессиональное образование). Гриф.
2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И.Экономика организаций
(предприятий):учеб./под ред. И.В.Сергеева.–5-е изд., исправленное и
дополненное. Юрайт-Издат.– М., 2013г.
3. А. Лопарева. Экономика организации (предприятия). – Дрофа –
2013г.
4. Экономика организации (предприятия): учебник/ под.ред.
Н.А.Сафронова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2013г.
5. Экономика предприятия: Учебник/ под ред. Проф. В.Я.Горфинкеля,
проф. В.А.Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА- 2012г.
6. Е. Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. Издательство «Форум». Экономика
организации. 2014г. – 336 СТР. - Гриф МО РФ.
Қосымша көздер
1. Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И. Маркетинг: Учебник. М.: ИЦ
«Академия»; Мастерство, 2013г. – 304 с.
2. Горюшкин А.А, Новицкий Н.И., Новицкий Н.И. Организация
производства. М.: Кнорус, 2014г.- 352 с.
3. Экономика предприятия (организации). Поздняков В.Я., Девяткин
О.В. – Инфра-М. – Высшее образование. – 2014г. – 640 с.
№ 2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: шығындарды бағалау және негізгі құралдардың
амортизациясын есептеу
Мақсаты:
1) "айналымнан тыс активтер, олардың құрамы. Негізгі қорлар,
олардың құрамы, құрылымы және бағалау әдістері".
2) негізгі қорлардың баланстық, қалдық және орташа жылдық құнын
есептеу;
3) негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштерін есептеу және алынған
нәтижелер мәндерінің негізінде негізгі қорларды жаңарту процесі туралы
қорытынды жасау;
4) негізгі құралдардың амортизация сомасын есептеуді үйрену;
5) қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;
6) белгіленген әдістемелерді сақтау, формулаларды білу, есептердің
дұрыстығы.
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1. Негізгі қорларды ақшалай бағалаудың түрлері:
Негізгі құралдардың толық бастапқы құны - негізгі қорларды
дайындауға немесе сатып алуға, оларды жеткізуге, монтаждауға және жұмыс
орнында орнатуға арналған шығындар сомасы, осы шығындар жүргізілген
уақыт кезеңінің бағалары [19].
(1.52)

Сп  Сприобр  Ртр  Зму ,тг

мұнда Ртр - кәсіпорынға негізгі қорларды жеткізу бойынша шығыстар,
тг. (сатып алу құнынан % );
Рму - жұмыс орнында негізгі қорларды монтаждау және орнату
шығындары, тг. (сатып алу құнының %).
Қалдық құны - тозу сомасын шегергендегі бастапқы құн. Негізгі
қорлардың қанша құны әлі өндірілген өнімге ауыстырылмағанын көрсетеді.
Со  Сп  А  Т тг.

(1.53)

мұнда А - жыл сайынғы амортизациялық аударымдар, тг;
Т - тозу анықталатын уақыт, жыл.
Орташа жылдық құн БФ құнының күн сайын өнім өндіру процесіне
қалай қатысқанын көрсетеді.
Сср.г 

Снг  Скг  , тг немесе

2
Снг  Свв  t
, тг
Ссг 
 12  t 
12  Cвыб  

 12 

(1.54)
(1.55)

мұнда t - объектінің жұмыс айларының саны.
2. Негізгі қорлар қозғалысының көрсеткіштері;
Кіріс коэффициенті - бұл жыл ішінде енгізілген негізгі қорлар
құнының олардың жыл басындағы құнына қатынасы:
Квв 

Свв
Снг

(1.56)

Амортизация - негізгі қорлар құнының бөліктері бойынша олардың
табиғи тозуына қарай өндірілетін өнімге ауыстыру. Амортизация негізгі
қорларды кейіннен қалпына келтіру және молайту үшін ақша қаражатын
жинақтау мақсатында жүзеге асырылады [19].
Бір жылдағы амортизация формулалар бойынша есептеледі:
А
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Сп  Рм  Сл  , тг
Та

(1.57)

мұнда А -жыл сайынғы амортизациялық аударымдар, тг.;
Сп - - негізгі қорлардың толық бастапқы құны, тг.;
Рм - қызметтің барлық мерзімінде негізгі қорларды жаңғыртуға
арналған шығыстар, тг.;
Сл - негізгі қорлардың тарату құны, тг.;
Т а - негізгі қорлардың нормативтік қызмет ету мерзімі
(амортизациялық кезең), жыл.
А

Сп  Н а  , тг
100

(1.58)

мұндағы - амортизация нормасы,%. На
Бір бөлшекке амортизация мынадай формула бойынша есептеледі:
Адет 

А
, тг / дана
N

(1.59)

мұндағы N - өнім шығарудың жылдық көлемі, дана.
Тапсырма
1. Кәсіпорын 750 мың теңгеге жабдық сатып алды. жеткізу шығыны –
6%, орнату – 10%. Жабдықтың бастапқы құнын анықтаңыз.
2. Үш жыл пайдаланғаннан кейін станоктың қалдық құнын анықтау,
оның бастапқы құны 250 мың теңгені құрайды. Нормативтік қызмет мерзімі5 жыл.
3. Негізгі құралдардың бастапқы құны 5 млн. тг. Жыл бойы 1 сәуірден
бастап 100 мың теңге сомасына жаңа НҚ енгізу жоспарлануда, 1 тамыздан 240 мыңға. 1 қарашадан бастап НҚ-нің орташа жылдық құнын анықтау үшін
220 мың теңге сомасына НҚ шығуы жоспарлануда.
4. Сатып алу кезіндегі станоктың құны 250 мың теңгені құрады.
Бульдозердің қызмет ету мерзімі - 6 жыл. Станоктың жою құны 4 мың тг.
жылдық норманы және амортизация сомасын анықтаңыз.
5. Жабдықтың бастапқы құны - 100 мың теңге. Амортизация нормасы 8%. Егер амортизация сызықтық түрде есептелсе, амортизацияның жылдық
және ай сайынғы сомасын анықтаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Негізгі құралдардың мәні мен құрамы.
2. Негізгі құралдардың құндық бағалау түрлері.
3. Негізгі құралдар амортизациясының түсінігі мен мәні.
4. Амортизацияны есептеу тәсілдері.
5. Амортизация нормасы.
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№ 10 практикалық жұмыс
Тақырыбы: ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін есептеу
Мақсаты: 1) «Ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін жоспарлау» тақырыбы бойынша білімді бекіту.
2) қажетті экономикалық ақпаратты табу және пайдалану;
3) Белгіленген әдістемелерді сақтау, формулаларды білу, есептердің
дұрыстығы.
Әдістемелік нұсқаулар
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер-кәсіпорындардың (өндірістік
бірлестіктердің) материалдық-өндірістік базасын және ресурстарды кешенді
пайдалануды сипаттайтын өлшеуіштер жүйесі. Олар өндіріс пен еңбекті
ұйымдастыруды, техника деңгейін, өнім сапасын, негізгі және айналым
қаражатын, еңбек ресурстарын пайдалануды жоспарлау және талдау үшін
қолданылады[20].
Талдаудың ақпараттық базасы жоспарлы құжаттардың материалдары,
кәсіпорынның бухгалтерлік және статистикалық есебі мен есептілігінің
деректері болып табылады. Талдау мақсатында бастапқы техникалықэкономикалық көрсеткіштердің шектеулі санын пайдалану ұсынылады.

82

Заттай көріністегі өнімді шығару көрсеткіштері, тауарлық және
өткізілген өнім (өнімді сату көлемі) кәсіпорын қызметінің өндірістік және
сауда-өткізу (коммерциялық) тараптарын өзара байланыста сипаттайды.
Өндірістік қуаттың, негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық
құнының көрсеткіштері (оларды мерзімді бағалауды ескере отырып)
кәсіпорынның әлеуетті өндірістік мүмкіндіктерін, оның жылжымайтын
мүлкінің мөлшерін көрсетеді.
Кәсіпорынның өнеркәсіптік-өндірістік персоналының орташа жылдық
санының (жұмысшылар санының), еңбекке ақы төлеуге бағытталған ақша
қаражатының көлемінің көрсеткіштері кәсіпорындағы жұмыс орындарының
қолма-қол санын, жұмысшылардың материалдық қамтамасыз етілу деңгейін,
осы параметрлердің серпінін бағалау үшін дербес мәнге ие болып қана
қоймай, еңбек өнімділігін, орташа айлық еңбекақы және т. б. есептеу үшін
бастапқы көрсеткіштер болып табылады.
Тауарлық өнімнің толық өзіндік құнының, есепті кезеңдегі пайданың
(залалдың) көрсеткіштері жиынтық шығындар мен түпкілікті нәтижелерді
көрсетеді.
Кәсіпорын
қызметінің
негізгі
техникалық-экономикалық
көрсеткіштерінің толық тізбесі оларды есептеу және қысқаша талдау
бойынша түсіндірмелермен 1-кестеде келтірілген.
1.12-кесте-өндірістік
көрсеткіштері

кәсіпорынның

негізгі

техникалық-экономикалық

Көрсеткіштер
Көрсеткіштер
1.Өндірістік
Бұл, әдетте, табиғи өлшем бірліктерінде (дана, т., л., кВт, кг., м2, м3
қуаты (ӨМ), дана, және т. б.) көрсетілген қолда бар өндірістік жабдықта өнімнің мүмкін
тг.
болатын ең жоғары шығарылымы.
Егер өндіріс моно-клатуралық болып табылса (гетерогенді өнімнің
бірнеше түрі шығарылады), онда ПМ теңгемен есептеледі. (ақша
бірліктеріне аудару үшін өнімнің әр түрі үшін PM ескеру керек және
қорытындылау керек).
Егер ӨҚ өсуі байқалса, бұл әдетте өнімнің жаңа түрлерін игеру
немесе жаңғырту үшін жаңа өндірістік жабдықты сатып алуға
байланысты. Егер ӨҚ-нің өзгеруі құндық мәнде болса, онда бағаның
өзгеруі әсер етуі мүмкін.
2.Заттай
Бұл табиғи өлшем бірлігіндегі өнімнің нақты шығарылымы.
көріністегі өнім талданатын уақыт кезеңі үшін.
шығару, дана
Көрсеткіштің өсуі көбінесе кәсіпорын өніміне тапсырыс көлемінің
өсуін көрсетеді (яғни өнімге сұраныстың өсуі байқалады).
Егер ӨМ құндық мәнде көрсетілсе, онда бұл көрсеткіш көрсетілмейді.
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1.12 кестенің жалғасы

3.
Өндірістік Заттай мәнде өнім шығарудың өндірістік қуатқа қатынасы ретінде
қуатты пайдалану есептеледі (21). Егер ПМ құндық мәнде көрсетілсе, онда бұл
коэффициенті
көрсеткіш тауарлық өнімнің өндірістік қуатқа қатынасы ретінде
есептеледі.
Өндірістегі өндірістік қуаттардың іске қосылу дәрежесін көрсетеді.
Максималды мәні 1 немесе 100%.
Теориялық
тұрғыдан
алғанда,
бизнес
өзінің
өндірістік
қуаттылығының 100% - ында жұмыс істей алады, бірақ іс жүзінде
максималды шығу аз болады, себебі жабдық жөндеуді қажет етеді,
жұмысшылар демалысқа шығады және т. б.
Мысалы, компания өзінің өндірістік қуаттылығының 0,85 - ін
пайдалана алады, оның шығарылымы барлық қолда бар ресурстарды
пайдалана отырып, өндіруге қабілетті максимумның 85% - ын
құрайды.
Егер компанияның өндірістік қуаттылықты пайдалану коэффициенті
төмен болса-50% дейін, онда ол өсу үшін үлкен әлеуетке ие болса да,
әдетте төмен табыс алады немесе шығынға ұшырайды.
Қуаттылықтың 80% немесе одан да көп деңгейінде жұмыс істейтін
Компания, әдетте, даму мүмкіндіктері аз болса да, жоғары тиімді.
4.Тауарлық өнім, Бұл өнімнің нақты шығарылымы ол жүзеге асырылған кезеңнің
мың тг
ағымдағы бағаларында бағаланады.
Егер өсу байқалса, онда ол өндіріс көлемінің өсуімен де, өнім
бағасының өсуімен де байланысты болуы мүмкін. Бұл ретте, сіздің
деректеріңіз бойынша - өнім бірлігінің орташа бағасы нарықтағы
нақты бағаларға сәйкес келе ме - соны қайта есептеңіз (тауарлық
өнімді заттай мәнде өнім шығаруға бөлу жолымен орташа бағасын
айқындауға болады).
5. Сатылған өнім Деректер көзі – "кірістер мен шығындар туралы есеп" №2 нысаны-бұл
(Өнімді
сату өнімді, тауарларды сатудан түскен кіріс.
көлемі), мың тг.
Егер көрсеткіштің өсуі байқалса, бұл өнім бағасының өсуіне де,
негізгі қызмет түрлері бойынша сатылған өнімдер, тауарлар,
қызметтер санының өсуіне де байланысты.
6. Құны
Бұл негізгі құралдардың бастапқы құны, № 5 "бухгалтерлік балансқа
қосымша"нысанында көрсетіледі.
Егер индикатор өсіп жатса, онда бұл өсуді өндірістік қуаттың өсуімен
байланыстыру қажет.
Егер PM өсуі болмаса және негізгі құралдардың (ОЖ) құны өссе, онда
кәсіпорын өндірістік емес ОС сатып алды.
7. Қор беру, тг
Тауар өнімінің негізгі қорлар құнына қатынасы ретінде есептеледі
(ТЭП-тің 4-тармағы 6-тармақтың деректеріне).
Егер индикатордың өсуі байқалса, онда бұл тауарлық өнімнің өсуімен
(алым) немесе ОЖ құнының төмендеуімен (бөлгіш) байланысты. Егер
екі көрсеткіштің де өсуі байқалса, онда қордың өсуі тауарлық өнімнің
өсуі ОС құнының өсуінен жоғары екенін көрсетеді, ал Қор өндірудің
төмендеуімен ОС құнының өсуі тезірек жүреді.
8. Өнеркәсіптік- Өнеркәсіптік-өндірістік персонал мен өнеркәсіптік емес персоналды
өндірістік
ажырату керек.
персоналдың
Өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың құрамына жұмысшылардың
(жұмыс
келесі санаттары кіреді: кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарында
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істейтіндердің)
саны, адам

жұмыс істейтін жұмысшылар, менеджерлер, мамандар, қызметкерлер.
Өнеркәсіптік емес персонал, әдетте, зауыт асханасының
қызметкерлерін,
кәсіпорынның
медициналық
пункттерін,
кәсіпорынның ТКШ қызметкерлерін және т. б. қамтиды.
АӨП санының өсуі өндірістің немесе негізгі қызмет түрлерінің
кеңеюімен немесе өндірістік бағдарламаның ұлғаюымен байланысты.
Төмендету: жұмыстан босатумен немесе штаттың қысқаруымен
9.
Еңбек Тауарлық өнімнің өнеркәсіптік өндірістік персонал санына қатынасы
өнімділігі (ЖМ), ретінде есептеледі (ТЭП-тің 4-тармағы 8-тармақтың деректеріне).
мың тг.
Егер индикатордың өсуі байқалса, онда бұл тауарлық өнімнің өсуімен
(алым) немесе санның төмендеуімен (бөлгіш) байланысты.
Егер екі көрсеткіштің де өсуі байқалса, онда өнімділіктің өсуі
тауарлық өнімнің өсуі санның өсуіне қарағанда жоғары екенін
көрсетеді.
10. Орташа айлық Бір қызметкердің бір айдағы орташа жалақысын көрсетеді, мемлекет
еңбекақы, тг.
белгілеген ең төменгі жалақыдан төмен болмауы керек.
Еңбекке ақы төлеуге бағытталған қаражат ретінде есептеуге болады
(№5 нысанда көрсетіледі) АҰҚ саны*12 ай.
Салыстыру қажет: еңбекақы төлеуге бағытталған қаражат сомасы
өзіндік құннан аспайды ма!
З / өл өсуі әдетте ЖМ өсуімен, инфляциямен, кесімді бағалар мен
тарифтік
мөлшерлемелердің
ұлғаюымен,
сыйлықақылардың
ұлғаюымен байланысты.
Z/L өзгеруімен қатар, pt өзгеруін салыстыру қажет, ал кәсіпорынның
қалыпты дамуы үшін pt өсу қарқыны Z/L өсу қарқынынан жоғары
болуы керек.

1. Кәсіпорынның ҚҚ орташа жылдық құны 9880 мың теңгені құрайды,
өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың орташа тізімдік саны 60 адам.
Кәсіпорын жылына 37 980 өнім шығарды, pt. Қор беруді есептеу, өнімнің
қор сыйымдылығы және еңбектің қормен қарулануы. Есептелген
көрсеткіштердің экономикалық мағынасын түсіндіріңіз.
2. Кәсіпорын екі ауысымда 8с. Жыл басындағы станоктар саны – 290. 1
сәуірден бастап 60 станок орнатылып, 1 шілдеден бастап 40 станок
шығарылады. Жұмыс күндерінің саны 249. Жөндеуге жоспарлы тұру - 5%.
Машинаның өнімділігі - сағатына 6 бөлік. Жылдық шығарылым жоспары 8
млн. дана. Кәсіпорынның өндірістік қуатын және оны пайдалану
коэффициентін анықтаңыз.
3. Кәсіпорында бірінші тоқсанда сатылған өнімнің құны 6100 мың
теңгені құрады. 1.01 – 640 мың теңгеге айналым қаражатының қалдықтары,
1.02 – 800 мың тг., 1.03-780 мың тг., 1.04 – 840 мың тг. Айналым
коэффициентін, жүктемелерді, күнмен айналым ұзақтығын анықтаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін сипаттайтын негізгі
техникалық-экономикалық көрсеткіштер.
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2. Негізгі құралдарды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштердің
экономикалық мәні.
3. Айналым қаражатын пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштердің
экономикалық мәні.
4. Кәсіпорында персоналды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштердің
экономикалық мәні.
Әдебиеттер тізімі
Негізгі көздер
1. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли
(машиностроение): учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М. 2014. -320с. –
(Профессиональное образование). Гриф.
2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И.Экономика организаций
(предприятий):учеб./под ред. И.В.Сергеева.–5-е изд., исправленное и
дополненное. Юрайт-Издат.– М., 2013г.
3. А. Лопарева. Экономика организации (предприятия). – Дрофа –
2013г.
4. Экономика организации (предприятия): учебник/ под.ред.
Н.А.Сафронова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2013г.
5. Экономика предприятия: Учебник/ под ред. Проф. В.Я.Горфинкеля,
проф. В.А.Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА- 2012г.
6. Е. Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. Издательство «Форум». Экономика
организации. 2014г. – 336 СТР. - Гриф МО РФ.
Дополнительные источники
1. Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И. Маркетинг: Учебник. М.: ИЦ
«Академия»; Мастерство, 2013г. – 304 с.
2. Горюшкин А.А, Новицкий Н.И., Новицкий Н.И. Организация
производства. М.: Кнорус, 2014г.- 352 с.
3. Экономика предприятия (организации). Поздняков В.Я., Девяткин
О.В. – Инфра-М. – Высшее образование. – 2014г. – 640 с.
1.6 Тест сұрақтары
1. Негізгі өндірістік қорлар өз құнын мыналарға ауыстырады:
а) сатылған өнім;
б) тауар өнімі;
в) жалпы өнім.
2. Негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны:
а) жылдың басындағы және аяғындағы орташа арифметикалық шама
ретінде;
б) жыл ішінде жұмыс істеп тұрған, енгізілген және таратылған
қорлардың сомасы ретінде;
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в) жыл басындағы қорлар сомасы, оған қоса енгізілген негізгі
қорлардың орташа жылдық құны және жыл ішіндегі таратылған негізгі
қорлардың орташа жылдық құны ретінде.
3. Амортизацияны есептеу кезінде қандай құн қолданылады:
а) бастапқы (қайта бағалаудан кейінгі қалпына келтіру);
б) қалдық;
в) тарату.
4. Кәсіпорындарда негізгі өндірістік қорлардың тозуының қандай
түрлері ескеріледі:
а) физикалық;
б) моральдық;
в) физикалық және моральдық.
5. Негізгі өндірістік қорлардың моральдық тозуы:
а) неғұрлым тиімді қорлардың пайда болуы салдарынан қызмет ету
мерзіміне қарамастан ескіруі;
б) қорлардың техникалық жай-күйінің нашар болуы;
в) қызметтің нормативтік мерзімінен асып кетуі.
6. Негізгі өндірістік қорлардың қалпына келтіру құны:
а) жаңа жағдайларда олардың өсімін молайту құны;
б) жөндеуден кейінгі негізгі өндірістік қорлардың құны;
в) жаңадан іске қосылған объектілерді ескере отырып, негізгі өндірістік
қорлардың құны.
7. Негізгі өндірістік қорлардың қалдық құны:
а) бастапқы құн мен тозу сомасы арасындағы айырма;
б) қалпына келтіру құны мен тозу қорларын қайта бағалау нәтижесінде
түзетілген сома арасындағы айырма;
в) жабдықтың тарату құны.
8. Қор беру көрсеткіші өндірілген өнім құнының оған қатынасы
ретінде есептеледі:
а) негізгі өндірістік қорлардың бастапқы құны;
б) негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны;
в) қалдық құны.
9. Өзге де тең жағдайларда негізгі өндірістік
жеделдетілген амортизациясын қолдану кезінде:
а) өнімді өндіру және өткізу шығындары төмендейді;
б) өнімді өндіру және сату шығындары артады;
в) өнімді өндіру және сату шығындары өзгермейді.

қорлардың
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10. Лизингтік төлемдер мыналарды қамтиды:
а) лизинг алушының негізгі құралдар пайдасынан аударымдар;
б) лизинг бойынша алынатын жабдыққа амортизациялық аударымдар;
в) амортизациялық аударымдар, кредит бойынша пайыздар, лизинг
берушінің қызметтерін өтеу.
11. Айналым қаражатына мыналар кіреді:
а) көлік құралдары;
б) айналым өндірістік қорлары және айналым қорлары;
в) негізгі және айналым өндірістік қорлары.
12. Айналым қаражаттары қандай сатылардан өтеді:
а) ақшалай және тауарлық;
б) өндірістік және ақшалай;
в) ақшалай, өндірістік, ақшалай.
13. Айналым капиталы циклі уақыт кезеңімен өлшенеді:
а) шикізатты сатып алған сәттен бастап тұтынушы өнімді Төлеген сәтке
дейін;
б) өнім өндіру;
в)өнімді өндіру және өткізу.
14. Өндірістік қорлардың нормасы есептеледі:
а) рубльмен;
Б) тоннамен;
в)жеткізу күндері.
15. Айналым қаражаттарының айналым коэффициенті:
а) уақыт бірлігінде айналым қаражатымен жасалатын айналым саны;
б) сатылған өнімнің рубліне айналым қаражатының сомасы;
в) толық цикл циклінің ұзақтығы.
16. Өндірістік қорлардағы айналым қаражатының нормативі
мыналарға байланысты:
а) өндіріс көлемінен;
б) өндірістік қорлар шығысының нормаларынан;
в) жеткізу күндеріндегі айналым қаражатының нормасынан және
өндірістік қорлардың бір күндік шығысынан.
17. Айналым қаражаттарының бір айналымының ұзақтығын
бағалау кезінде қандай көрсеткіштер қолданылады:
а) жылдағы күнтізбелік күндер саны;
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б) жылдағы күнтізбелік күндер саны
коэффициенті;
в) айналым қаражатының орташа қалдығы.

және

айналымдылық

18. Айналым қаражатын толтырудың жеке көздеріне мыналар
жатады:
а) пайда, кәсіпорынның резервтік қорлары, амортизациялық Қордың
бөлігі;
б) кредиторлық берешек немесе коммерциялық несиелер деп аталады;
в) жалақы, бірыңғай әлеуметтік салық және бюджетке салық
аударымдары бойынша берешек.
19. Айналым қаражаттарының салыстырмалы түрде босатылуы
байланысты:
а) өнім шығару көлемінің өзгеруімен;
б) өнімнің өзіндік құнының өзгеруімен;
в) өткізілген өнім көлемінің өзгеруімен.
20. Вексель бойынша дисконт шамасы:
а) вексельді есепке алу сәтіне дейінгі уақыт аралығына кері
пропорционалды;
б) вексельдің номиналды құнына тікелей пропорционалды;
в)вексельдің номиналдық құнына, вексельді есепке алу сәтіне дейінгі
уақыт аралығына және банктің есеп ставкасына тура бара-бар.
Қорытынды бөлімде
Осы бөлімді зерттегеннен кейін студенттер өнеркәсіптік кәсіпорынның
міндеттері мен қызмет түрлерін, кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары
мен айналым қаражатын, өнімділіктің тиімділігін арттыру жолдарын, өндіріс
шығындары мен өнімнің өзіндік құнын, пайда, кірістілік, өнімнің бәсекеге
қабілеттілігін түсінеді.
Сабақтарды ұйымдастырудың ұсынылған формалары: сабақ және
сабақтан тыс, фронтальды және жеке.
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2-ТАРАУ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ
Оқу мақсаттары:
Модульді оқу кезінде білім алушылар:
- нормативтік, жобалық және пайдалану құжаттамаларымен жұмыс
істеу;
- электромеханикалық жабдықтарды жөндеу сапасын арттыру бойынша
іс-шараларды әзірлеу;
- Электр қондырғыларын монтаждау және пайдалану кезінде
материалдар мен бұйымдарды қолдану.
- электр қондырғылары мен электр жабдықтарын монтаждау мен
пайдаланудың жалпы мәселелерін түсіну
- электр монтаждау жұмыстарын жоспарлау
- электр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде еңбекті қорғауды
және жөндеу және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік
талаптарын сақтау
- жұмыс жүргізуге нарядтар мен өкімдерді орындауға
- жөндеу жұмыстарына арналған техникалық құжаттамамен жұмыс
істеу
Жұмыс басталар алдында осы модульмен білім алушылар тиіс үйрену:
1. Электротехника
2. Экономикалық теория негіздері
3. Қауіпсіздік техникасы
4. Электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, қызмет
көрсету
5. Газ және компрессорлық станцияларды тасымалдау негіздері
Кіріспе
Бұл бөлімде кәсіпорынның электромеханикалық жабдықтарын
жөндеуді, монтаждауды, қызмет көрсетуді ұйымдастыру және жоспарлау,
электр жабдықтарын іске қосу және жөндеу бойынша іс-шараларды әзірлеу
үшін қажетті білім, дағдылар мен дағдылар сипатталған.
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
- электр қондырғылары мен электр жабдықтарын монтаждау мен
пайдаланудың жалпы мәселелері;
- электр монтаждау жұмыстарын өндіруге дайындық;
- электрмонтаждау жұмыстарын ұйымдастыру;
- объектіні пайдалануға қабылдау;
- электр қондырғыларындағы негізгі және қосымша қорғаныс
құралдары
- электр қондырғыларындағы қорғау шаралары
- өнімнің пайдасы, рентабельділігі, бәсекеге қабілеттілігі.
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Басқа модульдермен өзара байланыс: КМ 05 экономиканың базалық
білімін кәсіби қызметте қолдану, КМ 08 техникалық және жедел қызмет
көрсетуді ұйымдастыру, КМ 09 қайталама құрылғыларды, релелік қорғау мен
автоматиканы, телемеханиканы тексеру және баптау
2.1 Электр жабдықтарын жөндеуді, реттеуді және қызмет көрсетуді
ұйымдастыру кестесін жасау
2.1.1 Электр қондырғылары мен электр жабдықтарын монтаждау
мен пайдаланудың жалпы мәселелері
Электр монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру
ЭМР-жаңа кәсіпорындарды салу кезінде де, жұмыс істеп тұрған
кәсіпорындарды қайта құру кезінде де соңғы кезеңдердің бірі.
Кәсіпорындардың ұйымдық құрылымын құрудың негізгі принципімамандандыру принципі.
Бұл принциптің мәні-әртүрлі деңгейдегі кәсіпорындар мен
ұйымдардың кең желісін ұйымдастыру:
- іздестіру жұмыстары;
- жобалау-сметалық жұмыстар;
- жеке өндірістік базаны дамыту;
- құрылыс материалдары өндірісін ұйымдастыру;
- ЭМР техникалық оқшауланған элементтерін өндіру (аппараттар,
сым, құрал, бекіту бөлшектері және т. б.);
- объектілерде үйлесімді және біркелкі жұмысты үйлестіру;
- материалдық-техникалық жабдықтау;
- өндірісті техникалық дайындау.
Үлкен көлемдегі ЭМР жүргізу жүйесінің негізгі элементі ЭМУ
(меншікті ұйымдастырудың кез келген түрімен) болуы тиіс.
ЭМУ жұмысы туралы кейбір ережелер.
1. Объектілердегі құрылыс пен МҒР құрылысты ұйымдастыру
жөніндегі алдын ала әзірленген шешімдер және құрылыс ұйымының
жобасында (ЖҰЖ) және жұмыс өндірісінің жобасында (ЖЖЖ) қабылдануы
тиіс жұмыстар өндірісінің технологиясы негізінде ғана жүзеге асыруға жол
беріледі.
ПОР-негізгі құрамның құрамында жобалау ұйымымен әзірленеді
жоба
ЖАЖ-ЭМУ өндірісін дайындау қызметімен әзірленеді (ірі жобалар –
ЭМУ тапсырысы бойынша ЖАЖ жобалық ұйым орындайды).
ЖҰЖ және ҚБЖ - бекітіледі және әзірлеушінің рұқсатынсыз
өзгерістерге жол берілмейді.
Электр монтаждау жұмыстарына арналған ПОС және ЖАЖ ірі
объектілері үшін жеке технологиялық тораптар (жеке жұмыс істейтіндер)
үшін әзірленеді. Бұл жекелеген технологиялық желілерді, станоктарды,
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бөлімдерді, қондырғыларды баптау, сынау жұмыстарын бөлек жүргізуге
мүмкіндік береді.
Құрылысқа екі тарап – тапсырыс беруші (қаражаты, жобалау-сметалық
құжаттамасы бар кәсіпорын) және кадрлары, өндірістік базасы,
пайдаланылған технологиясы бар мердігер (ЭМУ) қатысады. Олардың
арасында келісім – шарт жасалады-міндеттерді, құқықтарды, қаржылық
міндеттемелерді нақты анықтайтын заңды және қаржылық құжат
тараптардың өзара қарым-қатынасы.
Ірі жобаларда жекелеген жұмыс түрлерін мамандандырылған ұйымдар
– қосалқы мердігерлер орындайды
бас мердігермен шарт.
3. Шарт жасасу алдында хаттама – келісуге тапсырыс беріледі
тауарлық құрылыс өнімдерінің көлемі және мердігерлік ҚМЖ.
Онда орнатылған:
- ҚМЖ жалпы көлемі және оны бағыттар бойынша бөлу (қайта
жаңарту, қайта жарақтандыру, қуаттарды қолдау, күрделі жөндеу);
- қаржыландыру көздері (мемлекеттік бюджет, тапсырыс берушінің өз
қаражаты, кредит).
4. Шарт жасасудың міндетті талабы-тапсырыс берушіде болуы
бөлімнен (бөліктерден) тұратын бекітілген жұмыс жобасы):
- жалпы түсіндірме жазба;
- бас жоспар;
- технологиялық шешімдер;
- кәсіпорынды басқару;
- тасымалдау;
- еңбекті ғылыми ұйымдастыру;
- құрылыс шешімдері;
- қоршаған ортаның әсерінен;
- сметалық құжаттама және т. б.
5. Сметалық құжаттамаға мыналар кіреді:
- құнның сметалық есебі (12 тарау);
- Объектілік және жергілікті сметалар (жұмыс сызбалары бойынша
құрастырылады
және ҚМЖ жекелеген объектілерінің, олардың бөліктерінің немесе жұмыс
түрлерінің құнын көрсетеді).
6. ЭМР бүкіл кешені үш кезеңде жүзеге асырылады:
1) өндірісті дайындау;
2) ЭМР өндірісі;
3) Сынау және пайдалануға беру.
7. ЭМР жүргізу кезінде ЭМУ-нің дұрыс жұмыс істеуі олардың
индустриализациясы мен механизациясының жоғары деңгейіне, сондай-ақ
жоғары өнімді монтаждау технологиясын қолдануға негізделген.
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2.1.2 Нормативтік, жобалық және пайдалану құжаттамасы
Жоғары өнімді, сенімді және қауіпсіз қамтамасыз ету міндеттері
оларды пайдалану кезіндегі ЭҚ жұмыстары жобалау, монтаждау, баптау,
техникалық қызмет көрсету және жөндеу сатысында жабдықты таңдау,
орналастыру және өзара іс-қимыл мәселелерін шешуге кешенді, жүйелі
тәсілді талап етеді.
Бұл мәселелерді шешу үшін өзара байланысты ережелер, нормалар,
ережелер жүйесі бар-нормативтік құжаттама-салалық.
Бұдан басқа, бір кәсіпорында қолданылатын және кәсіпорынның
ерекшеліктерін, ерекшелігін, бар тәжірибесін ескеретін нұсқаулықтар,
ережелер, стандарттар әзірленеді.
Нормативтік құжаттардың ережелерін орындау мыналарды қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді:
- қажетті техникалық деңгей;
- уақтылы пайдалануға енгізу;
- сапа, сенімділік, үнемділік;
- пайдалану ыңғайлылығы;
- жұмысшылардың денсаулығын қорғау және еңбек қауіпсіздігі.
Негізгі нормативтік құжаттар.
1. Электр қондырғыларын орнату ережелері.
Электр жабдықтарын таңдауды, электр қондырғыларын орнатуды,
тестілеуді анықтайтын негізгі нормативтік құжат. Келтірілген: электр
қондырғылары мен электр қабылдағыштардың терминдері, анықтамалары,
жіктелуі, өткізгіштерді, кабельдерді, аппараттарды таңдау бойынша талаптар,
қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар. Қабылдау-тапсыру сынақтарының
нормалары, сынақ нәтижелерін ресімдеу белгіленді. Электр жабдығын таңдау
бойынша талаптар, жарылыс және өрт қауіпті аймақтарды қоса алғанда, оны
орналастыру шарттары баяндалған.
2. Құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ).
Әр түрлі жұмыстарды ұйымдастыруға, басқаруға, жобалау тәртібі мен
нормаларына, өндіруге және қабылдауға қойылатын негізгі талаптарды,
материалдық және адами ресурстардың сметалық нормалары мен шығын
нормаларын белгілейді.
ҚНжЕ-Электротехникалық құрылғылар, тәртібі, нормалары, сақтау
шарттары, объектілерді монтаждауға тапсыру.
3. Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану
қағидалары
(PTE).
ЭҚ пайдалану жөніндегі персоналдың міндеттері мен міндеттерін және
оған қойылатын талаптарды айқындайды.
- пайдалану және жөндеу кезіндегі жұмыстарды орындау тәртібі;
- пайдалану кезінде жабдықты сынау мерзімдері, нормалары.
4. ЭҚ (ПТБ) пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары.
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ЭҚ – да қауіпсіз жедел қызмет көрсету және жұмыс жүргізу талаптарын
белгілейді.
- ұйымдастыру және техникалық іс-шараларды өткізу тәртібі;
- Электр қозғалтқыштарына, кабельдік желілерге, қосалқы
станцияларға және т.б. қызмет көрсету кезінде ТБ.
5. Электр монтаждау және баптау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
қағидалары
(ПТБЭН).
6. Электр және жылу энергиясын пайдалану ережесі. Электр және
жылу энергиясын есептеу кезінде электрмен жабдықтаушы ұйымдар мен
тұтынушылардың қатынастарын анықтайды.
Салалық нормативтік құжаттар.
Жекелеген салалардың ерекшелігін ескереді.
Пайдалану құжаттары-бұйымды және оны пайдалану ережелерін
(пайдалану, техникалық қызмет көрсету, тасымалдау, сақтау) зерделеуге
арналған.
Арнайы дайындығы бар қызмет көрсетуші персонал үшін.
ЭД құрамына мыналар кіреді:
- техникалық сипаттамасы (ТҚ);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық (ЭЖ);
- техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық (ИО);
- монтаждау, іске қосу, реттеу, орнында домалату жөніндегі Нұсқаулық
(ИМ);
- формуляр (ФО);
- төлқұжат (КС);
- қосалқы бөлшектер, құралдар, құрылғылар және т. б. тізімдемесі.
Жөндеу құжаттары-жөндеу өндірісін дайындауға, бұйымды жөндеуге
және бақылауға арналған жұмыс конструкторлық құжаттары
жөндеу.
- ағымдағы және күрделі жөндеулер;
- авариялық жағдайларды жою жөніндегі қағидалар мен нұсқаулар;
- жөндеу әдістері;
- қысқа мерзімді пайдалану мүмкіндігін анықтау үшін жеделдетілген
сынақтардың бағдарламалары мен әдістемелері.
Жобалық құжаттама
1. Электрмен жабдықтау жүйелері мен электр қондырғыларының
жобасы.
Жобаның мақсаты: оларды үздіксіз, сенімді және қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ету, электр жабдықтарын ұтымды таңдау және орналастыру,
жүйелердің құрылымдық және функционалдық құрылысы, монтаждау
ерекшеліктері мен пайдалану шарттарын ескереді.
Монтаждау жобаға сәйкес жүргізіледі. Ауытқулар-тек жобалау ұйымымен
келісу.
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2. Электр монтаждау жұмыстарын жүргізу жобасы. Жоғары сапалы
уақтылы енгізу үшін:
Өндірісті ұйымдастыру
- монтаждау тәсілдері.
ППЭР қолдану:
- прогрессивті технологиялар;
- тиімді материалдар мен бұйымдар;
- механикаландыру құралдары;
- зауыттық дайындық жабдықтары.
Жабдықтың күрделілігі мен сметалық құнына байланысты ППЭР:
толық, қысқартылған, үлгілік болуы мүмкін.
Бес бөліктен тұрады:
1) анықтамалық;
2) ұйымдастыру және технологиялар;
3) материалдық-техникалық жабдықтау (қамтамасыз ету);
4) электр монтаждау дайындамалары шеберханаларына тапсырмалар;
5) еңбек және жалақы шығындарының калькуляциясы
Қабылдау-тапсыру және пайдалану құжаттамасы
2.1.3 Электр монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру
Электр Монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру мердігерге жүктеледі
және үш негізгі кезеңнен тұрады.
Бірінші
инженерлік-техникалық
кезеңде
жобалау-сметалық
құжаттаманы қабылдау, тексеру және зерделеу жүргізіледі; жобалау
құжаттамасында құрылысты ұйымдастыру жобасы (ӨОС) көзделуге тиіс,
оның негізінде электр Монтаждау ұйымы электр Монтаждау жұмыстарын
жүргізу жобасын (ӨТТ) әзірлейді.
Екінші ұйымдастырушылық кезеңде құрылысшылардан ғимараттар,
құрылыстар,
іргетастар,
ғимараттар
мен
құрылыстардың
конструкцияларындағы ойықтар мен тауашаларды монтаждау үшін қабылдау
жүзеге асырылады; салынған бөлшектердің орнатылуы бақыланады, жобада
қарастырылған стационарлық кран арқалықтарының, монтаж арбалары мен
жүк көтергіштерінің болуы тексеріледі.
Үшінші материалдық-техникалық кезеңде электр монтаждау
жұмыстарын жабдықтармен, материалдармен, бұйымдармен, монтаждау
дайындамаларымен қамтамасыз ету және жинақтау жүзеге асырылады; осы
кезеңде монтаждау жұмыстарын қауіпсіз еңбек механизмдерімен,
аспаптарымен,
мүкәммалымен
және
құралдарымен
жарақтандыру
орындалады.
Құрылыс және электр жұмыстарын орындаудың белгілі бір кезектілігін
талап ететін күрделі объектілерде электр жұмыстарын ұйымдастырудың
маңызды сәті-ППЭР құрастыру. Бұл жоба механизмдерді (автокрандар,
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автомашиналар) қолдана отырып, күрделі такелаждау жұмыстарымен қатар
жүретін электр монтаждау жұмыстарын, жоғары өрмелеу жұмыстарын
орындау үшін, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында,
мысалы, жұмыс істеп тұрған қосалқы станцияларды қайта жаңарту кезінде
орындалатын жұмыстар үшін міндетті түрде әзірленеді.
ППЭР монтаждау ұйымдарының өндірісін дайындаудың арнайы
топтарымен әзірленеді және оны техникалық басшы (бас инженер) бекітеді.
Пэр Тапсырыс берушімен немесе пайдаланушы ұйымның техникалық
басшысымен келісілуі тиіс.
ППЭР дамыту үшін бастапқы деректер:
- объектінің жобалық құжаттамасының жұмыс сызбалары мен
сметалары;
- жабдықтар мен материалдарды жеткізу, машиналар мен
механизмдердің болуы туралы деректер;
- қолданыстағы нормативтік құжаттар, монтаждық нұсқаулықтар,
еңбекті қорғау бойынша салалық ережелер;
- объектілерді қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру
кезінде қолданыстағы электр қондырғыларын ықтимал ажырату мерзімдері.
ППЭР мазмұны үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде объект туралы
жалпы ақпарат, орнатудың ұйымдастырушылық құрылымы, электрмен
жабдықтау схемасымен біріктірілген жағдай жоспары, жабдықтың орналасу
жоспары, объектінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар түсіндірме
жазба бар.
ППЭР екінші бөлімінде электрлік жұмыстарды ұйымдастырудың ең
тиімді әдістері мен технологиясы келтірілген. Мұнда еңбекті көп қажет
ететін операцияларды орындаудың технологиялық тәсілдері, оларды
механикаландыру, монтаждау және жөндеу жұмыстарын біріктіру жөніндегі
ұсыныстар, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулар көрсетіледі, жұмыс жүргізу
кестелері келтіріледі.
ППЭР үшінші бөліміне жұмыс кезеңдері бойынша жауапты
инженерлік-техникалық қызметкерлерді көрсете отырып, тікелей электр
Монтаждау персоналына арналған тапсырмалар, құрастырылуға жататын
тораптардың, блоктар мен конструкциялардың ведомостары, қажетті
сызбалар немесе үлгілік альбомдарға сілтемелер, салу бөлшектерінің
ведомостары, олардың эскиздері мен орнату орындары, жұмыстарды
жүргізуге арналған жабдықтар мен материалдарға арналған ерекшеліктер
кіреді.
2.1.4 Электр монтаждау жұмыстарын жоспарлау
Жоспарлау құрылыс жұмыстарын, соның ішінде электр жұмыстарын
жүргізу процесін басқарудың негізгі функцияларының бірі болып табылады.
Жоспарлау міндеттерінің бірі-электр жұмыстарын жүргізу кезеңдерінің
ұтымды өзара байланысының нұсқаларын табу. Жоспарлаудың маңызды сәті,
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әсіресе жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде,
оларды орындаудың үздіксіздігі жағдайында жұмыстарды уақытпен өзара
байланыстыру болып табылады.
Жұмысты жоспарлаудың қарапайым түрі-жұмыс кестесін құру, бұл
уақыт өте келе жабдықтар мен компоненттерді жеткізуді, механизмдерге,
машиналарға, еңбек және энергия ресурстарына қажеттілікті, күрделі
салымдар мен электр жұмыстарының көлемін бөлуді реттейтін құжат.
Сызықтық күнтізбелік жұмыс кестелері олардың орындалуында
консервативті болып табылады және жұмыс барысында мүмкін болатын бір
ғана жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе және өндіріс факторларына
байланысты ауытқулар болған кезде, бұл модель түзетілуі немесе қайта
құрылуы керек.
Электр жұмыстарын жоспарлау кезінде желілік модельдер
қолданылады, олардың негізгі элементтері желілік диаграммалар болып
табылады. Желілік кестені әзірлеу орындалуы керек жұмыстардың тізімін
белгілеуден, олардың ұзақтығын, ұтымды технологиялық дәйектілігі мен
олардың арасындағы қатынастарды анықтаудан басталады.
Желілік кестенің негізгі компоненттері-оқиғалар мен жұмыстар.
Графикте көрсетілген әр жұмыстың өзіндік ұзақтығы бар: детерминистік,
уақыт стандарттарымен белгіленген немесе ықтималдық, мысалы,
статистикалық мәліметтер негізінде. Жұмыс уақытты қажет етпейтін жалған
болуы мүмкін, бірақ бұл жұмысты басқасын аяқтағаннан кейін ғана бастау
мүмкіндігін көрсетеді (трансформаторды орнату темірбетон негізі
қатайғаннан кейін ғана мүмкін болады).
Оқиға-бұл басқа жұмыстарды бастауға мүмкіндік беретін бір немесе
бірнеше жұмыстың аяқталуы. Желілік диаграммада (сурет. 2.1) оқиғалар
секторларға бөлінген шеңбермен бейнеленеді. Жоғарғы секторда оқиғаның
нөмірі, сол жақта – оқиғаның жасалу мерзімінің ерте болуы, оң жақта –
оқиғаның жасалу мерзімінің кеш болуы көрсетіледі.
Желілік диаграммада i-j жұмысы екі оқиғаны – алдыңғы I және кейінгі j
(қатты көрсеткі – нақты жұмыс; нүктелі – жалған жұмыс) байланыстыратын
жебемен бейнеленген. Бағыттаманың бағыты жұмыстың орындалу тәртібін
көрсетеді; t жұмысының ұзақтығы көрсеткі цифрымен көрсетіледі.
Бастапқы (1) және соңғы (11) оқиғаларды байланыстыратын дәйекті
жұмыс тізбегі желілік кестенің толық жолы деп аталады. Ең ұзақ ұзақтығы
бар толық жол сыни жол деп аталады. Сәйкес сурет. 1 сыни жол - 30 күн.
Сыни тұрғыдан алғанда, желілік кестенің барлық басқа жолдарында уақыт
резерві бар.
Әдетте желілік модельдерді әзірлеу және талдау екі кезеңде жүзеге
асырылады. Бірінші кезеңде желілік диаграмма құрылады және оның барлық
параметрлері есептеледі, екінші кезеңде олар желілік диаграмманы талдайды,
реттейді және оңтайландырады.
Уақыт бойынша желілік диаграмманы оңтайландыру процесі, ең
алдымен, сыни жолдың ұзақтығын қысқартудан тұрады. Мұнда
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оңтайландырудың үш әдісін бөлуге болады. Бірінші әдіс желілік кестені
түзетуден тұрады, бұл қиын жолда жатпайтын жұмыстарға бөлінген
ресурстардың (еңбек және материалдық) арқасында қиын жолдың жұмыс
ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл жұмыстар біраз уақытқа кейінге
қалдырылуы мүмкін, себебі оларды орындау мерзімі соңғы мерзімге әсер
етпейді.

1-2 – қосалқы станцияны жарықтандыруды монтаждау, t = 3 күн; 2-3 – қалқан панельдерін
монтаждау (тарату, басқару, есепке алу), 8 күн; 2-4 – күштік трансформаторларды тексеру,
монтаждау және баптау, 6 күн; 2-5 – 10 кВ, монтаждау; 3-5 – жалған жұмыс; 3-6 – бақылау
кабельдерін және күштік кабельдерді төсеу 0,4 кВ, 10 күн; 4-8 – 10 кВ кабельдерді
трансформаторларға енгізу, 4 күн; 5-7 – ТҚ камераларына кабельдерді енгізу және 10 кВ,
6 күн; 6-7 – 0,4 кв, 3 күн қалқандарға кабельдерді бөлу және қосу; 6-11 – схеманы тексеру,
аппаратураны реттеу, 0,4 кВ, 7 күн қалқандар панелдерін баптау; 7-8 – жалған жұмыс; 711 – 10 кВ, 6 күн ру схемаларын баптау; 8-9 – 10 кВ кабельдерді трансформаторлар
камераларында фазалау, 1 күн; 9-10 – 10 кв кабельдерді трансформаторларға бөлу және
қосу, 2 күн; 9-11 – сыртқы трассаларды байланыстыру 1 күн; 10-11 – кабельдер мен
трансформаторларды жоғары вольтты сынау, 1 күн.

Сурет 2.1. - 10/0,4 кВ қосалқы станцияны монтаждаудың желілік кестесі
Уақытты оңтайландырудың екінші әдісі-кесте желісінің топологиясын
өзгерту. Бұл желілік модельге жұмыстың көп нұсқалы технологиясын енгізу,
жұмыстың жаңа жолдары мен қатынастарын орнату және ақыр соңында сыни
жолды қысқарту арқылы жүзеге асырылады.
Уақыт бойынша оңтайландырудың үшінші тәсілі ұзақ жұмыстарды
жеке қатар орындалатын жұмыстарға (бөліктерге) бөлумен байланысты.
Жалпы алғанда, желіні жоспарлау жүйесі электр жұмыстарын
ұйымдастыруды нақты көрсетуге және бағалауға, осы жұмыстарды неғұрлым
негізделген жоспарлауға және жедел басқаруға мүмкіндік береді.
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2.1.5. Электр монтаждау жұмыстарын жүргізуге дайындық
Объектіде электр монтаждау жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін
мынадай іс-шаралар орындалуы тиіс:
-Тапсырыс берушінің "жұмыс өндірісіне" мөртабанымен бекітілген
мердігер алған жобалау-техникалық құжаттама»;
-мердігер мен жеткізуші кәсіпорындар арасында жұмыстарды
жүргізудің технологиялық кезектілігін ескере отырып, жабдықтарды жеткізу
кестесі, жеткізуші кәсіпорындардың шефмонтаж персоналын тарта отырып
құрастырылатын күрделі электр жабдықтарының тізбесі, ауыр және ірі
габаритті электр жабдығын монтаждау орнына тасымалдау шарттары
келісілді;
-жұмысшылар бригадаларын, инженерлік-техникалық қызметкерлерді,
өндірістік базаны орналастыруға, сондай-ақ материалдар мен құралдарды
жинауға арналған үй-жайлар дайындалды;
- электр жабдығын монтаждау үшін объектінің құрылыс бөлігінің актісі
бойынша қабылдау жүзеге асырылды және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі,
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормалар мен Қағидаларда көзделген ісшаралар орындалды.
Жабдықты
монтаждауға
қабылдау
кезінде
оны
қарау,
жиынтықтылығын тексеру (бөлшектемей), дайындаушы кәсіпорын
кепілдіктерінің болуын және қолданылу мерзімін тексеру жүргізіледі.
Тексеру нәтижелері тиісті актімен ресімделеді.
Мемлекеттік және салалық стандарттарда немесе техникалық
шарттарда көзделген жағдайларды, сондай-ақ жабдықты зауыттық
нұсқаулықтарды бұза отырып ұзақ уақыт сақтау жағдайларын қоспағанда,
электр жабдығы монтаждау кезінде ашуға және тексеруге жатпайды.
Дайындаушы кәсіпорыннан пломбаланған жабдықты бөлшектеуге тыйым
салынады.
Деформацияланған және зақымдалған электр жабдығы зақымданулар
мен ақаулар жойылғаннан кейін ғана монтаждауға жатады.
Мемлекеттік стандарттарда немесе техникалық шарттарда көрсетілген
сақтаудың нормативтік мерзімі өткен электр жабдығы монтаждауға дейінгі
ревизия жүргізілгеннен, ақаулар мен сынақтар түзетілгеннен кейін ғана
монтаждауға қабылданады. Жүргізілген жұмыстардың нәтижелері
формулярларға, паспорттарға және жабдыққа арналған басқа да ілеспе
құжаттамаға енгізілуі тиіс, көрсетілген жұмыстарды жүргізу туралы акт
жасалуы тиіс.
Жабық тарату құрылғыларының үй-жайлары, электр жабдығына
арналған іргетастар Құрылыс және әрлеу жұмыстары толық аяқталған
монтаждауға тапсырылады. Монтаждау шефмонтаж персоналын тарта
отырып орындалатын күрделі және қымбат тұратын электр жабдығын орнату
үшін үй-жайлар мен іргетастарды тапсыру-қабылдау шефмонтаж жасауды
жүзеге асыратын кәсіпорынның өкілдерімен бірлесіп жүргізіледі.
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Электрмонтаждау жұмыстары басталғанға дейін, мысалы, ашық тарату
құрылғыларында бас мердігер аумақты жоспарлауды, кірме жолдарды,
кабельдік арналарды салуды аяқтауы, шиналық және желілік порталдарды
орнатуы, электр жабдығына іргетастарды, тарату құрылғысының
айналасындағы қоршауларды, майды авариялық ағызуға арналған
резервуарларды, жерасты коммуникацияларын тұрғызуы тиіс.
Тарату құрылғыларының жабдықтарына арналған порталдар мен
Іргетастардың конструкцияларында оқшаулағыштар мен жабдықтардың
гирляндаларын бекіту үшін қажетті жобада көзделген ендірме бөліктері мен
бекітпе бөлшектері орнатылуы тиіс. Кабель арналары мен тоннельдерде
кабель құрылымдарын бекіту үшін салынатын бөлшектер орнатылуы тиіс.
Сондай-ақ су құбырының және жобада көзделген автоматты өрт сөндіру
құрылғыларының құрылысы аяқталуы тиіс.
Бас мердігер немесе тікелей құрылыс мердігері электр жабдығын
монтаждауға тапсыратын ғимараттар мен құрылыстарда сәулет-құрылыс
сызбаларында көзделген электр жабдығын ауыстыру және төмен вольтты
электр желілері мен бақылау кабельдерін монтаждау үшін қажетті тұрақты
ойықтар, қуыстар, қабырғалар мен жабындардағы тесіктер орындалуы тиіс.
Электрлік жұмыстарды орындағаннан кейін бас мердігер уақытша тесіктерді,
тауашаларды және ұяларды жөндеуге міндетті
2.1.6. Электр монтаждау жұмыстарын орындау кезінде еңбекті
қорғау
Электр жұмыстарын ұйымдастырудағы маңызды сәт қауіпсіз еңбек
жағдайларын дайындау және қамтамасыз ету болып табылады. Осыған
байланысты барлық дайындық шаралары жұмыс басталғанға дейін аяқталуы
керек және еңбекті қорғау талаптарын орындау туралы акт бойынша
қабылдануы керек.
Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер
мердігерге жүктеледі, ол еңбекті қорғаудың нормативтік талаптарының
орындалуын қамтамасыз ететін, техникалық құралдар мен жұмыс әдістерін
айқындайтын нақты жобалық шешімдерді қамтитын жұмыстарды орындау
жөніндегі ұйымдастыру-технологиялық құжаттаманы (ӨТТ) әзірлейді.
Мұндай шешімдерді әзірлеудің бастапқы деректері:
- еңбекті қорғау бойынша нормативтік құжаттар мен стандарттардың
талаптары;
- еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету бойынша типтік
шешімдер, анықтамалық құралдар және жұмысшыларды қорғау
құралдарының каталогтары;
-машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды, материалдар мен
құрылымдарды дайындаушы зауыттардың оларды қолдану процесінде
Еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтары.
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Монтаждау алаңдарын ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді
әзірлеу кезінде жұмыс өндірісінің технологиясы мен жағдайларына
байланысты қауіпті өндірістік факторларды анықтау, ұйымдастырутехникалық құжаттамада олардың қолданылу аймағын айқындау және
көрсету қажет.
Электр монтаждау жұмыстары жаңа объектілерді (жаңа қосалқы
станцияларды, электр беру желілерін) салуға да, жұмыс істеп тұрғандарын
реконструкциялауға да байланысты болуы мүмкін. Екінші жағдайда электр
монтаждау
жұмыстары
қолданыстағы
электр
қондырғыларында
орындалатын жұмыстарға жатады. Мұнда қауіпті өндірістік факторлары бар
аймақтарға қолданыстағы электр қондырғысының тірі бөліктеріне жақын
барлық жұмыстар кіреді. Мұндай жұмыстарды орындауға наряд-рұқсат
ресімделуі, жұмыстарды орындау кезінде - техникалық және
ұйымдастырушылық қауіпсіздік шаралары сақталуы тиіс. Көрсетілген ісшаралар компрессорларда, ауа жинағыштарда, газбен дәнекерлеу жұмыстары
кезінде газы бар баллондарды пайдалану кезінде де орындалуы тиіс.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларындағы электр монтаждау
жұмыстары, әдетте, жұмыс жүргізу аймағындағы барлық ток өткізгіш
бөліктерден кернеу алынғаннан, оларды электр қондырғысының
қолданыстағы бөлігінен ажыратқаннан, электр тізбегінің көрінетін
үзінділерін қамтамасыз еткеннен және ажыратылған ток өткізгіш бөліктерді
жерге тұйықтағаннан кейін жүзеге асырылуы тиіс. Жұмыс жүргізу аймағы
электр қондырғысының қолданыстағы бөлігінен монтаж персоналының осы
бөлікке өтуіне кедергі келтіретін тұтас немесе торлы қоршаумен бөлінуі тиіс,
қауіпсіздік плакаттары ілінуі тиіс.
Монтаждау ұйымы үшін жұмыс жүргізу аймағын бөлу, оған кернеудің
қате берілуін болдырмау жөнінде шаралар қабылдау, персоналдың өту және
механизмдердің өту орындарын көрсете отырып, жұмыс істеп тұрған
бөлігінен қоршау рұқсат беру актісімен ресімделуі тиіс.
Электр
монтаждаушыларды
жұмыс
істеп
тұрған
электр
қондырғыларындағы жұмыстарға жіберуді пайдаланушы ұйымның
персоналы жүзеге асыруы тиіс және бригаданың әрбір мүшесінің бригада
құрамы мен электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы көрсетіле отырып, жазбаша
түрде ресімделеді. Наряд-рұқсат жұмыс басшысына (прорабқа, шеберге,
менеджерге) берілген жұмыс көлемін орындау үшін қажетті мерзімге
беріледі. Электр монтаждау ұйымдарының персоналы жұмыс істеп тұрған
электр қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсат беру алдында жұмысқа
рұқсат беретін адам жұмыс орнындағы электр қауіпсіздігі мәселелері
бойынша нұсқау алуы тиіс, ол жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі рұқсат беру нарядында көзделген іс-шаралардың орындалуын
бақылауды жүзеге асыруға міндетті.
Пайдаланушы
персонал
жұмыс
орындарының
уақытша
қоршауларының, ескерту плакаттарының сақталуына және токтан
ажыратылған ток өткізгіш бөліктерге жұмыс кернеуінің берілуін
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болдырмауға, монтажшылар бригадасы мүшелерінің кернеуде қалған ток
өткізгіш бөліктерге дейінгі қауіпсіз қашықтықты сақтауға жауапты болады.
Электр монтаждау бригадасының жұмысын мердігерлік ұйымның
білікті және тәжірибелі инженер-техникалық қызметкері басқаруы тиіс, ол
адамдар мен механизмдерді дұрыс орналастыруы, пайдалану персоналының
талаптарын орындауды қамтамасыз етуі тиіс.
Жұмыстың жоғары сапасы мен қауіпсіздігінің маңызды элементтері
электр монтаждау және пайдалану персоналының тиісті біліктілігі мен
жоғары тәртіптілігі болып табылады. Осы қасиеттер болмаған жағдайда, тіпті
ең мұқият әзірленген ППЭР өндірістік жарақаттанудан, қымбат жабдықты
орнатудағы ақаулардан және жұмыс аймағына кернеу беруден кепілдік
бермейді.
Электрлік жұмыстар әртүрлі құрылыс машиналары мен механизмдерін
(көлік, жүк көтергіш, жер қазу және басқалары) кеңінен қолданумен бірге
жүреді. Барлық машиналар мен механизмдер еңбек қауіпсіздігі жөніндегі
мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі (қауіпсіздік
талаптарына сәйкестік сертификаты болуы) тиіс. Жұмыстарды орындауға
жауапты инженерлік-техникалық қызметкерлер мен такелажды немесе
ілмекті жұмыстарды орындайтын жұмысшылар мемлекеттік қадағалау
органдарымен аттестациялануы тиіс.
Машиналарды монтаждау алаңына орналастырған кезде жұмыс
басшысы машинаның жұмыс аймағын және ол тудыратын қауіпті аймақтың
шекарасын анықтауы тиіс. Бұл ретте машинистің жұмыс орнынан жұмыс
аймағының шолуы қамтамасыз етілуі тиіс.
Тиеу-түсіру жұмыстары үшін қолданылатын көлік құралдары мен
жабдықтар қайта өңделетін жүктің сипатына сәйкес келуі тиіс. Тиеу-түсіру
О

жұмыстарына арналған алаңдар жоспарлануы және еңісі 5 - дан аспауы, ал
олардың өлшемдері мен жабындары ПЭР-ге сәйкес болуы тиіс.
Жұмыс жүргізудің тарылған және қауіпті жағдайлары үшін көтергішкөлік құралының жебесінің ұшып шығуы мен бұрылу бұрышы
регламенттелуі тиіс, ал күзет аймағында жұмыс істеген кезде машиналар
корпусының электр беру желілері (шынжыр табанды жүрісті машиналарды
қоспағанда) мүкәммалдық тасымалды жерге тұйықтау көмегімен жерге
тұйықталуы тиіс.
Желінің күзет аймағында жұмыстарды орындауға, егер машинадан
(механизмнен) немесе оның жылжымалы немесе көтергіш бөлігінен
кернеудегі жақын жердегі сымға дейінгі ауа бойынша қашықтық кемінде
болған жағдайда рұқсат етіледі:
1,0 м-желі кернеуі 35 кВ дейін;
1,5 м-110 кВ желі кернеуінде.
2,5 м-220 кВ желі кернеуінде.
Барлық көлік құралдарының техникалық жай-күйі жол жүрісі
қағидаларына және автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау Қағидаларына
сәйкес келуге тиіс.
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Монтаждау алаңында жекелеген жұмыс түрлерін, мысалы, дәнекерлеу,
газ жалыны, электр термикалық жұмыстарды орындау осы жұмыстарды
орындау кезінде еңбекті қорғау жөніндегі салааралық ережелерге сәйкес
жүзеге асырылуы тиіс. Көрсетілген жұмыстарға, атап айтқанда, газ
жанарғыларын пайдалана отырып, жабық тарату құрылғысының төбесіне
жұмсақ шатыр төсеу, монтаждан кейін күштік трансформаторларды сынау
алдында қыздыру және басқа да жұмыстар жатады.
Мұндай жағдайларда өрттің алдын алу шаралары қолданылуы тиіс, ал
жекелеген жағдайларда мердігер немесе тапсырыс беруші электр монтаждау
ұйымының өтінімі бойынша өрт қауіпті жұмыстарға қадағалау жүргізу үшін
жергілікті өрт сөндіру бөліміне хабарлауы тиіс.
2.1.7 Электр қондырғыларын монтаждау және пайдалану кезінде
қолданылатын материалдар мен бұйымдар
Электр қондырғыларын орнату, жөндеу және пайдалану кезінде
мақсаты мен қасиеттері бойынша әртүрлі материалдардың көп мөлшері
қолданылады:
- конструкцияларды дайындау;
- электр жабдығын және оның жекелеген элементтері мен тораптарын
орнату және бекіту;
- Күштік және қосалқы тізбектердің қосылыстары;
- кабельдер сымдары мен талсымдарын жалғау;
- оқшаулауды қалпына келтіру;
- жабдықтың бөліктерін қоршаған орта әсерінен қорғау.
Осы материалдарға қойылатын талаптар (техникалық, экономикалық,
технологиялық):
1. монтаждау кезінде жұмыстардың жоғары сапасын қамтамасыз ету;
2. пайдалану кезіндегі сенімділік;
3. пайдаланудың қарапайымдылығы мен қауіпсіздігі;
4. Электр қондырғыларын монтаждау, баптау жөніндегі жұмыстарды
жеделдетуді және оңайлатуды қамтамасыз ету.
Материалдар мен бұйымдарды таңдау – конструкцияерлер,
реттеушілер және пайдаланушылар орындайтын маңызды міндет.
Материалдар мен бұйымдар электр жабдығы жұмысының шарттары
мен режимдеріне сәйкес келуі тиіс. Сәйкестікті бағалау параметрлердің
сандық мәндері, сипаттамалары мен қасиеттері бойынша жүргізіледі.
Материалдар мен бұйымдарды мақсаты мен қасиеттері бойынша келесі
топтарға жіктеуге болады:
- электр оқшаулау;
- өткізгіш;
конструктивті
Мамандықтарға арналған құралдар мен құрылғылар жиынтығы:
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НЭ-электр монтаждаушы жинағы.
НКА-3-кабельші;
НСП - 1-дәнекерлеу үшін.
Сымдармен және кабельдермен жұмыс істеуге арналған құрал:
НС-секторлық қайшы (кесу);
МБ-1М-оқшаулауды алып тастау;
НКП-2-кабельді пышақ;
ПГЭ-20-Гидравликалық престер;
РМП – ЭМ-механикалық;
ПК-1-баспасөз кенелері.
Биіктікте жұмыс істеуге арналған құрылғылар бесіктер, мұнаралар,
мінбелер, платформалар, алаңы бар баспалдақтар болып табылады.
ПТР үшін механизмдер: шығырлар (қол, электр, біріздендірілген
(арқанмен), домкраттар (бұрандалы, тірек, гидравликалық), монорельстер,
крандар (тіреуіш, көпірлі, арқанды, мұнаралы кран).), көтергіштер, гактар
(қол, электр).
2.1.8 Электр монтаждау жұмыстарын индустрияландыру және
механикаландыру
Объектілерді пайдалануға беру мерзімдерін қысқарту және электр
жұмыстарын орындау сапасын арттыру мақсатында олар осы жұмыстарды
барынша индустрияландыруға жəне механикаландыруға, сондай-ақ электр
жабдықтарын орнатуға өндіруші кәсіпорындардың жоғары білікті
қызметкерлерін тартуға тырысады.
Индустрияландыру дегеніміз-электр жабдықтарын оның монтаждық
дайындығын арттыру үшін алдын-ала жинақтау және құрастыру. Бұған
жоғары өнімді механизмдермен жабдықталған электр қондырғыларының
элементтерін
монтаждау
аймағынан
монтаждау
зауыттары
мен
шеберханаларына ауыстыру арқылы қол жеткізіледі. Индустрияландыру
деңгейі монтаждау аймағынан тыс орындалған электр монтаждау жұмыстары
көлемінің электр монтаждау жұмыстарының жалпы көлеміне қатынасымен
айқындалады.
Жұмыстың индустрияландыру деңгейін арттыру үшін ірі монтаждау
ұйымдары, әдетте, өз құрамында өнеркәсіп жаппай шығармайтын өнімдер,
конструкциялар мен механизмдер шығарумен айналысатын бөлімшелерге ие.
Индустриялық монтаж екі кезеңнен тұрады:
- бірінші кезең электр жабдықтарын алдын-ала конфигурациялауды,
зауыттарда және монтаж шеберханаларында жеткізілетін шашыраңқы
жабдықты толық монтаждық дайындыққа жеткізе отырып, толық блоктарға
және үлкейтілген тораптарға жинауды қамтиды;
- екінші кезеңде жабдықтың жиынтық блоктары мен ірілендірілген
тораптарын орнату орындалады, Күштік және жарықтандыру желілері мен
жерге тұйықтау желілері салынады, электр жабдығын монтаждаудың
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дұрыстығын тексеру, іске қосу-жөндеу жұмыстары және қабылдау-тапсыру
сынақтары жүзеге асырылады.
Индустрияландырудың ең жоғары деңгейі таратушы құрылғыларды
монтаждау бойынша жұмыстарға ие, оларды жиынтық ұяшықтар мен
блоктар түрінде дайындау отандық өнеркәсіп зауыттарында орындалады:
КРУ-6/10, КРУБ-35, КРУБ-110, КРУЭ-110 кВ және одан жоғары.
Электрмонтаждау жұмыстарының индустриялық әдістерінің дамуы
оларды механикаландыру деңгейінің артуымен тығыз байланысты. Электр
жұмыстарын механикаландырудың екі негізгі бағыты бар:
- еңбекті көп қажет ететін процестерді механикаландыру үшін әмбебап
механизмдер мен көтергіш-көлік машиналарын пайдалану; атап айтқанда,
бұрғылау-кран машиналары, телескопиялық мұнаралар, гидрокөтергіштер;
-жалпы құрылыс құралдарын қолдану, жеке монтаждау жұмыстарын
орындау кезінде әртүрлі құрылғыларды әзірлеу және қолдану; бұл, атап
айтқанда, әртүрлі электр құралдары, құрылыс-монтаж тапаншалары, сымдар
мен кабель желілерін аяқтауға және қосуға арналған портативті престер.
Нысандарды пайдалануға беру мерзімдерін орындау электр
жұмыстарын материалдық-техникалық қамтамасыз етуге байланысты. Ірі
монтаждау
ұйымдарының
құрылымында
материалдық-техникалық
қамтамасыз ету функциялары арнайы бөлімшелерге – өндірістік-техникалық
жиынтықтаудың (ӨТБ) басқармалары (учаскелері) жүктеледі.
Бұл құрылымдық бөлімшелер өз күштерімен және құралдарымен
монтаждық аймаққа қажетті жабдықтарды, материалдар мен механизмдерді
жеткізеді. Бөлімшелердің табысты жұмысы кейіннен монтаждау аймағына
жеткізу үшін материалдар мен бұйымдарды арнайы контейнерлерге
механикаландырылған тәсілмен жинақтауды жүргізуге мүмкіндік беретін
қойма шаруашылығын механикаландыруды талап етеді.
Күрделі және қымбат тұратын жабдықты (қуатты трансформаторлар,
110 кВ және одан жоғары жаңа ажыратқыштар, Сименс, АББ фирмаларының
электр жабдығы және басқалары) монтаждау, әдетте, жабдықты
жеткізушіден шефмонтаждау персоналын тарта отырып орындалады. Бұл
персонал жабдықты жеткізу шартына сәйкес жабдықты монтаждауға және
сынауға басшылықты жүзеге асырады.
2.1.9 Іске қосу-баптау жұмыстары
Электр монтаждау жұмыстарын сүйемелдейтін іске қосу-жөндеу
жұмыстары оның жобалық параметрлері мен режимдерін қамтамасыз ету
мақсатында электр жабдығын тексеруді, баптауды және сынауды қамтитын
жұмыстар кешені болып табылады.
Іске қосу-жөндеу жұмыстары төрт кезеңде жүзеге асырылады.
Бірінші (дайындық) кезеңде мердігер:
- еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтитын іске қосу-жөндеу
жұмыстарының жұмыс бағдарламасын (дайындаушы кәсіпорындардың
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жобалау және пайдалану құжаттамасы негізінде) әзірлейді;
- Тапсырыс берушіге жұмыс бағдарламасын әзірлеу барысында
анықталған жоба бойынша ескертулерді жібереді;
- өлшеу аппаратурасы, сынақ жабдықтары мен құрылғылар паркін
дайындайды.
Жұмыстың осы кезеңінде тапсырыс беруші:
- мердігерге энергия жүйесімен келісілген релелік қорғау, бұғаттау
және автоматика тағайыншамаларын береді;
- электрмен жабдықтаудың уақытша немесе тұрақты желілерінен
жөндеу персоналының жұмыс орындарына кернеу береді;
- іске қосу-жөндеу жұмыстарын қабылдау бойынша өкілдерді
тағайындайды және құрылыстың жалпы кестесінде ескерілген жұмыстарды
орындау мерзімдерін мердігермен келіседі.
Екінші кезеңде жеке тұрған басқару, қорғау және автоматика
панельдерінде жөндеу жұмыстары, сондай-ақ электр монтаждау
жұмыстарымен біріктірілген жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Іске қосужөндеу жұмыстарының басталуы құрылыс-монтаж жұмыстарының
дайындық деңгейімен анықталады: электротехникалық үй-жайларда барлық
құрылыс жұмыстары, соның ішінде әрлеу жұмыстары аяқталуы керек,
барлық саңылаулар, құдықтар мен кабельдік арналар жабық, жарықтандыру,
жылыту және желдету, электр жабдықтарын орнату және оны жерге қосу
аяқталған болуы керек.
Бұл кезеңде бас мердігер жұмыс өндірісі аймағында уақытша
электрмен жабдықтауды және уақытша байланысты қамтамасыз етеді.
Тапсырыс беруші қамтамасыз етеді:
- жобаны зерттеу барысында анықталған ескертулер бойынша
мәселелерді жобалау ұйымымен келісу;
- жобалау ұйымдары тарапынан авторлық қадағалау;
- жарамсыз деп танылған электр жабдығын ауыстыру және жетіспейтін
электр жабдығын жеткізу, іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу процесінде
анықталған электр жабдығының және монтаждаудың ақауларын жою;
- электр өлшеу аспаптарын тексеру және жөндеу.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарының екінші кезеңі аяқталғаннан кейін
және жеке сынақтар басталғанға дейін мердігер кернеуге қосылатын
электрмен жабдықтау объектілерінің принциптік электр схемаларына
өзгерістер енгізеді.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарының үшінші кезеңінде электр
жабдықтарын жеке сынау, атап айтқанда трансформаторлардың салқындату
жүйелері мен RPN, қорғаныс, автоматика және жабдықты басқару
құрылғыларын, әсіресе Siemens және ABB фирмаларының жаңа релелерімен
тексеру және сынау жүргізіледі. Осы кезеңнің басталуы осы электр
қондырғысында пайдалану режимін енгізу болып саналады, содан кейін іске
қосу-жөндеу жұмыстары қолданыстағы электр қондырғыларындағы
жұмыстарға жатқызылуы және наряд-рұқсатты ресімдеумен және
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техникалық және ұйымдастырушылық қауіпсіздік шараларын сақтаумен
орындалуы тиіс.
Бұл кезеңде жабдықты жеке сынау, параметрлерді, қорғаныс
параметрлерін және жабдықтың сипаттамаларын баптау, басқару, қорғау
және сигнал беру схемаларын сынау, сондай-ақ электр жабдықтарын бос
жүрісте сынау жүргізіледі.
Осы кезеңде электр жабдықтарына қызмет көрсетуді Тапсырыс беруші
жүзеге асырады, ол пайдалану персоналын орналастыруды, электр
схемаларын құрастыруды және бөлшектеуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ
электр жабдықтарының жай-күйіне техникалық қадағалауды жүзеге асырады.
Жеке сынақтар аяқталғаннан кейін электр жабдығы пайдалануға
қабылданған болып есептеледі. Бұл ретте Мердігер Тапсырыс берушіге
жоғары кернеулі электр жабдығын сынау, жерге қосу және нөлдеу
құрылғыларын тексеру хаттамаларын, сондай-ақ электр жабдығын пайдалану
үшін қажетті атқарушылық және қағидаттық электр схемаларын береді.
Электр жабдығын баптаудың барлық қалған хаттамалары объектіні
пайдалануға қабылдағаннан кейін төрт айға дейінгі мерзімде Тапсырыс
берушіге беріледі.
Үшінші кезеңде іске қосу-жөндеу жұмыстарының аяқталуы кешенді
сынау үшін электр жабдықтарының техникалық дайындық актісімен
ресімделеді.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарының төртінші кезеңінде бекітілген
бағдарламалар бойынша электр жабдықтарын кешенді сынау жүргізіледі. Бұл
кезеңде электр жүйелерінің өзара әрекеттесуін әртүрлі режимдерде
конфигурациялау үшін іске қосу және жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
Көрсетілген жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
- өзара байланысты қамтамасыз ету, ондағы берілген жұмыс
режимдерін қамтамасыз ету мақсатында электр қондырғысының жекелеген
құрылғылары мен функционалдық топтарының сипаттамалары мен
параметрлерін реттеу және баптау;
- технологиялық жабдықты кешенді сынауға дайындау үшін жұмыстың
барлық режимдерінде бос жүрісте және жүктемеде толық схема бойынша
электр қондырғысын сынамалау.
Төртінші кезеңдегі іске қосу-жөндеу жұмыстары
тұрақты
технологиялық процесті қамтамасыз ететін жобада көзделген параметрлер
мен режимдер электр жабдығында алынғаннан кейін аяқталды деп
есептеледі. Күштік трансформаторлар үшін-бұл жүктемемен 72 сағат жұмыс,
әуе және кабельді электр жеткізу желілері үшін – жүктемемен 24 сағат
жұмыс.
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2.1.10 Объектіні пайдалануға қабылдау
Объектіні (электр беру желілерін, қосалқы станцияларды) салу
кезеңінде құрылыс, монтаждау және баптау жұмыстарын жүргізуге
техникалық қадағалау жүзеге асырылады. Бұл қадағалауды болашақ
пайдалану персоналы (тапсырыс беруші), жобалау ұйымы (авторлық
қадағалау),
мемлекеттік
қадағалау
органдары,
атап
айтқанда,
Мемкентехқадағалау қамтамасыз етеді. Соңғысы өнеркәсіптік қауіпсіздік,
жер қойнауын пайдалану және қорғау саласында нормативтік реттеуді,
рұқсат беру, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын
атқарушы билік органы болып табылады.
Осы кезеңдегі пайдалану персоналының міндеті монтаждау ұйымына
ақауларды, олқылықтарды және жобадан ауытқуларды уақтылы анықтау
бөлігінде көмек көрсету болып табылады.
Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер объектіні пайдалануға
қабылдау қажеттігі туралы тапсырысшыға хабарлайды.
Пайдалануға қабылдауға ұсынылатын объект Ресей Федерациясының
заңнамасының, жобалау құжаттамасының, мердігерлік (келісімшарт)
шартының, құрылыс, санитарлық, экологиялық және басқа да нормалардың
талаптарына сәйкес келуі керек. Объектінің жобаға және нормативтік
құжаттардың талаптарына сәйкестігін бағалауды құрамына тапсырыс
берушінің, мердігердің, жобалаушылардың, аумақтық әкімшіліктердің,
мемлекеттік қадағалау органдарының және еңбекті қорғау жөніндегі
инспекцияның өкілдері кіретін қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.
Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясына объект бойынша барлық
қажетті жобалау және техникалық құжаттаманы ұсынады.
Қабылдау комиссиясына көмек ретінде жұмыс комиссиясы құрылады,
оның мүшелері объектіні егжей-тегжейлі қарап-тексеруді жүргізеді және
жобаның жекелеген бөлімдері бойынша немесе тұтастай объект бойынша
анықталған ақаулар мен кемшіліктер санамаланған актілер жасайды.
Мердігер жұмыс комиссиясы көрсеткен барлық кемшіліктер мен
жобамен сәйкессіздіктерді жойғаннан кейін құрылысы аяқталған объектіні
қабылдау актісін жасайды (NКС-11 нысаны). Іс жүзінде бұл акт "жұмыс
комиссиясының актісі" деп аталады. Көрсетілген құжат мердігерлік шартқа
(келісімшартқа) сәйкес мердігер орындаған барлық жұмыстарға түпкілікті
ақы төлеу үшін негіз болып табылады.
Жұмыс комиссиясы актісінің, техникалық құжаттамамен танысудың,
жеке және кешенді сынақтар жүргізудің оң нәтижелерінің негізінде қабылдау
комиссиясы объектінің пайдалануға тапсыруға дайындығын айқындайды.
Құрылысы аяқталған объектіні қабылдау және енгізу жөніндегі соңғы
құжат қабылдау комиссиясының құрылысы аяқталған объектіні қабылдау
актісі болып табылады. Бұл актіге қабылдау комиссиясының барлық
мүшелері қол қояды, олардың әрқайсысы өз құзыреті шегінде комиссия
қабылдаған шешімдер үшін жауапты болады.
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Қабылдау комиссиясы қабылдау комиссиясының актісін тапсырыс
беруші бекіткеннен кейін өз өкілеттігін доғарады. Осы сәттен бастап объект
пайдаланушы ұйымның (тапсырыс берушінің) қарамағына өтеді, ол оның
теңгерімін қабылдайды және белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы
билік органдарында жаңа объектіге меншік құқығын тіркейді.
Бақылау сұрақтары:
1. Шойын дегеніміз не?
2. Кәсіпорындардың ұйымдық құрылымын құрудың негізгі принципін
атаңыз
3. Үлкен көлемдегі ЭМР жүйесінің негізгі элементі қандай
4. ЭМР бүкіл кешені қанша кезеңнен тұрады?
5. Негізгі нормативтік құжаттарға қандай құжаттар кіреді?
6. Салалық нормативтік құжаттарға қандай құжаттар кіреді?
Конструкция құрамына не кіреді?
8. Жөндеу құжаттары дегеніміз не?
9. Жоспарлау терминін анықтаңыз
10. Жұмыстарды жоспарлау нысандары
11. Желілік кестенің негізгі құрамдас бөлігі қандай?
12. Электр жұмыстарын жоспарлау кезінде қандай модельдер
қолданылады?
13. Объектіде электр монтаждау жұмыстарын жүргізу басталғанға
дейін қандай іс-шаралар орындалуы тиіс
14. Пайдалану персоналының функциялары
15. Электр қондырғыларын орнату және пайдалану кезінде қандай
материалдар мен бұйымдар қолданылады?
16. Индустрияландыру дегеніміз…
17. Іске қосу жұмыстары қанша кезеңнен тұрады?
2.2 Жұмыстарды нарядпен, жұмыстарды жүргізуге өкіммен
ресімдеу
2.2.1 Электр қондырғыларындағы негізгі және қосымша қорғаныс
құралдары
Электр қорғаныс құралдары адамдарды электр тогының соғуынан
қорғау үшін қолданылады. Оқшаулағыш электр қорғаныс құралдары негізгі
және қосымша болып бөлінеді.
Негізгі құралдарға оқшаулау олар есептелген жұмыс кернеуіне төтеп
беретіндер жатады, сондықтан олар кернеулі тірі бөліктерде жұмыс істей
алады.
Қосымша қорғаныс құралдары осы кернеуде қорғанысты толық
қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді, бірақ сенімділік үшін негізгі қорғаныс
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құралын толықтырады және сонымен қатар жанасу мен қадам кернеуінен
қорғауды қамтамасыз етеді.
Пайдаланылатын қорғау құралдарының жай-күйін және сынақтарын
есепке алу, бақылау үшін олар нөмірленеді. Қорғау құралының нөмірі қорғау
құралына жазылады. Қорғау құралдарын есепке алу және ұстау журналы
ашылады, оның ұсынылатын нысаны 2.1-кестеде ұсынылған.

Пайдалануға
алынған
ЖҚҚ-ның
қолы

Жеке
пайдалануға
шығарылған
күні

Қараптексеруді
жүргізген
адамдардың
қолы
ЖҚҚ
орналасқан
жері

Мерзімді
тексеру
нәтижелері

Мерзімді
тексеру күні

Келесі сынақ
күні

Сынақ күні

Инв.№

2.1-кесте-қорғау құралдарын есепке алу және ұстау журналы (ұсынылатын
нысан)

Қорғау құралдарын дұрыс пайдалану және уақтылы жарамсыздығы
үшін осы құралдарды пайдаланатын адамдар жауапты болады.
№ 10 практикалық жұмыс
Тақырыбы: электр қорғаныс құралдарын жіктеу және есепке алу.
Жұмыстың мақсаты: электр қорғау құралдарымен жұмысты
ұйымдастыру бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды бекіту.
1 тапсырма
Жұмыс орнында бар қорғаныс құралдарының құрылысын зерттеңіз,
оларды тексеріп, тіркеу журналына жазыңыз.
2 тапсырма
Кесте 2.2-тапсырма нұсқалары
нұсқа
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Қорғау құралдары
1

Диэлектрлік галоштар

2

Диэлектрлік қолғаптар

3

Диэлектрлік боттар

4

Бір қабатты оқшаулағышы бар оқшаулағыш пассатиждер

5

Икемді оқшаулағыш жабын

6

1 кВ дейін оқшаулағыш кенелер

7

35 кВ дейін оқшаулайтын штанга

8

110 кВ оқшаулайтын штанга

9

6-10 кВ оқшаулаушы кенелер

10

35 кВ өлшеу штангасының басы

3 тапсырма
Теориялық материалды зерттегеннен кейін, егер опцияға сәйкес
кернеу мен негізгі құралдардың түрі берілсе, қосымша электр қорғаныс
құралдарын таңдаңыз (2.3-кесте).
Кесте 1.7-тапсырма нұсқалары
нұсқа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U,B
До1000
До1000
До1000
До1000
До1000
Выше1000
Выше1000
Выше1000
Выше1000
Выше1000

Қорғау құралы
Диэлектрлік қолғаптар
Диэлектрлік боттар
Диэлектрлік кілемдер
Оқшаулағыш тіректер
Диэлектрлік жолдар
Оқшаулағыш штангалар
Оқшаулағыш кенелер
Кернеу көрсеткіштері
Электр өлшеуіш кенелер
Оқшаулағыш баспалдақтар

4 тапсырма
Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беріңіз:
1. Электр қорғанысына қандай құралдар жатады?
2. Электр қорғанысының қандай құралдары негізгіге жатады?
3. Электр қорғанысының қандай құралдары қосымша болып табылады?
4. Қызметкерлер оларды әр қолданар алдында қорғаныс құралдарында
не тексереді?
5. Қандай электр қорғау құралдары түгендеу нөмірлерін тағайындай
алмайды?
2.2.2 Электр қондырғыларындағы қорғау шаралары
Электр қондырғысының ток өткізгіш бөліктері кездейсоқ жанасу үшін
қолжетімді болмауы тиіс, ал жанасуға қолжетімді ашық өткізгіш бөліктер
электр қондырғысы жұмысының қалыпты режимінде де, оқшаулау
зақымданған кезде де электр тогымен зақымдану қаупін тудыратын кернеуде
болмауы тиіс.
Тікелей жанасу-бұл адамдар мен жануарлардың тірі бөліктерімен
электрлік байланысы. Қалыпты режимде электр тогымен зақымданудан
қорғау мақсатында тікелей жанасудан қорғаудың мынадай шараларын жеке
немесе үйлестіре қолдану керек:
 ток өткізгіш бөліктердің негізгі оқшаулауы;
 қоршаулар мен қабықтар;
 кедергілерді орнату;
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қол жеткізу аймағынан тыс орналастыру;
 өте төмен (аз) кернеуді қолдану.
Жанама жанасу-бұл адамдар мен жануарлардың оқшаулағыш
зақымдалған кезде қуатталған ашық өткізгіш тогымен зақымданудан қорғау
жеке-жеке немесе жанама жанасу кезінде мынадай қорғау шараларын
үйлестіре отырып жүзеге асырылады:
 қорғаныс жерге қосу;
 қуатты автоматты түрде өшіру;
 потенциалдарды теңестіру;
 потенциалды теңестіру;
 қос немесе күшейтілген оқшаулау;
 өте төмен (төмен) кернеу;
 электр тізбектерін қорғау;
 оқшаулағыш (өткізбейтін) үй-жайлар, аймақтар, алаңдар.
Электр қондырғысында екі және одан да көп қорғау шараларын
қолдану олардың әрқайсысының тиімділігін төмендететін өзара әсер етпеуі
тиіс.
Жанама жанасу кезіндегі қорғаныс, егер электр қондырғысындағы
кернеу айнымалы токтың 50 В және тұрақты токтың 120 В-тан асатын болса,
барлық жағдайларда орындалады. Қауіптілігі жоғары, аса қауіпті үйжайларда және сыртқы қондырғыларда жанама жанасу кезінде қорғауды
орындау неғұрлым төмен кернеу кезінде, мысалы, 25 В айнымалы және 60 В
тұрақты ток немесе 12 В айнымалы және 30 в Тұрақты ток тиісті ЭҚҚ
тарауларының талаптары болған кезде талап етілуі мүмкін.
Егер электр жабдығы әлеуетті теңестіру жүйесінің аймағында болса
және ең жоғары жұмыс кернеуі қауіптілігі жоғары үй – жайларда 25 В
айнымалы немесе 60 В тұрақты токтан және барлық жағдайларда 6 В
айнымалы немесе 15 в тұрақты токтан аспаса, тікелей жанасудан қорғау
талап етілмейді.
Электр қондырғыларын жерге тұйықтау үшін табиғи және жасанды
жерге тұйықтағыштар қолданылады.
Табиғи жерлендіргіштер ретінде:

жермен жанасатын ғимараттар мен құрылыстардың металл және
темірбетон конструкциялары;

жерге салынған су құбырының металл құбырлары;

бұрғылау ұңғымаларының шегендеу құбырлары;

гидротехникалық
құрылыстардың
металл
шпунттары,
су
таратқыштар, ысырмалардың салынатын бөліктері және т. б.;

жердегі басқа металл конструкциялар мен құрылыстар;

жерге салынған брондалған кабельдердің металл қабықтары.
Жерге тұйықтағыш ретінде жанғыш сұйықтықтардың, жанғыш және
жарылыс қауіпті газдар мен қоспалардың құбырларын, кәріз және орталық
жылыту құбырларын пайдалануға жол берілмейді.
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Жасанды жерлендіргіштер қара немесе мырышталған болат немесе мыс
болуы мүмкін және боялмауы мүмкін.
Көлденең жерге тұйықтағыштарға арналған траншеялар құрылыс
қоқысының қиыршық тастары жоқ біртекті топырақпен толтырылуы
керек. Жерге қосқыштарды жер құбырлардың жылуы әсерінен кептірілетін
жерлерде және т. б. орналастыруға болмайды.
Пайдаланудағы әрбір жерге тұйықтау құрылғысына паспорт жасалуы
керек, онда мыналар болуы керек:
 күрделі құрылыстарға байланыстырылған құрылғының атқарушы
схемасы;
 жерүсті және жерасты коммуникацияларымен және басқа да жерге
тұйықтау құрылғыларымен байланыс туралы деректер;
 пайдалануға берілген күні;
 жерге қосқыштардың негізгі параметрлері (материал, профиль,
сызықтық өлшемдер);
 жерге тұйықтау құрылғысы тогының ағуына кедергі шамасы;
 топырақтың нақты кедергісі;
 жанасу кернеуі бойынша деректер (қажет болған жағдайда);
 жасанды жерге тұйықталған гельдердің коррозия дәрежесі бойынша
деректер;
 жабдықтың жерге тұйықтау құрылғысымен металл байланысының
кедергісі жөніндегі деректер;
 тексеру және анықталған ақаулар ведомосы;
 ескертулер мен ақауларды жою туралы ақпарат.
Паспортқа көзбен шолып қарау, топырақты ашып қарау нәтижелері,
жерге тұйықтау құрылғысының параметрлерін өлшеу хаттамалары, жөндеу
сипаты және құрылғы конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы
деректер қоса берілуі қажет.
Ток өткізгіш бөліктердің негізгі оқшаулағышы ток өткізгіш бөліктерді
жабуы және пайдалану процесінде болуы мүмкін барлық ықтимал әсерлерге
төтеп беруі тиіс. Негізгі оқшаулау ауа аралығымен қамтамасыз етілген кезде,
ток өткізгіш бөліктерге тікелей жанасудан немесе оларға қауіпті қашықтыққа
жақындаудан қорғау қабықшалар, қоршаулар, кедергілер арқылы немесе қол
жеткізу аймағынан тыс орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
Қоршаулар мен қабықшалар сенімді бекітілуі және жеткілікті
механикалық беріктікке ие болуы тиіс. Қоршаудың сыртына кіру немесе
қабықты ашу тек арнайы кілттің немесе құралдың көмегімен немесе ток
өткізгіш бөліктерден кернеуді алғаннан кейін ғана мүмкін болуы тиіс.
Кедергілер кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы ток
өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасудан немесе кернеуі 1 кВ жоғары электр
қондырғыларындағы қауіпті қашықтыққа жақындаудан қорғауға арналған,
бірақ кедергіні айналып өту кезінде ток өткізгіш бөліктерге әдейі жанасуды
және жақындауды жоққа шығармайды. Кедергілерді жою үшін кілт немесе
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құрал қажет емес, бірақ оларды байқаусызда алып тастауға болмайтындай
етіп бекіту керек. Тосқауылдар оқшаулағыш материалдан жасалуы тиіс.
1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы ток өткізгіш бөліктерге
тікелей жанасудан қорғау немесе кернеуі 1 кВ жоғары электр
қондырғыларында оларға қауіпті қашықтыққа жақындау үшін қол жеткізу
аймағынан тыс орналастыру жоғарыда көрсетілген шараларды орындау
мүмкін болмаған немесе олар жеткіліксіз болған кезде қолданылуы мүмкін.
Бұл ретте кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларындағы өткізгіш
бөліктердің бір мезгілде жанасуы арасындағы қашықтық кемінде 2,5 м болуы
тиіс. Қол жеткізу аймағының ішінде әртүрлі әлеуеті бар және бір мезгілде
жанасуға қол жетімді бөліктерді орналастыруға жол берілмейді.
Тосқауылдарды орнатуға және қол жеткізу аймағынан тыс
орналастыруға тек білікті қызмет көрсетуші персонал ғана кіре алатын үйжайларда ғана жол беріледі.
Аса төмен (шағын) кернеу (бұдан әрі МІЖ) – бұл тізбектерді
қорғайтын электрлік бөлумен немесе қоректендіруді Автоматты ажыратумен
ұштастыра отырып, тікелей және жанама жанасу кезінде электр тогымен
зақымданудан қорғау үшін 1 кВ дейінгі электр қондырғыларында
қолданылатын айнымалы және 120 В тұрақты токтан аспайтын кернеу. МІЖ
тізбектерін қоректендіру көзі ретінде екі жағдайда да қауіпсіздіктің тең
дәрежесін қамтамасыз ететін қауіпсіз бөлу трансформаторын немесе МІЖ
басқа көзін пайдалану қажет.
МІЖ тізбектерінің ток өткізгіш бөліктері электр бөлуді қамтамасыз ету
мақсатында басқа тізбектерден бөлінеді, бұл бөлу трансформаторының
бастапқы және қайталама орамалары арасындағы бөлінуге тең. Сонымен
қатар МІЖ тізбектерінің өткізгіштері аса жоғары кернеулі өткізгіштерден
және қорғау өткізгіштерінен бөлек салынады, не олардан Жерге тұйықталған
металл экранмен (қабықпен) бөлінуі немесе негізгі оқшаулауға қосымша
металл емес қабықпен қоршалуы тиіс. МІЖ тізбектеріндегі штепсельдік
қосылыстардың ашалары мен розеткалары розеткалар мен штепсельдік
розеткаларға басқа кернеулердің қосылуына жол бермеуі тиіс, ал
штепсельдік розеткалар қорғаныш түйіспесіз болуы тиіс.
МІЖ электр тізбектерін бөлумен бірге қолданған кезде ашық өткізгіш
бөліктерді жерге тұйықтағышқа, қорғаныш өткізгіштерге немесе басқа
тізбектердің ашық өткізгіш бөліктеріне және бөгде өткізгіш бөліктерге әдейі
қосуға болмайды. МІЖ және тізбектердің электрлік бөлінуімен бірге МІЖ
көмегімен між бағалауында ғана емес, сонымен қатар басқа тізбектердегі,
мысалы, көзді қоректендіретін тізбектегі оқшауламаның зақымдануында да
оқшауламаның зақымдануынан электр тогымен зақымданудан қорғауды
қамтамасыз ету қажет болған кезде қолданылады.
Тізбектерді қорғайтын электрлік бөлу-бір электр тізбегін кернеуі 1 кВ
дейінгі электр қондырғыларындағы басқа тізбектерден бөлу Қос оқшаулау,
негізгі оқшаулау және қорғанысты ажырату, күшейтілген оқшаулау
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көмегімен жүзеге асырылады. Электр тізбектерінің қорғаныс бөлінуі, әдетте,
бір тізбек үшін қолданылады.
Кернеуі 1 кВ дейінгі электр қондырғыларының қоректенуін Автоматты
ажыратуды орындау кезінде барлық ашық өткізгіш бөліктер TN жүйесінің
қоректену көзінің Жерге тұйықталған бейтараптамасына қосылады және IT
немесе ТТ жүйелерінде жерге тұйықталады. Қоректендіруді Автоматты
ажырату пайдаланылатын электр қондырғыларында әлеуетті теңестіруді
орындау қажет. Қуатты автоматты түрде өшіру үшін шамадан тыс токтарға
немесе дифференциалды токқа жауап беретін коммутациялық қорғаныс
құрылғылары қолданылады.
Потенциалдарды теңестіру дегеніміз – олардың потенциалдарының
теңдігіне қол жеткізу үшін өткізгіш бөліктердің электрлік қосылуы, ал
потенциалдарды қорғау теңдеуі-электр қауіпсіздігі мақсатында орындалатын
потенциалдарды теңестіру. Өз кезегінде, әлеуеттерді теңестіру жерге, еденге
немесе олардың бетіне салынған және жерге қосу құрылғысына қосылған
қорғаныс өткізгіштерінің көмегімен немесе жердің арнайы жабындарын
қолдану арқылы жер немесе еден бетіндегі потенциалдар айырмасын
(қадамдық кернеуді) төмендетуді көздейді.
Қосарланған немесе күшейтілген оқшаулаудың көмегімен қорғаныс II
класты электр жабдығын қолданумен немесе оқшаулағыш қабыққа тек ток
өткізгіш бөліктердің негізгі оқшаулағышы бар электр жабдығының
қорытындысымен қамтамасыз етіледі. Қос оқшауланған жабдықтың өткізгіш
бөліктері қорғаныс өткізгішіне және әлеуетті теңестіру жүйесіне қосылмауы
тиіс.
Егер қоректендіруді автоматты түрде ажыратуға қойылатын
талаптарды орындау мүмкін болмаса, ал басқа қорғау шараларын қолдану
орынсыз не орындалмайтын болса, оқшаулағыш (өткізбейтін) үй-жайларды,
аймақтарды, алаңдарды 1 кВ дейінгі кернеудегі электр қондырғыларында
қолдануға болады. Оқшаулағыш үй-жайларда (аймақтарда) қорғаныс
өткізгіші көзделмеуі тиіс, сондай-ақ сырттан үй-жайдың сыртқы өткізгіш
бөліктеріне әлеуеттің әкелінуіне қарсы шаралар қабылданады. Осы үйжайлардың едені мен қабырғалары ылғалға ұшырамауы тиіс.
2.2.3 Жөндеу және реттеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік
талаптары
Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Жұмыс істеп тұрған электр жабдығын жөндеу жөніндегі барлық
жұмыстарды жөнделіп жатқан электр қондырғысынан кернеу алынған кезде
ғана жүргізген жөн. Кейбір жағдайларда ӨТБ кернеуді алып тастамай,
ақауларды жою бойынша көлемі бойынша шағын жұмыстарды жүргізуге
рұқсат етіледі. Кернеуі 380 В дейінгі электр қондырғыларында мұндай
жұмыстарға (аса қауіпті үй-жайларды қоспағанда) ТБ бойынша ІІІ біліктілік
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тобы бар электр механигіне IV немесе V тобы бар лауазымы бойынша аға
екінші тұлғаның қатысуымен рұқсат етіледі.
Электр жабдығын жөндеу жөніндегі жұмыстар наряд-рұқсат, өкім
бойынша немесе бас энергетик бекіткен ағымдағы пайдалану тәртібімен
электр техникалық персонал орындайтын жұмыстар тізбесіне сәйкес
сынақтар тізбесіне сәйкес жедел журналда жазумен ағымдағы пайдалану
тәртібімен жүргізіледі.
Кернеуді берумен байланысты тексеру, сынау және жөндеу
жұмыстарын кемінде екі адам жүргізе алады, олардың біреуі 1000 В жоғары
электр қондырғыларында жұмыс істеген кезде 4-тен төмен емес және 1000 В
дейінгі электр қондырғыларында 3-тен төмен емес біліктілік тобы болуы
тиіс.
Олардың көмегімен жұмыс орнына кернеу берілуі мүмкін барлық
ажыратқыш аппараттардың тұтқаларында "қосуға болмайды - адамдар
жұмыс істеп жатыр"деген ескерту плакаттары ілінеді.
Электр желілерін жөндеуге, тексеруге және сынауға арналған уақытша
схемаларды қоректендіру ажыратқыш, ажыратқыш, қорғалған жабық
орындалған автомат және қосылған және ажыратылған жағдайды анық
белгілеу арқылы орындалуы тиіс. Персоналды жөндеу немесе электр
желісінің жөнделетін учаскесіне кернеудің қате берілуі үшін туындауы
мүмкін қауіпті болдырмау үшін ажыратылған бөліктің барлық фазалары
жерге тұйықталады және қысқартылады. Жөнделетін учаскеге жерге қосар
алдында кернеудің жоқтығын тексереді.
Егер жұмыс істеп тұрған электр желісінде жөндеу жүргізу талап етілсе,
онда кернеуді алып тастау мүмкін болмаса, онда жұмыстар резеңке
кілемшелерде тұрып, диэлектрлік қолғаптармен жүргізіледі. Мегомметрдің
көмегімен өлшеу кезінде тексерілетін учаске оған кернеу берілуі мүмкін
барлық жағынан алдын ала ажыратылады. Жөндеу және сынау жұмыстарына
жауапты адам барлық қауіпсіздік шараларын қайрау арқылы орындауға
жауап береді.
Жөндеу үй-жайларында тазалық пен тәртіпті сақтау, қоқысқа жол
бермеу қажет. Материалдардың қалдықтары, шүберектер, қырынулар,
үгінділер үнемі арнайы орындарға жиналуы керек. Сүрту материалдары
қақпағы бар металл жәшіктерде сақталуы тиіс. Бұрын қолданыста болған
Ветаж өздігінен жану қабілетіне ие, өрт немесе жану туындаған жағдайда күн
сайын оны жою бойынша дереу шаралар қабылданады және бір мезгілде өрт
сөндіру бөліміне хабарланады
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін электромонтер:
1 .Қалдықтар мен бөлшектерді бөлінген орындарға жинап, жұмыс
орнын ретке келтіру, жабдықты сүрту және тазарту.
2. Пайдаланылған сүрту материалын жинау және оны тиісті ыдысқа
(металл жәшік) салу)
3. Құрал-саймандарды, құрылғыларды, техникалық құжаттаманы,
схемаларды арнайы бөлінген орынға жинау.
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4. Ауысым ішінде жүргізілген ажыратулар, жүргізілген жөндеулер
туралы жедел журналға жазу.
5. Арнайы киімді шешіп, арнайы орынға қойыңыз, алынған қосымша
ЖҚҚ және сақтандырғыш құрылғыларды тапсырыңыз.
6. Қолыңызды және бетіңізді мұқият жуыңыз немесе душ қабылдаңыз.
Қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралар
Өрттер мен жарылыстардың жиі кездесетін себептері электр
ұшқындары мен доғалары болып табылады, өткізгіштердің қысқа тұйықталу
токтарымен қызып кетуіне және шамадан тыс жүктемелердің салдарынан,
сымдарды
жалғайтын
немесе
оларды
электр
жабдықтарының
терминалдарына қосатын жерлердегі байланыстардың қанағаттанарлықсыз
күйіне жол берілмейді. Электр машиналары мен трансформаторлардың
сымдары оқшаулауының тұтануы оқшаулаудың зақымдануы және олардың
токтармен шамадан тыс жүктелуі салдарынан болуы мүмкін.
Өткізгіштер қызып кетпеуін, машиналар мен аппараттарда электр
доғаларының ұшқындауы мен пайда болуын болдырмау үшін, өрт қауіпті
және жарылыс қауіпті электр қондырғыларына арналған электр
жабдықтарын электр қондырғыларын орнату ережелерінің талаптарына қатаң
сәйкестікте таңдау қажет. Жол берілмейтін артық жүктемелер мен қысқа
тұйықталу токтарын болдырмау үшін сымдар мен электр қабылдағыштардың
электр қорғанысын қолдану керек.
Электр қондырғыларында қолданылатын электр жабдықтары оларды
қоршаған ортаның зиянды әсерінен оқшаулаудың қажетті деңгейін және
олардың жарамсыздығынан өртке немесе жарылысқа қатысты қауіпсіздікті
қамтамасыз етуі тиіс. Осыған байланысты электр жабдықтарының келесі
жіктелуі бар: ашық, қорғалған, тамшылап қорғалған, шашырауға төзімді, су
өткізбейтін, жабық, шаңға төзімді, шаңға төзімді, герметикалық, жарылысқа
төзімді, жарылысқа қауіпсіз, ерекше жарылғыш және басқалар.
Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Электр қондырғыларындағы жұмыстар монтаж персоналы үшін
жоғары қауіптілікпен байланысты және қауіпсіздік техникасы ережелерін
қатаң сақтаған жағдайда орындалуы тиіс.
Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде реттеушілер жаңа
жабдықты тек оған жұмыс кернеуін ғана емес, сонымен қатар жұмыс
кернеуінен едәуір асатын сынақ кернеуін де тексеріп, сынап көруі керек
екенін есте ұстаған жөн. Сонымен қатар, сынақ көбінесе монтаж аймағында
жүргізілетінін ескеру қажет, онда қолданыстағы электр қондырғыларында
жұмыс істеуге үйретілмеген монтажшылар мен құрылысшылар болуы
мүмкін. Сонымен, электр жөндеуші кейбір жағдайларда жұмыс істеп тұрған
электр қондырғысында жалғыз болуы мүмкін, мысалы, бригада құрамында
емес, екінші реттік тізбектерге қоңырау шалу кезінде.
Сондықтан электр монтаждаушы-жөндеуші қауіпсіздік техникасының
жалпы және арнайы ережелерін нақты білуі, 2 жылда 1 рет медициналық
куәландырудан өтуі, мерзімді түрде 3 жылда 1 рет 5-6—разрядты электр
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монтаждаушы-жөндеушілер үшін IV-V біліктілік тобынан және төменгі
разрядты электр монтаждаушы-жөндеушілер үшін III біліктілік тобынан
төмен емес көлемде қауіпсіздік техникасы бойынша білімін тексеруден өтуі
тиіс. Бұдан басқа, электр монтаждаушы-реттеуші қорғаныс құралдарын
пайдалана білуі және электр жарақаты немесе оның басқа түрлері кезінде
зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсете білуі тиіс.
Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерінен мыналарды есте
ұстаған жөн:
- жұмыс орны жақсы дайындалған, жеткілікті жарықтандырылған,
еркін жүруге мүмкіндік беруі керек;
- өтетін орындардағы шұңқырлар мен жыралар, сондай-ақ қабатаралық
жабындардағы тесіктер тақтай төсенішпен жабылуы немесе биіктігі кемінде
1 м берік таяныштармен қоршалуы тиіс;
- такелаждық айлабұйымдарды, мысалы бесіктерге, көтермелерге
пайдалану кезінде адамдардың, құрал-саймандардың, аспаптардың,
материалдардың құлауын болдырмау үшін қоршалуы тиіс;
- электр монтаждаушылар каскаларда жұмыс істеуі қажет; 2,5 м дейінгі
биіктіктегі жұмыстарды тек арнайы жабдықталған баспалдақтардан немесе
төсеме тақталардан, ал жоғары биіктікте — ормандардан немесе арнайы
алаңдардан және одан жоғары орындау қажет;
- ойықтардың биіктігінде жұмыс істеу кезінде, төсеме тақталардың
бүйір жақтары, ауыр сынақ қондырғыларының орнын ауыстыру кезінде
тәжірибелі такелажшыны тарту қажет;
- крандармен немесе басқа көтергіш механизмдермен қозғалатын
жүктің астында тұруға болмайды;
- жұмыс орнын жабдықтаған кезде жақын жерде орындалатын құрылыс
және монтаждау жұмыстары қауіпті жағдай туғызбайтынына көз жеткізу
керек;
- жабдыққа, шиналарға, кабельдерге, ауа желілеріне және екінші реттік
тізбектерге кез келген кернеу көзінен, тіпті адамдар жұмыс істеген кезде
мегомметрден кернеу берумен байланысты қандай да бір сынақтарды
орындауға тыйым салынады;
-электр қондырғысының сыналатын жабдығына немесе учаскесіне
барлық адамдар көрсетілген учаскеден немесе жабдықтан шығарылғаннан
және онда біреудің кіруін болдырмайтын шаралар қабылданғаннан кейін ғана
осы учаскедегі жұмысқа жауапты тұлғаның рұқсатымен ғана кернеу беруге
болады.
Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларындағы жұмыс ерекше назар
аударуды талап етеді, оны реттеушілер жиі орындауы тиіс.
Тек толық немесе ішінара кернеудегі қондырғылар ғана емес, сонымен
қатар кернеу толығымен алынып тасталған қондырғылар да коммутациялық
аппараттармен, сондай-ақ кернеудегі құрылғыларға құлыпталмаған кірісі бар
қондырғылар жұмыс істейді деп саналады.
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Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларындағы барлық жөндеу
жұмыстарын тек жазбаша өкім (наряд) бойынша кемінде екі адам орындауы
тиіс, олардың біреуінің қауіпсіздік техникасы бойынша IV—V тобы, ал
екіншісі III топтан төмен емес.
Жөндеушілердің әрбір бригадасында қауіпсіздік техникасы бойынша
техникалық іс-шараларды жүзеге асыруға арналған құрал-саймандар мен
қорғаныс құралдары болуы тиіс: диэлектрлік қолғаптар; жерге тұйықтау
қарнақтары;
кернеу
индикаторлары;
сақтандырғыштарға
арналған
оқшаулағыш қысқыштар; қорғаныш көзілдіріктер; дәрі қобдишасы; 12 В
қайталама кернеуі бар қауіпсіздік трансформаторы және осы кернеуге
тасымалданатын шам.
Әрбір реттеуші кернеуі 1000 В дейінгі қолданыстағы электр
қондырғыларында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін нақты білуі
тиіс:
- көтеріңкі кернеумен жабдықты сынау кезінде тасымалданатын өлшеу
аспаптарын пайдалану ережесі және қауіпсіздік ережесі;.
- кернеуі 1000 В дейінгі жұмыс істеп тұрған электр
қондырғыларындағы пайдалану сипатындағы жұмыстарды (құрастыруларда,
қалқандарда, Электр қозғалтқыштарының тізбектерінде) кезекші персонал
нарядсыз жүргізе алады.
Жөндеу және жөндеу жұмыстарын қауіпсіздік техникасы бойынша
біліктілігі III топтан төмен емес кемінде екі адам нарядтар бойынша ғана
орындай алады.
Жұмыс жүргізіліп жатқан токтан ажыратылған ток өткізгіш бөліктерге
кернеу берілуінің алдын алу үшін коммутациялық аппараттардың
жетектеріне "қосуға болмайды! Адамдар жұмыс істеп жатыр" және осы
құрылғылардың контактілері арасында оқшаулағыш материалдан жасалған
тығыздағыштар орнатылады. Жанған сақтандырғыштарды кернеу алынған
кезде ауыстыру керек.
Кернеуі 380 В және одан төмен құрылғыларда, егер кернеуді алу
мүмкін болмаса, оқшаулағыш негізде немесе резеңке төсеніште тұрып,
диэлектрлік қолғаптармен және боттармен жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
Кернеуде тұрған және Жерге тұйықталған көршілес тоқ өткізгіш
бөліктер оқшаулағыш материалдан жасалған қалқандармен қоршалуы тиіс,
ол үшін резеңке, кілемшелер немесе электрокартон пайдалануға болады.
Файлдарды, қақпақтарды, металл метрлерді және басқа да ұқсас
заттарды пайдалануға тыйым салынады. Жейдедегі оқшауланған тұтқалары
бар құралмен ғана жұмыс істеу керек.
Нарядта көрсетілген жұмыстарды орындаушының қауіпсіздік
техникасы бойынша IV топтан төмен емес біліктілігі болуы тиіс.
Екінші коммутация құрылғылары мен тарату құрылғыларын баптау
жөніндегі жұмыстар наряд бойынша жалпы негізде орындалады.
Ток трансформаторларының қайталама орамаларының қолданыстағы
тізбектерінде жұмыс істеген кезде олардың үзілуіне жол берілмейді, ал
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кернеу трансформаторларының тізбектерінде олардың бір — біріне немесе
жерге қысқаруына жол берілмейді.
Бақылау кабельдерін қағу кезінде жұмыскерлердің біріне кернеуі 1000
В жоғары ТҚ-да, егер оның біліктілігі III топтан төмен болмаса, болуға
рұқсат етіледі. Қайталама тізбектерді тексеретін адамдарға қандай да бір
операцияларды бастапқы коммутациялық аппараттармен орындауға тыйым
салынады.
Тасымалды өлшеу аспаптарын пайдалану кезінде бірінші кезекте
олардың жарамдылығына көз жеткізу қажет. 1000 В жоғары құрылғылардағы
тасымалды өлшеу аспаптарын, қосымша кедергілерді, шунттар мен өлшеу
трансформаторларын жалғауды және ажыратуды екі тұлға орындайды,
олардың біреуі қауіпсіздік техникасы бойынша IV топтан төмен емес
біліктілікке, ал екіншісі — III топтан төмен болмауы тиіс, бұл ретте бастапқы
тізбектерден кернеу алынып тасталуы тиіс.
Кернеу трансформаторларымен жұмыс істеу кезінде алдымен төмен
кернеу жағында құрылғылардың тізбегі жиналады, содан кейін
коммутациялық құрылғылар трансформатордың бастапқы орамасына кернеу
береді.
Тасымалданатын аспаптар кернеудегі бөліктерге жақындамай, олардың
көрсеткіштерін алуға болатындай етіп орналастырылады.
Оқшаулау кедергісін мегомметрмен өлшеу жөніндегі жұмыстарды
кемінде екі адам орындауы тиіс, олардың біреуінің біліктілігі IV топтан
төмен болмауы тиіс.
Оқшаулау кедергісі өлшенетін электр тізбегінің бөлігі жалпы
ережелерге сәйкес ажыратылып, дайындалуы керек.
Кернеуі 1000 В жоғары желілердің оқшаулау кедергісін жауапты
тұлғадан желінің екінші ұшы ажыратқышпен ажыратылғанын растайтын
телефонограмма алғаннан кейін ғана өлшеуге болады (кері тексерумен).
Екінші тізбек қосылған кезде екі тізбекті желінің бір тізбегінің оқшаулау
кедергісін өлшеуге тыйым салынады.
Ажырату кедергісін өлшеу алдында оны ажыратқаннан кейін кабельді
разрядтау керек, ол үшін қимасы 16 мм2 кем емес иілгіш мыс өткізгішті бір
ұшымен қорғаныс жерге тұйықтау шинасына жалғайды, содан кейін
оқшаулағыш штанганың көмегімен сымның екінші ұшымен сыналатын
кабельдің барлық талсымына кезек-кезек тиіп, зарядты алып тастайды.
Алғашқы жанасудан кейін кабельде жинақталған зарядтың бір бөлігі
ғана бөлінетіндіктен, өткізгіш кабель тамырларына жақындаған кезде
көрінетін ұшқын немесе разрядқа тән шертпе пайда болғанша, бұл әрекетті
бірнеше рет қайталау керек.
Мегомметрмен өлшеуді жүргізер алдында адамдардың сыналатын
жабдыққа, мегомметрдің шықпаларына және мегомметрден өтетін сымдарға
кездейсоқ жанасу мүмкіндігін болдырмау керек.
Мегомметрдің сымдары икемді, жақсы оқшауланған және оқшауланған
тұтқалары бар ұштары болуы керек.
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Өлшеу кезінде мегомметр мен оның сымдарын жұмыс істеушінің және
сымдардың мегомметрден кернеудегі электр қондырғысының бөліктеріне
кездейсоқ жанасу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп орналастыру қажет.
1000 В жоғары кернеудегі электр қондырғысының бөліктері сенімді
қоршалуы тиіс.
Кабельдің оқшаулауын тексеру кезінде оның қарама-қарсы ұшы
сенімді қоршалуы тиіс, ал қажет болған жағдайда адамдардың сыналатын
кабельге жақындауына жол бермейтін бақылаушы тағайындалады.
Күштік жабдықты жоғары кернеумен арнайы оқытылған баптаушылар
(екеуден кем емес) сынауы мүмкін, олардың біреуі (жұмыс жүргізуші) IV
топтан төмен емес, ал екіншісі — III топтан төмен емес біліктілікке ие болуы
тиіс.
Сынау орны, сондай — ақ сынау кернеуі жүргізілетін ток өткізгіш
бөліктер қоршалуы, ал қажет болған жағдайда-байқаушылар қойылуы тиіс.
Сынақ схемасын құрастыру кезінде кернеуді беру үшін көрінетін
үзілісі бар ажыратқышты пайдалану керек. Сынақ кезінде сөндіргішке
бригада мүшелерінің бірін қою керек, ол оны басшының нұсқауы бойынша
қосады және өшіреді. Сыналатын және сыналатын жабдықтың корпустары
сенімді жерге тұйықталуы тиіс.
Сынақ кернеуін берер алдында бригаданың барлық мүшелеріне "кернеу
беремін" деген сөздермен ескертеді, содан кейін оны береді. Осыдан кейін
сынақ схемасына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сынақ аймағына кіруге
және тіпті оған жақындауға тыйым салынады.
Желілерді (кабельдік және әуе) сынау кезінде оқшаулау кедергісін
мегомметрмен өлшеу кезіндегідей қауіпсіздік шаралары қосымша көзделеді.
Жетекші механизмі бар қозғалтқышты көрсетілген механизмді
орнататын ұйым өкілінің қатысуымен сынап көру қажет. Сынамалау алдында
қозғалтқышты ажыратуға әрекет ететін барлық элементтер, оның ішінде
қозғалтқышқа жақын орналасқан авариялық ажырату түймелері, сондай-ақ
қорғаныс қоршаулары мен электр қозғалтқыш корпусының қорғаныштық
жерге тұйықтау контурымен байланысы тексерілуге тиіс. Электр
қозғалтқышының айналуын қолмен, кранмен немесе білік бұрғыш
механизммен (егер ол бар болса) алдын ала тексеру және тұтанудың
жоқтығына көз жеткізу керек, тек осыдан кейін электр қозғалтқышын
монтаждаушы ұйым өкілінің нұсқауы бойынша келтірілетін механизмді
қосады және ажыратады.
2.2.4 Жұмыстарды жүргізуге нарядтар мен өкімдер
Электр қондырғыларын пайдалану барысында: профилактикалық
жөндеу, электр машиналарының, аппараттардың, кабельдердің, ішкі электр
желілерінің оқшаулауын сынау; электр жетектерін баптау, релелік қорғаныс
және т.б. сонымен қатар, авариялар мен ұсақ ақаулардың алдын алу және
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жою бойынша көлемі бойынша шағын жұмыстар жүргізілуі мүмкін (2.2сурет).
Наряд-рұқсаттама екі данада жазылады, ал наряд телефон, радио
арқылы берілген кезде наряд беруші бір данасын жазып береді, ал мәтінді
қабылдаушы адам екі данасын толтырады және кері тексеруден кейін наряд
берушінің қолы қойылған жерде оның тегін және аты-жөнін көрсетеді,
жазбаның дұрыстығын өз қолымен растайды. Жұмыс жүргізуші рұқсат
берушінің міндеттерін қоса атқарған жағдайда, наряд оны беру тәсіліне
қарамастан екі данада толтырылады, оның біреуі наряд берген тұлғада
қалады. Жергілікті жағдайларға (диспетчерлік пункттің орналасуына)
байланысты нарядтың бір данасы жұмыс орнын дайындауға және рұқсат
беруге рұқсат беретін қызметкерде немесе рұқсат берушіде қалуы мүмкін.
Бір жұмыс басшысына берілетін нарядтардың санын наряд беруші
анықтайды.
Рұқсат беруші мен жұмыс өндірушіге (бақылаушыға) кезекпен рұқсат
беру және олар бойынша жұмыс істеу үшін бірден бірнеше наряд немесе өкім
берілуі мүмкін. Наряд беруге жұмыс басталған күннен бастап күнтізбелік 15
күннен аспайтын мерзімге рұқсат етіледі. Жұмыстар келісілген уақытта
орындалмаған кезде наряд ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен
аспайтын мерзімге бір рет ұзартылуы мүмкін. Жұмыстағы үзілістер кезінде
наряд жарамды деп есептеледі. Осы нарядты берген адам немесе осы электр
қондырғысында жұмыс істеуге наряд-рұқсат беруге құқығы бар қызметкер
нарядты ұзарта алады. Бұл адамдардың ұзартуға рұқсаты телефон, радио
арқылы немесе қолма-қол рұқсат берушіге, басшыға немесе жұмыс
жүргізушіге берілуі мүмкін, ол нарядта нарядты ұзартқан адамның тегі мен
аты-жөнін көрсетеді. Жұмыстар толық аяқталған нарядтар 30 тәулік бойы
сақталуы тиіс, содан кейін олар жойылуы мүмкін.
Жұмыстардың жауапты орындаушысы бригада мүшелеріне нұсқама
берудің толықтығына, оларды тиісті киіммен, қорғаныс құралдарымен және
сақтандыру құралдарымен қамтамасыз етуге, қызметкерлердің қауіпсіздік
шараларын сақтауына жауап береді. Егер еңбек сипаты мен жағдайлары,
еңбек қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар қолданыстағы ережелер мен
нұсқаулықтарға сәйкес келмесе немесе рұқсат беру нарядында талап етілетін
көлемде көрсетілмесе, жұмыстарды жауапты орындаушының рұқсат беру
нарядын қабылдауға және жұмысты бастауға құқығы жоқ. Жұмысты нарядрұқсатта көрсетілген уақыттан ерте бастауға, наряд-рұқсатта көзделген
жұмыс көлемін кеңейтуге тыйым салынады.
Қажет болса, қосымша жұмыстарды орындау үшін жұмысты тоқтатып,
басқа рұқсат қағазын беру керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін олардың басшысы жабық наряд-рұқсатты
наряд берген адамға береді және наряд-рұқсат беру журналына тиісті белгі
қояды.
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Бақылау сұрақтары
1. Іске қосу-жөндеу жұмыстарының көлеміне не кіреді?
2. Жөндеу жұмыстары қалай жүргізіледі?
3. Монтаждық басқармаларда іске қосу-жөндеу жұмыстары қалай
ұйымдастырылады?
4. Реттеу учаскесінің үй-жайы қалай жабдықталуы керек?
5. Реттеу учаскесінде қандай аспаптар, аппараттар мен құрылғылар
қолданылады?
6. Электр жабдықтарының жағдайы қалай бағаланады (негізгі
өлшемдер)?
7. Іске қосу-баптау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік
техникасы бойынша негізгі шараларды атаңыз.
8. Жөндеу алаңында қандай қорғаныс құралдары қолданылады?
9. Электр қорғаныс құралдары дегеніміз не?
10. Электрден қорғау құралдарын жіктеу және есепке алу
11. Тікелей жанасу мен жанама жанасудың айырмашылығы неде?
12. Табиғи жерлендіргіштер ретінде…
13. Қолданыстағы әрбір жерге қосу құрылғысы үшін қандай құжат
жасалады?
14. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
15. Өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар
16. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы
17. Іске қосу жұмыстары дегеніміз не?
18. Не наряд?
19. Жерге қосу дегеніміз не?
20. Жерге қосқыштар дегеніміз не?
21. Киімді кім ұзарта алады?
№ 10 практикалық жұмыс
Тақырыбы: жұмыс өндірісіне наряд-рұқсатты ресімдеу.
Жұмыс мақсаты: рұқсат беру нарядын ресімдеу бойынша білім мен
іскерлікті бекіту.
1 тапсырма
Наряд-рұқсаттама бойынша жұмыс ерекшеліктерін зерттеу.
2 тапсырма
Бастапқы деректерге сәйкес рұқсат қағазын толтыру.
Бастапқы деректер: тарату пунктіндегі автоматты ажыратқыштарды
ауыстыру
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Наряд-рұқсат бланкісін рәсімдеу
Жүктелім-рұқсаттамадағы жазбалар (үлгіні қараңыз) анық болуы тиіс.
Нарядты қарындашпен толтыруға және мәтінді түзетуге тыйым салынады.
Нарядтарды нөмірлеу жүйесін кәсіпорын басшылығы белгілейді. Күндерді
көрсету кезінде жылды білдіретін күн, ай және соңғы екі сан жазылады,
мысалы 01.01.99; 01.02.99. Нарядта көрсетілетін адамдардың тегінен басқа
олардың аты-жөні және қауіпсіздік жөніндегі рұқсат беру топтары жазылады.
Нарядта электр қондырғыларының, қосылыстардың, жабдықтардың
диспетчерлік атаулары көрсетіледі. Кестелерде немесе наряд мәтінінде
жолдар жеткіліксіз болған жағдайда, оған нарядты берген адамның қолы
қойылған, сол нөмірмен қосымша наряд бланкісін жазуды жалғастыру үшін
қоса беруге рұқсат етіледі. Бұл ретте кестелердің соңғы жолдарында немесе
негізгі бланк жолының соңында "қосымша бланкті қараңыз"деп жазу керек.
"Бөлімше" жолында электр қондырғыларында жұмыс істейтін
кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі (цех, қызмет, Аудан, учаске)
көрсетіледі.
Жұмыстар басшыны тағайындамай орындалған жағдайда "жұмыс
басшысына" деген жолда "тағайындалмайды"деп көрсетіледі.
"Рұқсат берушіге" деген жолда жедел-жөндеу персоналынан немесе
жұмыс жүргізушісінен рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқаратын жөндеу
персоналынан рұқсат беру тобы, тегі, аты-жөні көрсетіледі.
Рұқсат беруші кезекші болып табылатын электр қондырғысы үшін
жолда тегі көрсетілмей "кезекшіге" жазылады.
"Бригада мүшелерімен" деген жолдарда бас әріптері және рұқсат тобы
бар бригада мүшелері санамаланады.

Электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін
Кәсіпорын_______________________
Бөлімше______________________

Үлгісі

НАРЯД-РҰҚСАТ №______
Жұмыс басшысына ___________рұқсат беруші _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ жұмыс өндірушіге__________бақылаушы _ _ _ _ _ _ _ бригада
мүшелерімен_______________________________________________________
_______________________________
тапсырылған__________________________________________
Жұмысты бастау: күні_________________уақыт____________
Жұмысты аяқтау: күні______________уақыт____________
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1-кесте-жұмыс орындарын дайындау жөніндегі шаралар
Электр қондырғыларының атауы,
онда сіз ажыратуды жүргізіп, жерге қосуды
орнатуыңыз керек

Бұл болуы тиіс ажыратылған және
жерге тұйықталған

Жеке нұсқаулар_____________________________________
Наряд берді: күні_________________уақыт______________
Қолы________________тегі_____________________
Наряд ұзартылды: күні_______________уақыт___________
Қолы___________тегі____________күні__________
уақыты______________
2-кесте-наряд беруші жүргізетін мақсатты нұсқаманы тіркеу
Мақсатты нұсқаулық өткізді
Наряд беруші қызметкер
_____________
(Аты-жөні)
_____________
(қолы)

Мақсатты нұсқаулық алды
Жауапты
_____________
жетекшісі
(Аты-жөні)
жұмыстарды
_____________
(жұмыс жүргізуші
(қолы)
бақылаушы)

3-Кесте-жұмыс орындарын дайындауға және рұқсат беруге рұқсат
жұмыс орындарын дайындауға
рұқсат
мен рұқсат
берген (лауазымы, тегі
немесе қолы)

Күні,
уақыты

Жұмыс орындарын
дайындауға және рұқсат
алған қызметкердің қолы

(Артқы жағы)
Жұмыс орындары дайын. Кернеуде қалды
___________________________________________________________
___________________________________________________________
рұқсат етілген
Басшы (жұмыс жүргізуші немесе бақылаушы)__________
(қолы)
4-кесте-алғашқы рұқсат беру кезінде рұқсат беруші жүргізетін
мақсатты нұсқаманы тіркеу
Мақсатты нұсқаулық өткізді
_____________
(Аты-жөні)
рұқсат етілген
_____________
(қолы)

Мақсатты нұсқаулық алды
Жауапты
_____________
жетекшісі,
(Аты-жөні)
өндіруші
_____________
жұмыстарды
(қолы)
(бақылаушы)
бригада мүшелері
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5-кесте-жұмысқа күнделікті рұқсат беру және оның аяқталуы

Бригада нұсқау алды және рұқсат етілді
дайындалған жұмыс орны
Жұмыс
Күні
Қолтаңбалар
орнының атауы
уақыты
рұқсат
Жұмыс
беру
жүргізуші
(бақылаушы)

Жұмыс аяқталды,
бригада жойылды
Күні
Жұмыс жүргізуші
уақыты
(бақылаушының)
қолы

Фамилияларды номинативті жағдайда жазуға болады. "Тапсырылады"
деген жолдарда электр станцияларының, қосалқы станциялардың, кабель
желілерінің электр қондырғыларында жұмыс жүргізілетін электр
қондырғысының және оның қосылыстарының атауы, жұмыстың мазмұны
көрсетіледі, мысалы: "аудандық" қосалқы станциясы, 110 кВ АТҚ,
шинақосқыш ажыратқыш, енгізулерді ауыстыру. Кернеу барлық ток өткізгіш
бөліктерден алынған және көрші электр қондырғыларына кіретін жерлер
жабылған электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде электр
қондырғының атауын және жұмыстың мазмұнын ғана көрсетуге рұқсат
етіледі.
ӘЖ үшін жұмыс күтіп тұрған учаскенің желісі мен шекарасының атауы
- жұмыс күтіп тұрған немесе олардың арасында тұрған тіректердің нөмірлері,
жеке аралықтар көрсетіледі, мысалы: 220кВ Ақтау-Маңғыстау ӘЖ, №150200 тіректер, сымдарды тарту. Көп тізбекті ӘЖ үшін тізбектің атауы, ал
фазалық жөндеу кезінде тіректегі фазалардың орналасуы көрсетіледі.
Жұмысты бастау және жұмысты аяқтау деген жолдарда осы наряд бойынша
жұмысты бастау және аяқтау күні мен уақыты көрсетіледі.
1-кестеде тікелей жұмыс орнын дайындау үшін қажет коммутациялық
аппараттармен жасалатын операциялар енгізілуі керек.
Схемалардың өзгеруіне байланысты жұмыс орнын дайындау
процесінде орындалатын ауыстырып қосу (бір шина жүйесінен және
басқасынан жалғауларды ауыстыру, желі учаскесінің қоректенуін бір көзден
екіншісіне ауыстыру және т.б.) 1-кестеде жазылмайды.
Наряд-рұқсат беру кезінде жедел-жөндеу персоналынан жіберушіге
бұрын дайындалған жұмыс орындарына рұқсат тапсырылған жағдайларда, 1кестенің 2-бағанында наряд беруші жұмыс орындарын дайындау үшін
қажетті ажыратулар мен жерге тұйықтауларды жазады және осы
операциялардың қайсысы орындалғанын көрсетеді. Жұмыс орнын
дайындауды талап етпейтін жұмыстар кезінде 1-кестенің бағандарына "талап
етілмейді"деген жазу жазылады.
"Жеке нұсқаулар жазылады:
- жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қосымша шаралар
(қоршаулар орнату, бөлмедегі ауаны сутегінің жоқтығына тексеру, өрт
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қауіпсіздігі шаралары және т. б.).);
- жұмыс жетекшісінің үздіксіз басшылығымен орындалуы тиіс жұмыс
кезеңдері немесе жеке операциялар;
- наряд бақылаушыға ресімделген жағдайда-бригаданы басқаратын
жауапты қызметкер;
- жұмыс жетекшісіне рұқсат, басқа жұмыс орны және қайта рұқсат;
электр қондырғысын немесе оның бір бөлігін кезекшінің рұқсатынсыз немесе
өкімінсіз қосуға рұқсат, жерге қосуларды уақытша алуға рұқсат;
- жұмыс жүргізушіге коммутациялық аппараттармен жұмыс істеуге
рұқсат беру; қауіпсіз жұмыс жүргізуге жауапты тұлғаны крандармен
жүктерді тасымалдауға тағайындау;
- басқа кәсіпорындардың ӘЖ жерге тұйықталуын тексеру қажеттілігі
туралы нұсқаулар; наряд берушіге өз қалауы бойынша осы жолдарға және
орындалатын жұмысқа байланысты басқа да жазбаларға енгізуге рұқсат
етіледі.
"Наряд берді" және "Наряд ұзартты" деген жолдарда наряд беруші осы
іс-қимылдарды орындау күні мен уақытын, қол қою уақытын көрсетеді және
өзінің тегін көрсетеді.
2-кесте жұмыс орнын дайындауға рұқсат және алғашқы рұқсат алған
кезде толтырылады.
1-бағанда жұмыс орындарын дайындайтын адамдар мен рұқсат беруші
жұмыс орнын дайындауға және рұқсат беруге рұқсат берген адамдардың
лауазымы мен тегін көрсетеді. Рұқсатты жеке берген кезде 1-бағанда
рұқсатты берген адамдар өз лауазымын көрсете отырып қол қояды. 2-бағанда
рұқсаттың берілген күні мен уақыты көрсетіледі. 3-бағанда жұмыс
орындарын дайындауға және рұқсат алуға рұқсат алған адамдар қол қояды.
Жұмыс орындарын бірнеше тұлғалар немесе әртүрлі қызметтердің
қызметкерлері
дайындаған
кезде
3-бағанда
жұмыс
орындарын
дайындағандардың барлығы қол қояды. Егер жұмыс орнын дайындауға және
рұқсат алуға рұқсат бір мезгілде сұралмаса, онда 2-кестеде 2 жол
толтырылады: біреуі жұмыс орнын дайындауға рұқсат бойынша, екіншісі
рұқсат беру бойынша.
3-кестеде жұмысқа күнделікті рұқсат беру және оның аяқталуы, оның
ішінде басқа жұмыс орнына ауыстыру кезінде рұқсат беру ресімделеді. Егер
жұмыс жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарса, сондай-ақ егер
жұмыс жүргізушіге қайта рұқсат беру кезінде бригадаға рұқсат етілсе, ол
рұқсат беру кезінде 3 және 4-бағандарға қол қояды.
Жұмыс жетекшісіне қайта рұқсат беру кезінде бригадаға рұқсат
етілгенде, ол 3-бағанға қол қояды. Жұмыс күнінің аяқталуына байланысты
жұмыстардың аяқталуын жұмыс өндіруші (бақылаушы) 5 және 6-бағандарда
ресімдейді.
4-бағанда бригада құрамында өзгертуге рұқсат берген қызметкер қол
қояды. Рұқсатты телефон, радио арқылы берген кезде жұмыс жүргізуші 4бағанда осы қызметкердің тегін көрсетеді.
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Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін өндіруші (бақылаушы) және
жұмыстардың басшысы нарядтың осыған арналған жолдарына қол қояды,
бұл ретте ресімдеу күні мен уақытын көрсетеді. Егер жұмыс басшысы
тағайындалмаса, онда "Жұмыс басшысы" жолына қол қойылмайды. Егер
нарядта жұмыстың толық аяқталғанын ресімдеу кезінде кезекші немесе
жедел-жөндеу персоналының жіберушісі болмаса, не жұмыс өндіруші
жіберушінің міндеттерін қоса атқарса, жұмыс өндіруші (бақылаушы) бұл
ресімдеуді ол жұмыстың толық аяқталғаны туралы баяндаған қызметкердің
лауазымы мен тегін, сондай-ақ хабарлаудың күні мен уақытын көрсете
отырып, нарядтың өз данасында ғана орындайды.
Егер нарядта ресімдеу кезінде кезекші немесе жедел - жөндеу
персоналының рұқсат берушісі жұмыстың толық аяқталғанын көрсетсе,
жұмыс жүргізуші (рұқсат беруші) мұны наряд - рұқсаттың екі данасында да
ресімдейді. Егер бригада жерге тұйықтау құралдарын орнатпаса, онда
"бригада орнатқан жерге тұйықтау" деген сөздер хабарлама мәтінінен
сызылады.
Өкім беру
Өкімдер бір реттік сипатқа ие, оның қолданылу мерзімі
орындаушылардың жұмыс күнінің ұзақтығымен айқындалады. Жұмысқа
өкім жұмыс жүргізушіге және рұқсат берушіге немесе жұмыс орнын
дайындауға және рұқсат беруге өкім беретін адамға беріледі. Жергілікті
кезекші персоналсыз электр қондырғыларында жұмыс орнында рұқсат талап
етілмейтін жағдайларда өкім тікелей жұмысты орындайтын адамға берілуі
мүмкін. Өкім бойынша орындалуы көзделген жұмыстар наряд-рұқсат беруші
тұлғаның қалауы бойынша наряд-рұқсат бойынша жүргізілуі мүмкін.
Электр
станцияларының,
қосалқы
станциялардың
электр
қондырғыларында және кабель желілерінде нұсқау бойынша кернеуді алуды
және уақытша қоршауларды орнатуды талап етпейтін ток өткізгіш бөліктерде
жұмыстар орындалуы мүмкін.
Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жұмыстарды өкім
бойынша орындауға рұқсат етіледі:
- кабель ажыратылған және оның ұштары тұйықталған және Жерге
тұйықталған электр қозғалтқыштарында;
- шықпаларынан желілер мен кабельдер ажыратылған генераторларда;
бөлу құрылғыларында (ТҚ) бөліктердің перделері құлыпқа жабылатын
жиынтық тарату құрылғыларының (ЖТҚ) сорылған арбаларында.
Өкім бойынша жұмыстарды 1000 В дейінгі электр қондырғыларында,
ТҚ-ның құрама шиналарындағы, тарату қалқандарындағы және құрама
шиналарға кернеу берілуі мүмкін қосылыстардағы жұмыстардан басқа
орындауға рұқсат етіледі.
Электр тогының соғуына қатысты қауіптілігі жоғары емес үй-жайларда
орналасқан 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмыс жүргізуші болуға
құқығы бар III топтағы жұмыскер өкім бойынша жеке-дара жұмыс істей
алады.
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Коммутациялық
аппараттардың
жетектері
мен
агрегаттық
шкафтарындағы жұмыстарды қоса алғанда, олардың кернеуде болуына
немесе болмауына қарамастан, екінші реттік тізбектерді, өлшеу аспаптарын,
релелік қорғау, автоматика, телемеханика және байланыс құрылғыларын
монтаждау, жөндеу және пайдалану кезінде:
- өкім бойынша жұмыстарды орындауға, ал оларды наряд бойынша
орындаған кезде жұмыс жетекшісін тағайындамауға; ;
- IV топпен жұмыс жүргізуші осы тізбектер мен құрылғылар кернеуі
1000 В-тан жоғары тоқ өткізгіш бөліктері жоқ немесе толық қоршалған
немесе қоршау талап етілмейтін биіктікте орналасқан үй-жайларда
орналасқан жағдайда өкім бойынша жеке-дара жұмыс істеуге міндетті;
- осы құрылғыларды пайдаланатын персоналдың IV тобымен жұмыс
жасаушыға рұқсат берушінің міндеттерін біріктіру үшін ол жұмыс орнын
дайындау үшін қажетті қауіпсіздік шараларын өзі анықтайды.
Мұндай орынды біріктіру кернеуі 1000 В-тан жоғары тізбектерде
ажырату, жерге тұйықтау және уақытша қоршауларды орнату талап
етілмейді; жұмыс жүргізушіге жоғарыда көрсетілген құрылғыларды
ажыратуға және қосуға, сондай-ақ жұмыс орнын дайындауға және рұқсат
беруге рұқсат берген қызметкердің рұқсатымен ажыратқыштарды ажыратуға
және қосуға арналған қорғау және автоматика құрылғыларын сынауға рұқсат
етіледі.
Электр
станциялары
мен
қосалқы
станциялардың
электр
қондырғыларында III топтағы бір жұмыскерге өкім бойынша жүргізуге
рұқсат етіледі: ашық таратушы құрылғылар (АТҚ) аумағын абаттандыру, шөптерді
шабу, жолдар мен өткелдерді қардан тазарту;
- ТҚ камераларынан тыс 2,5 м аспайтын биіктікте орналасқан сымды
радио және телефон байланысы құрылғыларын жөндеу және қызмет көрсету;
- жабдықтың қаптамаларында және ТҚ камераларынан тыс
қоршаулардағы жазуларды жаңарту;
- трансформаторларды, генераторларды және басқа да жабдықтарды
кептіруді қадағалау; майды тазалау және кептіру кезінде май тазалау және
басқа да қосалқы аппаратураға қызмет көрсету;
электр
қозғалтқыштарындағы
және
трансформаторлардың,
компрессорлардың желдеткіштері мен май сорғыларының механикалық
бөлігіндегі жұмыстар;
- ауа тазарту сүзгілерін тексеру және олардағы сорбенттерді ауыстыру.
ТҚ-да 2,5 м-ден аспайтын биіктікте орналасқан шамдарды ауыстыруға және
тазалауға өкім бойынша II топтағы бір жұмыскер құқылы.
ТҚ-да камерадан тыс жерде 2,5 м дейінгі биіктікте орналасқан
жарықтандыру аппаратурасын жөндеуді және қызмет көрсетуді өкім
бойынша топпен жеке-дара жұмыскер орындай алады.
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Нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу тәртібі
Жергілікті кезекші персоналдары бар электр қондырғыларында (үйдегі
кезекшіліктерден басқа) нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстар осыған
арналған төменде ұсынылған нысан бойынша нарядтар мен өкімдер бойынша
жұмыстарды есепке алу журналдарында ескерілуге тиіс.
Журналда тиісті бағандарда жедел персоналдың өзі немесе оның
бақылауымен берілетін өкімдер бойынша жұмыстарды қоспағанда, өкімдер
бойынша жұмысқа алғашқы рұқсат беру және оның аяқталуы ескеріледі, олар
туралы жазба тек жедел журналда ғана толтырылады. Бұдан басқа жедел
журналда жазбамен ресімделеді, бұл ретте нарядтың нөмірі мен жұмыс орны
ғана көрсетіледі.
Журнал нөмірленуі, тігілуі және мөрмен бекітілуі тиіс. Соңғы жазбадан
кейін оны сақтау мерзімі-6 ай. Электр қондырғыларында жергілікті кезекші
персоналсыз және үйдегі кезекшілікпен наряд-рұқсат және өкім бойынша
жұмыстарды есепке алу журналы жүргізілмейді, наряд және өкім бойынша
жұмысқа рұқсат жедел журналда ескерілуі тиіс.
Жұмыс орындарын дайындауға және рұқсат беруге рұқсат беру
Жұмыс орындарын дайындау және рұқсат беру жылу автоматикасы,
жылу техникалық өлшеу және қорғау қондырғыларындағы, қашықтықтан
басқару құралдарындағы, сигнализациядағы, автоматтандырылған басқару
жүйелерінің техникалық құралдарындағы рұқсаттарды қоспағанда,
кезекшіден немесе осыған уәкілеттік берілген адамнан рұқсат алғаннан кейін
ғана жүргізілуі мүмкін.
Рұқсат жұмыс орнын дайындауды және персоналды жіберуді
Орындаушыға жеке, телефон арқылы, сирек қолма-қол немесе аралық
қосалқы станция кезекшісі арқылы берілуі мүмкін. Мұндай рұқсатты алдын
ала беруге тыйым салынады. Бригаданы жіберуге тек бір наряд қана рұқсат
етіледі
Жұмыс орнын дайындау және рұқсат беру
Жұмыс орнын дайындау бойынша нарядта көзделген шараларды
өзгертуге тыйым салынады. Жұмыс орнын дайындау жөніндегі шаралардың
жеткіліктілігі мен дұрыстығына және осы жұмысты қауіпсіз орындау
мүмкіндігіне күмән туындаған кезде дайындық тоқтатылуы тиіс. Жұмыс
жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарған жағдайда, ол жұмыс
орнын дайындауды бригада мүшелерінің бірімен III топпен жүргізуге тиіс.
Рұқсат беру алдында рұқсат беруші жұмыс орнын дайындау жөніндегі
техникалық іс-шаралардың орындалуына көз жеткізуі тиіс. Жеке тексерумен,
жедел журналдағы жазбалар бойынша, жедел схема бойынша немесе
кезекшілердің,
жедел-жөндеу
персоналының
және
тұтынушылар
персоналының хабарламалары бойынша көз жеткізуге болады.
Жұмыс басшысы, өндіруші (бақылаушы) рұқсат беру алдында рұқсат
берушіден жұмыс орындарын дайындау бойынша қандай шаралар
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қабылданғанын білуге және осы даярлықты жұмыс орындары шегінде жеке
тексеріп-қараумен тексеруге тиіс.
Рұқсат беру алдында жұмыс орындарын дайындауды басшы рұқсат
берушімен бірге немесе оның рұқсатымен өз бетінше, жұмыс жүргізуші –
жұмыс басшысымен немесе рұқсат берушімен бірге тексеруі тиіс.
Жұмысқа рұқсат тікелей жұмыс орнында жүргізіледі. Өкім бойынша
жұмысқа жіберу жұмыс орнын дайындау қажет болмаған жағдайда, жұмыс
орнында жүргізу міндетті емес, ал ӘЖ, КЖ талап етілмейді. Рұқсат жұмыс
орнының дайындығын тексергеннен кейін жүргізіледі.
Рұқсат беру кезінде рұқсат беруші нұсқаулық түрінде:
- бригада құрамының нарядта немесе өкімде көрсетілген атаулы
куәліктерге сәйкестігін тексеру;
- бригаданы нарядтың, өкімнің мазмұнымен таныстыру; жұмыс
орнының шекарасын көрсету;
- жұмыс орнына жақын жабдықтар мен жөнделіп жатқан және көрші
қосылулардың ток өткізгіш бөліктерін көрсету, оларға кернеу келіп
тұрғанына немесе жоқ екендігіне қарамастан, бригадаға кернеу жоқ екенін
көрсету, орнатылған жерге тұйықтау құралдарын көрсету немесе егер жерге
тұйықтау жұмыс орнынан көрінбесе, кернеудің жоқтығын тексеру, ал 35 кВ
және одан төмен электр қондырғыларында қолмен тоқ өткізгіш бөліктерге
жанасу арқылы көрсету.
Содан кейін бригада рұқсат беру кезінде жұмыс жүргізушіге олардың
технологиясын, құрал-саймандарды, айлабұйымдарды, механизмдерді және
жүк көтергіш машиналарды пайдалануды қоса алғанда, жұмыстарды қауіпсіз
жүргізу жөніндегі шаралар туралы нұсқау беруге тиіс.
Басшы қажет болған жағдайда нұсқаманы толықтыра алады.
Нұсқаманы өткізбей жіберуге тыйым салынады. Нұсқама мен рұқсат беру 3кестеде күні мен уақыты көрсетіле отырып, рұқсат беруші мен жұмыс
жүргізушінің
(бақылаушының)
қолдарымен
ресімделеді.
Нұсқама
журналында нұсқама ресімдеу талап етілмейді.
Рұқсат нарядтың екі данасында да ресімделеді, оның біреуі жұмыс
өндірушіде (бақылаушыда), екіншісі – рұқсат берушіде қалады. Жұмыс
жүргізуші рұқсат берушінің міндеттерін қоса атқарған кезде рұқсат нарядрұқсаттың бір данасында ресімделеді.
Өкім бойынша жұмысқа жіберу жедел журналда немесе нарядтар мен
өкімдер бойынша жұмыстарды есепке алу журналында ресімделеді.
3 тапсырма
Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты
адамдар электр қауіпсіздігі бойынша бригада мүшелері орындалатын
жұмысқа сәйкес келуі үшін бригаданың сапалық және сандық құрамын
қалыптастырады. 2.4-кестеде аталған тұлғалардың қайсысы электр
қондырғыларында қауіпсіз жұмыс істеуге жауапты екенін анықтаңыз?
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2.4-кесте-жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалар
Р/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жауапты тұлға
Ағымдағы пайдаланудағы жұмыстардың тізбесін бекіту
Шығарушы
Жұмыстардың жауапты басшысы
Наряд беруші
рұқсат етілген
Өкім беруші
Бақылаушы
Бригада мүшесі
Жұмыс өндіруші
Жауапты жұмыс өндіруші

+/-

4 тапсырма
Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беріңіз:
1. Наряд рұқсат дегеніміз не?
2. Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін қандай
тұлғалар жауап береді?
3. Электр жабдықтарын пайдалану құрылымында қандай жұмыс
түрлері көрсетілген?
4. Жауапты орындаушы не үшін жауап береді?
5. Киім беруші тұлғаны не анықтайды?
6. Рұқсат беру нарядының дұрыс ресімделуіне кім жауап береді?
2.3 Жөндеу жұмыстарына арналған техникалық құжаттама
2.3.1 Электр жабдықтарының сенімді жұмысы үшін техникалық
пайдалану
Электр монтаждау, іске қосу және қабылдау-тапсыру сынақтары
аяқталғаннан кейін электр жабдықтарын кәсіпорынның технологиялық
процесінде мақсатқа сай пайдалану, яғни осы жабдықты пайдалану
басталады.
"Пайдалану" термині жобада және нормативтік құжаттарда көзделген
оның техникалық сипаттамалары іске асырылатын, қолдау көрсетілетін және
қалпына келтірілетін жабдықтың өмірлік циклінің кезеңін білдіреді.
Электр жабдығын техникалық пайдалануды жүзеге асыратын персонал
мыналарға бөлінеді:
- жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді, жабдықты жедел басқаруды
және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыратын әкімшілік-техникалық;
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- жедел, техникалық қызмет көрсетуді және жедел басқаруды жүзеге
асыратын (тексерулерді, жедел ауыстырып қосуды жүргізу, жұмыс орнын
дайындау, жұмысқа рұқсат беру, жұмысшыларды қадағалау);
- Электр қондырғыларының жабдықтарын жөндеу бойынша барлық
жұмыс түрлерін орындайтын жөндеуші.
Пайдаланушы персоналдың орындалатын жұмысқа сәйкес біліктілік
даярлығы және электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы болуы тиіс. Жабдықтарды
пайдалану жөніндегі ұйымдастыру жəне техникалық ережелер халық
шаруашылығының барлық салалары үшін міндетті болып табылатын
тұтынушылардың
электр
қондырғыларын
техникалық
пайдалану
қағидаларында [1] баяндалған. Әрбір кәсіпорынның нақты жағдайларына
қатысты электр шаруашылығының басшысы осы ережелерге негізделген
жергілікті нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді.
Жабдықты пайдаланудың негізгі кезеңдері суретте көрсетілген. 2.2.
Жабдықтың талап етілетін техникалық сипаттамаларын іске асыру және
қолдау үшін оған техникалық қызмет көрсету – жабдықты тексеруді,
жөндеу аралық қызмет көрсетуді, алдын алу сынақтарын және жай-күйін
диагностикалауды қамтитын жұмыстар кешені жүргізіледі.
Жабдықты тексеру осы жабдықтың жай-күйін көзбен шолып бақылау
мақсатында орындалады. Жабдықты жоспарлы және кезектен тыс тексеруді
ажыратыңыз. Жоспарлы тексерулердің кезеңділігі [1], сондай – ақ
жабдықтың нақты жұмыс жағдайларын ескере отырып-жергілікті
нұсқаулықтармен регламенттеледі.
Жабдықты пайдалану

Техникалық қызмет
көрсету
Профилактикалық
сынау
Күйін бақылау
Күйін
диагностикалау

Мақсатына сай
пайдалану

Жөндеу

Кәдеге жарату

Жөнделген
соң сынау

2.2-сурет-Жабдықты пайдаланудың негізгі кезеңдері
Жабдықты кезектен тыс тексеру, мысалы, оның жұмыс жағдайлары
күрт өзгерген кезде, табиғи апаттардан кейін, релелік қорғаныспен жабдықты
ажыратқаннан кейін жүргізіледі.
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Электр жабдығына жөндеу аралық қызмет көрсету кезінде
дайындаушы зауыттың ұсынымдарына сәйкес техникалық іс-шаралар
орындалады, атап айтқанда оқшаулауды тазалау, үйкелетін бөлшектерді
майлау, сондай-ақ тексеру кезінде анықталған жабдықтың ұсақ ақаулары мен
ақаулары жойылады.
Пайдалану
кезінде
жабдықтың
тозуы
оның
техникалық
сипаттамаларының өзгеруімен бірге жүреді. Тексерулер әрдайым
Жабдықтың техникалық жағдайын және оны одан әрі мақсатына сай
пайдалану мүмкіндігін анықтай бермейді. Атап айтқанда, кабельдің
оқшаулау күйін, трансформатор майының күйін және оның қатты
оқшаулауын көзбен бағалау мүмкін емес.
Қарап тексерулерден гөрі жабдықтың техникалық жай-күйін және
мақсаты бойынша одан әрі пайдалану мүмкіндігін бағалау профилактикалық
сынақтармен (параметрлерді өлшеумен) және жабдықтың жай-күйін
диагностикалаумен жүзеге асырылады.
Профилактикалық сынақтардың көлемі мен нормалары [1] реттеледі,
ал осы сынақтардың нақты мерзімдерін зауыт нұсқауларының ұсынымдарын
және жабдықты пайдаланудың жергілікті жағдайларын ескере отырып,
кәсіпорынның техникалық басшысы (бас энергетик) айқындайды.
Жабдықты диагностикалаудың негізгі міндеттері: техникалық
жағдайдың түрін анықтау;
- істен шығу немесе ақаулықтарды жою орнын іздеу;
- техникалық жағдайды болжау.
Техникалық жай-күйдің түрін айқындау кезінде жабдықтың
жарамдылығы (жарамсыздығы) және жұмыс қабілеттілігі (жұмыс
қабілетсіздігі) туралы қорытынды беріледі. Техникалық жағдайды болжау
кезінде қалдық ресурстың бағасы және берілген уақыт аралығы үшін
жабдықтың ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығының төменгі шегі беріледі.
Жабдықты диагностикалаудың жалпы тәртібі реттеледі [1].
Жабдықты тексеру, профилактикалық сынау және диагностикалау
нәтижелері бойынша оны жөндеудің қажеттілігі мен орындылығы
бағаланады.
Жабдықты жөндеу-бұл тозған немесе істен шыққан элементтерді
ауыстыру немесе қалпына келтіру, содан кейін жабдықты реттеу, реттеу және
сынау арқылы жабдықтың жұмыс қабілеттілігі мен талап етілетін техникалық
сипаттамаларын сақтау үшін жұмыс кешені.
Мақсаты бойынша қалпына келтіру жөндеу, қайта құру және
техникалық қайта жарақтандыру ерекшеленеді. Қалпына келтіру жөндеуі
жекелеген тораптардың және тұтастай бүкіл құрылғының конструкциясын
өзгертпей жүзеге асырылады. Жабдықтың техникалық сипаттамалары
өзгеріссіз қалады.
Жұмыс көлемі бойынша қалпына келтіру жұмыстары ағымдағы және
күрделі болып бөлінеді. Күрделі жөндеу кезінде жабдықты оның кез келген
бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы толық бөлшектеу
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жүргізіледі. Мұндай жөндеу кезінде жабдықтың ресурсын толық қалпына
келтіруге қол жеткізіледі.
Ағымдағы жөндеуге жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін
жүргізілетін және оның жекелеген бөліктерін, мысалы, тез тозатын
бөлшектерді ауыстырудан немесе қалпына келтіруден тұратын жөндеулер
жатады. Бұл жөндеу жұмыстары екі күрделі жөндеу арасындағы кезеңде
жүзеге асырылады.
Қайта құру кезінде жекелеген тораптардың құрылымдық орындалуы
өзгереді, жабдықтың іс жүзінде өзгермейтін техникалық сипаттамалары бар
жеке материалдар ауыстырылады.
Техникалық қайта жарақтау кезінде кейбір тораптар мен материалдар
жетілдірілгендермен ауыстырылады, жабдықтың техникалық сипаттамалары
жақсарады.
Жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін жабдықтың жай-күйін
бағалау үшін сынақтар жүргізіледі, олардың көлемі [1,14] регламенттеледі.
Жабдықты пайдалану кезінде оның физикалық ғана емес, сонымен
бірге жоғары техникалық - экономикалық көрсеткіштермен сипатталатын
жаңа жабдықтың пайда болуына байланысты моральдық тозу орын алады.
Қалпына келтіру жөндеуінің, әсіресе моральдық тұрғыдан ескірген
жабдықтың экономикалық тиімсіздігі кезінде оны кəдеге жарату
орындалады – жабдықты пайдаланудың соңғы сатысы.
Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) - бұл күрделі жөндеу арасындағы
кезеңде Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін техникалық
іс-шаралар жүйесі. ТҚК жүйесі мыналарды қамтиды:
- жабдықты үнемі тексеріп отыру;
жабдықты
профилактикалық
сынаумен,
өлшеумен
және
диагностикалаумен жүзеге асырылатын жабдықтың техникалық жай-күйін
(жұмыс қабілеттілігін) бақылау;
- ұсақ ақаулықтар мен ақауларды жою; жабдықтарды ағымдағы
жөндеу.
Барлық іс-шаралар мезгіл-мезгіл орындалады. ТҚ – ның әртүрлі жұмыс
түрлерінің кезеңділігі әртүрлі екені анық, мысалы, тексерулерді күн сайын,
ал ағымдағы жөндеуді бірнеше жылда бір рет жүргізуге болады.
Кәсіпорындардың электр жабдықтарын пайдалану негізінен жоспарлыалдын ала жөндеу және қызмет көрсету жүйесі (ЖАЖ) негізінде жүзеге
асырылады. ППР жүйесінің мәні белгілі бір уақыт аралығында жабдық
жоспарлы профилактикалық тексерулерге, тексерулерге, сынақтарға және
жөндеудің әр түрлі түрлеріне ұшырайды.
Трк жөндеу циклі жабдықты екі күрделі жөндеу арасындағы уақыт
аралығын, ал жаңа жабдық үшін - жабдықты пайдалануға енгізу мен алғашқы
күрделі жөндеу арасындағы уақыт аралығын білдіреді.
Жөндеу циклінің құрылымы дегеніміз-бір жөндеу циклі ішінде әр түрлі
техникалық қызмет көрсету түрлерінің орналасуы мен ауысуы.
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Жөндеу циклінің ұзақтығы мен құрылымын анықтаудағы басты міндетжабдықтың жұмыс қабілеттілігін барынша толық пайдалану кезінде
сенімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету. Сонымен қатар, жабдыққа
қызмет көрсету және жөндеу жиілігі жұмыстың жалпы көлемін, жөндеу
персоналының санын, материалдар мен қосалқы бөлшектерге қажеттілікті
бағалау үшін бастапқы ақпарат болып табылады.
Жөндеу циклінің ұзақтығын анықтау күрделі көп өлшемді
оңтайландыру міндеті болып табылады, оны шешу техникалық және
экономикалық өлшемдерге сәйкес орындалуы керек.
Жабдықты пайдалануды ұйымдастыруда оны қосалқы бөлшектер мен
материалдармен қамтамасыз ету маңызды рөл атқарады.
Қосалқы бөлшектердің жеткіліктілігі жабдыққа техникалық қызмет
көрсету мен жөндеуді жылдам әрі сапалы жүргізуге ықпал етеді. Қосалқы
бөлшектердің тапшылығы технологиялық жабдықтардың тоқтап қалуының
артуына алып келеді; артығы - кәсіпорынның қосалқы бөлшектерді сатып
алуға, жеткізуге және сақтауға арналған шығыстарын ұлғайтады.
Жабдықты қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етудің негізгі міндеті
олардың номенклатурасын, содан кейін әр атаудың қосалқы бөлшектерін
жеткізу саны мен мерзімдерін алдын-ала анықтау болып табылады.
Қосалқы бөлшектердің номенклатурасын айқындау кезінде мыналар
ескеріледі:
- жабдықтың құрылымдық ерекшеліктері;
- техникалық қызмет көрсету және жөндеу құралдарына байланысты
оның элементтерін ауыстырудың технологиялық мүмкіндіктері;
- пайдалану персоналының біліктілігі;
-жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде ауыстыруға
жататын бұйымдардың атаулары.
Қосалқы бөлшектердің санын анықтау қол жетімді статистикалық
мәліметтер мен ықтималдық теориясының әдістері негізінде жүзеге
асырылуы мүмкін.
Статистикалық деректер негізінде қосалқы бөлшектердің санын
айқындау кезінде басқа кәсіпорындарда пайдаланылатын ұқсас жабдыққа
қызмет көрсету және жөндеу тәжірибесі ескеріледі. Алайда, бұл жағдайда
белгілі бір кәсіпорын жұмысының ерекшелігін: қоршаған ортаның ластану
дәрежесін, климаттық жағдайларды, жабдықтың шамадан тыс жүктелуі
(жүктелмеуі) және басқа факторларды ескере отырып, қосалқы бөлшектердің
санын түзету қажет.
Қосалқы бөлшектердің санын есептеу кезінде оларды жұмсаудың
ықтималды сипатын ескере отырып, қосалқы бөлшектерге арналған х
өтінімдері ағынының параметрі қолданылады [19]. Х көрсеткіші уақыт
бірлігіне (тәулік, ай, тоқсан, жыл) белгілі бір қосалқы бөлікке сұраныстар
санын білдіреді.
Х көрсеткіші бойынша жоспарлау кезінде жұмсалатын қосалқы
бөлшектердің орташа саны немесе математикалық күтуі m[z]=XT
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анықталады. Қосалқы бөлшектердің осы санының негіздемесі тым жақын,
себебі Z-дан аспайтын уақыт ішінде қосалқы бөлшектердің жұмсалу
ықтималдығы тек 50% құрайды.
Z қосалқы бөлшектерінің санын практикалық есептеу үшін оларды
пайдалану ықтималдығының үлкен мәні қажет екені анық.
2.3.2 Техникалық персоналдың міндеттері
Электр қызметкерлері өз кәсіпорнының технологиялық ерекшеліктерін
және оның аймақ пен елдің экономикалық өміріндегі маңыздылығын нақты
көрсетуі керек.
Персоналдың міндеті еңбек және технологиялық тәртіпті нығайту және
қатаң сақтау, жұмыс орнына қатысты техникалық пайдалану, қауіпсіздік
техникасы қағидаларын қатты білу және орындау, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі
қағидаларын білу және орындау болып табылады.
Электр техникалық персонал (әкімшілік-техникалық, кезекші, жөндеу,
жедел-жөндеу) электр қондырғыларындағы жабдыққа жедел қызмет
көрсетуді, жөндеуді және реттеуді жүзеге асырады.
Жедел қызмет көрсету дегеніміз-персонал электр жабдықтарын
тексеруді және жедел ауыстыруды, жөндеу жұмыстарына жұмыс орындарын
дайындауды, жөндеу қызметкерлеріне осы жұмыстарға рұқсат беруді және т.
б. жүзеге асырады. Жедел қызмет көрсетуді жедел (кезекші) персонал және
жедел-жөндеу персоналы жүзеге асырады. Өнеркәсіптік кәсіпорында жедел
персоналға электр қондырғыларына ауысыммен қызмет көрсететін және
жедел ауыстырып қосуға жіберілген қызметкерлер жатады.
Ағымдағы және күрделі жөндеулерді, жабдықты баптауды жөндеу
персоналы орындайды. Арнайы оқытудан және даярлықтан өткен жөндеу
персоналы жедел қызмет көрсетуге жіберіледі және жедел-жөндеу персоналы
болып есептеледі. Жедел-жөндеу персоналының тізімі кәсіпорын бойынша
өкіммен бекітіледі.
Электр қондырғыларында жұмыс істеуге жасы 18-ден кем емес
адамдар жіберіледі. 18 жасқа толмаған орта ТТУ машықтанушыларына
Электр қондырғыларының үй-жайларында тәжірибелі қызметкердің
бақылауымен болуға рұқсат етіледі; оларды дербес жұмысқа жіберуге және
оларға электр қауіпсіздігі бойынша II-ден жоғары топ беруге болмайды.
Электр қондырғыларында жұмыс істейтін адамдар 2 жылда кемінде 1 рет
медициналық куәландырудан өтеді.
Қызметкерлерді оқыту. Дербес жұмысқа тағайындалғанға дейін
кезекші және жедел-жөндеу персоналы теориялық даярлықтан өтеді, жұмыс
орнында оқиды, ТПЕ мен ТПЕ-ді оның жұмыс орнына қызмет көрсету үшін
қажетті көлемде меңгереді. Оқытуды цех бастығы немесе қондырғыны
пайдалануға жауапты адам бақылайды.
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Оқу аяқталғаннан кейін арнайы біліктілік комиссиясы жаңа
жұмысшыдан ӨТБ білімін тексереді және оған электр қауіпсіздігі бойынша
топ береді. Мұндай бес топ бар; ең жоғарғысы-V.
V топ. Сіз өзіңіздің сайтыңыздың схемалары мен жабдықтарын және
қауіпсіздік ережелерін білуіңіз керек. Жұмыстың қауіпсіз орындалуын
ұйымдастыра білу және қадағалау жүргізу. Электр тогынан зардап шеккен
адамға алғашқы көмек көрсету ережелерін білу және оны көрсете білу. ПТБ
қызметкерлерін оқыту және алғашқы көмек көрсету. Бұл топқа 19 жастан
кіші емес шеберлер, техниктер, инженерлер, арнайы білімі бар және электр
қондырғыларында кемінде алты ай жұмыс өтілі бар инженерлер, сондай-ақ
электр қондырғыларында үлкен жұмыс өтілі бар 20 жастан кіші емес электр
монтерлері, электр слесарьлары, тәжірибелі инженерлер кіреді.
IV топ. Мамандандырылған кәсіптік техникалық училище көлеміндегі
электротехниканы, алғашқы көмек көрсету ережелерін, ПТБ-ның барлық
бөлімдерін, электр қондырғысын еркін ауыстырып қосу үшін білу қажет.
Бригаданың жұмыс істейтін мүшелерін қадағалау, кернеуі 1000 В дейінгі
және одан жоғары электр қондырғыларында қауіпсіз жұмыс жүргізуді
ұйымдастыру. Бұл топқа электр қондырғыларында кемінде бір жыл жұмыс
өтілі бар жаңа бастаған инженерлер мен техниктер, жедел және жеделжөндеу персоналы жатады.
III топ. Бұл топқа қойылатын талаптар IV-мен бірдей, бірақ
Электротехника туралы қарапайым білім жеткілікті. Жұмыс өтілі кемінде 6
ай.
II топ. Электр қондырғысымен қарапайым танысу, электрондық
поштаның қауіптілігі туралы түсінік қажет. ток. Сіз негізгі сақтық шараларын
және алғашқы көмек ережелерін білуіңіз керек. Бұл топқа 1 айлық тәжірибесі
бар монтерлер және машықтанушылар-электриктер кіреді.
I топ. I топқа жатқызу үшін электр қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан
өтіп, оны журналда тіркеу жеткілікті. I топтағы адамдарға куәліктер беру
талап етілмейді.
Білімін тексергеннен кейін жедел (жедел-жөндеу) қызметкер жұмыс
орнында жұмыстың күрделілігіне байланысты екі аптадан төрт аптаға дейін
тағылымдамадан (кезекшінің қайталауынан) өтеді. Бұл ретте дублер мен
кезекші жабдықтың жұмысына және ҚТ-ны сақтауға тең дәрежеде жауап
береді.
Дербес жедел жұмысқа жаңа қызметкер тағылымдама-қайталаудан
кейін ғана жіберіледі. Бұл рұқсат бөлімше бойынша өкіммен ресімделеді.
Ағымдағы жұмыс барысында персонал жүйелі өндірістік оқытудан
және қауіпсіз жұмыс әдістеріне оқытудан өтеді. Жедел және жедел-жөндеу
персоналы үшін оқытудың мынадай міндетті нысандары белгіленген: ТПЕ,
ТПЕ және нұсқаулықтар бойынша жұмыс орнында (тек жұмысшылар үшін)
нұсқама – айына кемінде бір рет; аварияға қарсы жаттығулар – тоқсанына
кемінде бір рет; курстық – өндірістен қол үзбей оқыту (курстық оқытудың
ұзақтығы мен кезеңділігін кәсіпорын басшысы белгілейді).
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Жөндеу жұмысшылары үшін жұмыс орнында нұсқаулық (оның ішінде
өртке қарсы) және курстық оқыту міндетті болып табылады. Жоғары білікті
жұмысшылар үшін тақырыптық дәрістер ұйымдастырылады.
Нұсқаманы бөлімше басшылары мен шеберлер жұмыс уақытында
жүргізеді. Брифингтің мақсаты-әр жұмысшыны қауіпсіз жұмыс әдістеріне,
жабдықты күтуге, жұмыс жағдайында нұсқаулар мен ережелерді қолдануға
үйрету. Бір мезгілде бақылайды білім персоналды ТПЕ және ТҚЕ.
ҚТ бойынша жұмысшылардың білімін тексереді: жұмысқа жаңадан
түскен адамдардан қайталауға жіберу алдында; мерзімді – жұмыс
істеушілерден; кезектен тыс – ережелер мен нұсқаулықтарды бұзған немесе
аварияға қарсы жаттығу міндеттерін қанағаттанарлықсыз шешкен
адамдардан.
Персоналды электр қауіпсіздігі бойынша аттестаттауды нәтижелері
журналға жазыла отырып жыл сайын жүргізеді. Емтиханды сәтті тапсырған
кезде қызметкерге комиссия төрағасының қолы қойылған тексеру туралы
куәлік беріледі. Куәлікте қызметкердің тегі, аты-жөні және лауазымы, білімін
тексеру себебі, электр қауіпсіздігі бойынша баға мен топ, арнайы
жұмыстарды жүргізу құқығына рұқсат көрсетіледі. Қызметтік міндеттерін
атқару кезінде куәлік өзімен бірге болуға тиіс. Кезекті тексеру мерзімі өткен
кезде куәлік жарамсыз болады.
Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес жұмысқа жаңадан қабылданған
жұмысшылар мен қызметшілер өртке қарсы нұсқаулықтан және жұмыс
орнында оқытудан өтеді. Өрт жағынан аса қауіпті өндіріс учаскелерінде
жұмыс істейтін жұмысшылар (мысалы. өрт-техникалық минимум курсынан
өтеді, содан кейін белгіленген тәртіппен-тексеру сынақтарынан өтеді.
Куәлікке қосымша әкімшілік пен өрт күзеті өкілінің қолы қойылған өрт
қауіпсіздігі жөніндегі талон беріледі.
Жедел (кезекші) персоналдың міндеттері. Кезекші жұмысқа келе
отырып, алдыңғы кезекшіден ауысымды қабылдауға, ал жұмыс аяқталғаннан
кейін оны келесі кезекшіге тапсыруға міндетті. Ауысымды тапсырмай
жұмыстан кетуге болмайды.
Ауысымды қабылдау кезінде кезекші жабдықтың жұмысымен және
оның тұруымен танысады, электр қондырғыларында өрттерді сөндірудің
бастапқы құралдарының болуын және жарамдылығын тексереді, электр
қорғау құралдарын, үй-жайлардың кілттерін, құжаттаманы қабылдайды;
өзінің соңғы кезекшілігінен өткен уақыт ішінде жазбалармен және
өкімдермен танысады; ауысымды қабылдауды журналға жазып ресімдейді
және ауысым бойынша жетекшіге кезекшілікке кіріскені туралы баяндайды.
Авария кезінде ауысымды қабылдауға және тапсыруға жол берілмейді.
Ұзаққа созылған авария, жабдық ақаулы болған кезде немесе жабдықты іске
қосу және тоқтату кезінде ауысымды қабылдау – тапсыруға цех әкімшілігінің
рұқсатымен жол беріледі.
Егер жұмыс орындары жиналмаса, ауысымды қабылдауға болмайды.
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Кезекшілік уақытында кезекші өзіне сеніп тапсырылған Жабдықтың
қауіпсіз қызмет көрсетілуіне және авариясыз жұмыс істеуіне жауапты адам
болып табылады. Режим бұзылған, бүлінген, авария немесе жазатайым
оқиғалар кезінде кезекші дереу шаралар қабылдауға және ауысым бойынша
аға кезекшіге немесе қондырғыға жауапты адамға хабарлауға міндетті.
Ауысым ішінде мерзімді түрде кезекші байланыс аппараттарының, ескерту
және авариялық сигнализацияның жарамдылығын тексереді.
Өндірісте болған жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілік. Қызмет
көрсетуші және әкімшілік-техникалық персонал (қауіпсіздік ережелерін
тікелей бұзған немесе қажетті қауіпсіздік шараларын орындауды қамтамасыз
етпеген) жазатайым оқиғалар үшін жауапты болады.
Тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық және материалдық жауапкершілік
белгіленген.
Тәртіптік жазаларға ескертулер немесе сөгіс (бірінші рет бұзғаны
үшін); 100% сыйақыдан айыра отырып сөгіс және жұмыстан босату туралы
мәселені қарау (2 рет бұзғаны үшін); жұмыстан босату (3 рет бұзғаны үшін)
жатады.
Әкімшілік жауапкершілік дегеніміз-қадағалау органдарының әкімшілік
қызметкерлерге айыппұл салуы (айыппұлға тек сот арқылы шағымдануға
болады).
Ауыр апатқа әкелген немесе әкелуі мүмкін ПТБ-ны бұзғаны үшін
кінәлілер жауапқа тартылуы мүмкін.
Материалдық жауапкершілік жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру
салдарынан зардап шеккен адамға келтірілген залалды немесе мертігуді өтеу
түрінде қолданылады. Өтеу кінәлі адамдардың есебінен ішінара немесе
толық жүргізіледі.
2.3.3 Электр шаруашылығының жай-күйіне жауапты адамдардың
міндеттері
Электр қондырғыларын пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі
міндеттерді тікелей орындау үшін басшы тиісті құжатпен ұйымның электр
шаруашылығы үшін жауапты (бұдан әрі – электр шаруашылығы үшін
жауапты) және оның орынбасарын тағайындайды.
Электр қондырғыларының белгіленген қуаты 10 кВА-дан аспайтын
ұйымдарда электр шаруашылығына жауапты адамды алмастыратын
қызметкер тағайындалмауы мүмкін.
Электр шаруашылығына жауапты және оның орынбасары ұйымның
басшылары мен мамандары арасынан тағайындалады. Ұйымда бас энергетик
лауазымы болған кезде электр шаруашылығына жауапты адамның міндеттері
оған жүктеледі.
Электр шаруашылығына жауапты адамды және оның орынбасарын
тағайындау білімін тексергеннен және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті топ
берілгеннен кейін жүргізіледі:
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V-кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында;
 IV-кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында.
Электр шаруашылығына жауапты тұлғаның ұсынысы бойынша ұйым
басшысы электр шаруашылығына жауапты құрылымдық бөлімшелерді
(филиалдарды) тағайындай алады.
Құрылымдық бөлімшелердің электр шаруашылығына жауапты және
электр шаруашылығына жауапты адамдар арасындағы өзара қарымқатынастар мен міндеттерді бөлу олардың лауазымдық нұсқаулықтарында
көрсетілуі тиіс.
Электр шаруашылығына тек қана енгізу (енгізу-тарату) құрылғысы,
жарықтандыру қондырғылары, номиналды кернеуі 380 В-тан аспайтын
тасымалды электр жабдығы кіретін өндірістік қызметпен айналыспайтын
ұйымдарда электр шаруашылығына жауапты адам тағайындалмауы мүмкін.
Бұл жағдайда тұтынушының басшысы электр қондырғыларын қауіпсіз
пайдалану үшін жауапкершілікті жергілікті энергия қадағалау органымен
жазбаша келісім бойынша білімін тексермей тиісті өтініш-міндеттемені
ресімдеу жолымен өзіне жүктей алады.
Электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және
пайдалануды орындайтын, оларда монтаждау, баптау, жөндеу жұмыстарын,
шарт бойынша сынақтар мен өлшеулер жүргізетін дара кәсіпкерлер
белгіленген тәртіппен білімін тексеруден өтуі және электр қауіпсіздігі
бойынша тиісті тобы болуы тиіс.
Электр шаруашылығына жауапты адамның міндеттері
Электр шаруашылығына жауапты:
 Электр қондырғыларын пайдалануды ұйымдастыру мәселелері
бойынша қажетті құжаттаманы әзірлеуді және жүргізуді ұйымдастыру;
 электротехникалық персоналды оқытуды, нұсқау беруді, білімін
тексеруді және дербес жұмысқа жіберуді ұйымдастыру;
 электр қондырғыларында, оның ішінде іссапарға жіберілген
персоналдың қатысуымен жұмыстардың барлық түрлерін қауіпсіз жүргізуді
ұйымдастыру;
 электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді, жоспарлыалдын алу жөндеулерін және алдын алу сынақтарын уақтылы және сапалы
орындауды қамтамасыз ету;
 тұтынушының электр энергиясына қажеттілігін есептеуді жүргізуді
ұйымдастыру және оның жұмсалуына бақылауды жүзеге асыру;
 электр энергиясын ұтымды тұтыну жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге
және енгізуге қатысу;
 электр қондырғыларында, өрт сөндіру құралдары мен құралсаймандарда қорғаныс құралдарының болуын, уақтылы тексерілуін және
сыналуын бақылау;
 жаңа және қайта жаңартылған электр қондырғыларын пайдалануға
рұқсат берудің және қосудың белгіленген тәртібін қамтамасыз ету;
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электр қондырғыларына жедел қызмет көрсетуді және авариялық
жағдайларды жоюды ұйымдастыру;
 электрмен жабдықтау схемаларының оларға тексеру туралы белгі қоя
отырып, нақты пайдалану схемасына сәйкестігін тексеруді қамтамасыз ету (2
жылда кемінде 1 рет);
 нұсқаулықтар мен схемалардың қайта қаралуын қамтамасыз ету (3
жылда кемінде 1 рет);
 электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін өлшеуді бақылауды
қамтамасыз ету (2 жылда 1 реттен кем емес);
 электр техникалық персоналдың біліктілігін арттыруды қамтамасыз
ету (5 жылда кемінде 1 рет);
 құрылыс-монтаж
және
мамандандырылған
ұйымдардың
қызметкерлерін жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларында және электр
беру желілерінің күзет аймағында жұмыс істеуге рұқсат берудің дұрыстығын
бақылау.
Электр шаруашылығына жауапты адамның нұсқаулығында оның
құқықтары мен жауапкершілігі қосымша көрсетілуі керек.
Электр қондырғыларының жұмысындағы бұзушылықтар үшін жеке
жауапкершілік:
1. Басшы және электр шаруашылығына жауапты – қағидалармен және
лауазымдық нұсқаулықтармен көзделген талаптарды орындамағаны үшін;
2. Электр қондырғыларына тікелей қызмет көрсететін қызметкерлеролардың кінәсінен болған бұзушылықтар үшін, сондай-ақ Қызмет
көрсетілетін
учаскедегі
электр
қондырғыларының
жұмысындағы
бұзушылықтарды дұрыс жоймағаны үшін;
3. Жабдықтарға жөндеу жүргізетін қызметкерлер-жөндеу сапасының
төмендігінен туындаған жұмыстағы бұзушылықтар үшін;
4. Энергетикалық қызметтің басшылары мен мамандары-электр
қондырғыларының жұмысында олардың кінәсінен болған бұзушылықтар
үшін, сондай-ақ техникалық қызмет көрсетудің уақтылы және
қанағаттанарлықсыз болуы және аварияға қарсы іс-шаралардың
орындалмауы үшін;
5. Технологиялық қызметтердің басшылары мен мамандары –
электротехнологиялық жабдықты пайдаланудағы бұзушылықтар үшін.


2.3.4 Қабылдау-тапсыру жұмыс және пайдалану техникалық
құжаттамасының құрамы
Электр жабдықтарын орнату және пайдалану кезінде жеке бұйымдарға
арналған пайдалану және жөндеу құжаттары ерекше орын алады, себебі олар
құрылымдық ерекшеліктерді, оларды пайдалану режимдері мен жағдайларын
ескереді. Бұл құжаттар пайдалану және жөндеу құжаттамасына МЕМСТ
2.601--68 және МЕМСТ 2.602--68 сәйкес жасалады.
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Пайдалану құжаттары бұйымды және оны пайдалану (пайдалану,
техникалық қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау) қағидаларын
зерделеуге арналған. Олар арнайы дайындығы бар қызметкерлерге арналған.
Әдетте, пайдалану құжаттары мыналарды қамтиды:
- техникалық сипаттамасы (ТҚ)
- пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (ИЭ)
- техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық (ИО)
- бұйымды қолдану орнында оны монтаждау, іске қосу, реттеу және
домалату жөніндегі нұсқаулық (ИМ)
- формуляр (ФО)
- төлқұжат (КС)
- қосалқы бөлшектердің, құрал-саймандар мен айлабұйымдардың
ведомостары және т. б.
Жөндеу құжаттары-бұл жөндеу жұмыстарын дайындауға, жөндеуден
кейін өнімді жөндеуге және бақылауға арналған жұмыс құжаттары. Олар
ағымдағы және күрделі жөндеу үшін жасалады.
Бұдан басқа, оларға: авариялық зақымдануларды жою жөніндегі
қағидалар мен нұсқаулар; бұйымның негізгі пайдалану сипаттамаларын тез
қалпына келтіруді қамтамасыз ететін, бірақ оны шектеулі мерзімге ғана
пайдалануға жол беретін жөндеу тәсілдері; қысқа мерзімді пайдалану
мүмкіндігін айқындау үшін жеделдетілген сынақтардың бағдарламалары мен
әдістемелері және т. б. енгізілуі мүмкін.
Қабылдау-тапсыру құжаттамасы. Монтаждалған электр жабдығы
қалыпты пайдалануға толық дайын болуы және одан әрі оның сенімді
жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.
Осы мақсатта орнату кезінде олар:
- орындалған жұмыстардың сапасын операциялық бақылау;
- электр жабдықтарын дайындау, реттеу, баптау және сынау; пайдалану
кезінде электр қондырғыларының жұмысын жақсартуға бағытталған жобаға
ықтимал өзгерістер енгізу.
Жаңадан іске қосылатын электр жабдығы ЭҚЕ 1.8 тарауына, салалық
нормативтік құжаттардың талаптарына, сондай-ақ зауыттық және монтаждау
нұсқаулықтарына сәйкес сыналады.
Бұл ретте монтаждау және жөндеу персоналы жүргізетін барлық
өлшеулер, сынақтар мен сынамалар ҚНжЕ 3.05.06--85 белгілейтін тиісті
актілермен және хаттамалармен және салалық ережелермен және
нормалармен ресімделеді.
Монтаждаумен аяқталған электр жабдығы қабылдау комиссиясына
тапсырылады, оған мынадай қабылдау-тапсыру құжаттамасы ұсынылады:
- бекітілген жобалық құжаттама және электротехникалық бөліктің
жұмыс сызбалары мен атқару схемаларының жиынтығы, оларға енгізілген
өзгерістермен;
- зауыттық құжаттама жиынтығы;
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- электр техникалық құрылғыларды монтаждаумен байланысты
құрылыс жұмыстары бойынша актілер мен хаттамалар;
- электр монтаждау және жөндеу жұмыстары бойынша актілер мен
хаттамалар.
Қабылдау-тапсыру құжаттамасы енгізілген өзгерістердің және
орындалған монтаждау және жөндеу жұмыстарының көлемін, дұрыстығын
және сапасын бақылауға, сондай-ақ нақты параметрлердің нормативтік
талаптарға сәйкестігін тексеруге мүмкіндік береді.
Электр жабдығын пайдалануға беру мүмкіндігі туралы қорытынды
барлық қабылдау-тапсыру құжаттамасын қарау негізінде беріледі. Мұндай
құжаттаманы ресімдеу ВСС 123-79 электр Монтаждау жұмыстары бойынша
қабылдау-тапсыру құжаттамасын ресімдеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес
орындалады.
Пайдалану құжаттамасы. Электр қондырғыларының тиімді, үнемді,
сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында олардың жұмыс
істеуін және жұмыс көрсеткіштерін қадағалау және бақылау, келтірілген
нормативтік құжаттарға сәйкес орындалатын жедел ауыстырып қосу,
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сынау жүргізіледі. Бұл
жұмыстарды арнайы оқытылған электр техникалық персонал жүргізеді.
Электр жабдықтары мен электр қондырғыларында жүргізілген
жұмыстардың нәтижесінде олардың жағдайына әсер ететін өзгерістер
болады.
Электр қондырғылары мен энергия-механикалық Қызметтің жедел
және жөндеу персоналы осы жұмыстарды дұрыс орындауға, пайдалануға
байланысты орындалған жедел қайта қосу және жөндеу нәтижесінде
энергиямен жабдықтау және электр жабдығы жүйесінде болған жай-күй мен
барлық өзгерістерді, сондай-ақ қауіпсіздік және пайдалану талаптарына
сәйкестікті білуге тиіс.
Осы мақсатта көрсетілген жұмыстарды орындау тәртібі және электр
жабдығының жай-күйі пайдалану құжаттарында көрсетіледі. Оларды жүргізу
нысандары мен тәртібі Электр қондырғыларын пайдалану жөніндегі жалпы
одақтық және салалық құжаттармен регламенттелген. Пайдалану құжаттары
келесідей болуы мүмкін.
Персонал орындайтын жұмыстардың біліктілігі мен түрлерін
айқындайтын: ТПЕ, ӨҚТ, ҚТ білімін тексеру журналдары; өндірістік нұсқама
және аварияға қарсы жаттығуларды есепке алу журналдары; жұмыстардың
белгілі бір түрлері мен көлемдерін орындауға құқығы бар адамдардың
тізімдері; ТПЕ және ӨҚТ білімін тексеру туралы куәлік.
Электрмен жабдықтау жүйесінің және электр жабдығының нақты жайкүйін сипаттайтын:
- қажетті электрмен жабдықтау схемаларының жиынтығы;
- кабель журналы және кабель желісінің паспорты;
- жерге қосу құрылғысының паспорты;
- қорғау құралдарын есепке алу және ұстау журналы.
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Осы схемаларды орындауға қойылатын талаптар ПТЭУ-де келтірілген.
Электрмен жабдықтау жүйелері мен электр қондырғыларындағы барлық
өзгерістер келесі тәуліктен кешіктірілмей енгізілуі тиіс.
Электр
қондырғыларындағы
жұмыстарды
орындау
тәртібін
анықтайтын:
- электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге наряд;
- электр қондырғыларына қызмет көрсететін персоналға арналған
жедел журнал;
- ауыстыру бланкілері және т. б.
Электр жабдықтары мен электр қондырғыларындағы аварияларды,
істен шығуларды, ақаулар мен ақауларды есепке алатын:
- электр жабдығы мен жерге тұйықталудың жай-күйін, қорғанысты
тексеру нәтижелерін, электр жабдығындағы ақаулар мен ақауларды есепке
алуды, оқшаулау кедергісін өлшеуді тіркеу кітаптары мен журналдары;
- электр жабдықтарын тексеру, баптау және сынау бойынша
техникалық құжаттаманың нысандары және т. б.
- электр жабдықтарын сынау, жөндеу, тексеру және баптау мерзімдерін
белгілейтін;
-жоспарлы-алдын ала жөндеу және сынақ жүргізудің күнтізбелік
кестесі.
-бақылау-өлшеу аспаптары мен есептеуіштердің көрсеткіштерін тіркеу
тәртібін белгілейтіндей етіп белгіленуі тиіс.
Пайдалану құжаттамасын уақтылы және нақты жүргізу, пайдалану
құжаттамасында келтірілген деректерді мұқият талдау және қорыту электр
жабдықтарының тиімділігі мен сенімділігін арттыру, техникалық қызмет
көрсету және жөндеу жүйесін жетілдіру бойынша мақсатты жұмыс жүргізуге
мүмкіндік береді.
2.3.5 Пайдалану және жөндеу жұмыстарына арналған техникалық
құжаттама
Электротехникалық жабдықтың тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ету
үшін жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі (ЖАЖ) қызмет етеді. Бұл электр
жабдықтарының жекелеген бөліктері мен бөлшектерінің рұқсат етілгеннен
ертерек тозуы оның авариялық істен шығуына әкелуі мүмкін. Сондықтан
электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсетудің негізгі міндеті оны
тұрақты жұмыс күйінде ұстау болып табылады.
Жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі екі жұмыс түрін
қамтиды - жөндеу аралық қызмет көрсету және жоспарлы жөндеу
операцияларын мерзімді жүргізу.
Жоспарлы жөндеу электр жабдықтарын ағымдағы және күрделі
жөндеуден тұрады.
Жөндеу аралық қызмет көрсету мынадай негізгі операцияларды
қамтиды: жабдықты жүйелі тексеру, жұмыс режимін бақылау, ластану мен
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қызу дәрежесін, коммутациялық аппаратураның дұрыс жұмыс істеуін,
майдың деңгейі мен болуын, жерге қосудың сақталуын, қажет болған
жағдайда - бұрандамалы қосылыстарды тартуды, майлауды, ұсақ
ақаулықтарды жоюды тексеру.
Жөндеу аралық қызмет көрсетуді жедел және кезекші персонал,
сондай-ақ қандай да бір жабдық, машина, станок, дәнекерлеу агрегаты және
т. б. бекітілген персонал жүзеге асырады.
Жөндеуаралық қызмет көрсетудің профилактикалық, яғни алдын алу
мәні бар, оның мақсаты - ағымдағы жөндеуді дереу жүргізу қажет жабдықты
анықтау. Әдетте, мұндай қорытындыны осы жұмыстарды тікелей
орындайтын жөндеу қызметтерінің қызметкерлері береді.
Ағымдағы жөндеу Электр жабдықтарын бөлшектей отырып, көлемі
бойынша ең аз жөндеу болып табылады.
Ағымдағы жөндеу кезінде:
- жабдықты шаң мен кірден тазартыңыз
- механизмдердің жекелеген бөлшектері мен бөліктерін ауыстырады
немесе қалпына келтіреді
- жабдықтың ұсақ ақаулықтары мен зақымдануларын жояды
- электр қосылыстарының сенімділігін қалпына келтіріңіз
- оқшаулау ақауларын жою
- күштік трансформаторлардың, жүктеме ажыратқыштарының, май
ажыратқыштарының, автоматты ажыратқыштардың жанған түйіспелерін
ауыстырады
- майды ауыстырыңыз немесе оны қосыңыз
- щеткаларды, серіппелерді және икемді байланыстарды ауыстыра
отырып, щетка ұстағыштарды жөндейді
- фазалық роторы бар қозғалтқыштардың байланыс сақиналарына
барлық щеткаларды түсірудің бір мезгілде болуын тексереді
- реле түйіспелерін немесе іске қосу аппаратурасының доға сөндіргіш
түйіспелерін күйе мен балқыту қалдықтарынан тазартады немесе күйген
түйіспелерді ауыстырады және т. б.
Ағымдағы жөндеу жұмыстары келесі құжаттар бойынша жүргізіледі:
а) Техникалық сипаттама және техникалық қызмет көрсету және
монтаждау жөніндегі нұсқаулық;
б) олардың техникалық жай-күйін және пайдалану жөніндегі
деректерді есепке алуды жүргізу қажет машиналарға арналған формуляр;
в) техникалық деректеріне дайындаушы зауыт кепілдік беретін электр
жабдығы үшін паспорт;;
г) қосалқы бөлшектердің, құрал-саймандардың, керек-жарақтардың,
материалдардың тізімдемесі.
Күрделі жөндеу бұл жабдық өндіруші көрсеткен мерзімнен кейін
міндетті болып табылады.
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Күрделі жөндеу кезінде электр жабдықтары толығымен бөлшектеледі,
барлық тозған бөліктер ауыстырылады, жеке элементтер жаңартылады.
Жөнделген электр жабдықтары ТПЕ сәйкес тексеріледі және сыналады.
Электр жабдықтарын күрделі жөндеу арнайы жасалған техникалық
құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады, ол келесі құжаттардан тұрады:
 жалпы жөндеу нұсқаулығы;

күрделі жөндеу жөніндегі басшылық;

күрделі жөндеуге техникалық шарттар (ТШ) ;

материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығыс нормалары.
Күрделі жөндеу бойынша орындалған жұмыстар жөндеу жұмыстарын
қабылдап алу-тапсырудың арнайы актісімен ресімделеді, оған жабдықтың
электр оқшаулауының кедергісін, жерге тұйықтау құрылғыларының
кедергісін өлшеу, майды химиялық талдау, Релелік қорғанысты, қайталама
коммутацияның аспаптары мен тізбектерін реттеуді тексеру нәтижелері
туралы хаттамалар мен актілер қоса беріледі.
Жабдықты жоспарлы және алдын-ала жөндеудің тиімділігі үшін жұмыс
істейтін
электр
жабдықтарының
картотекасын
ұйымдастыру
маңызды. Картотекаларда электр жабдығының істен шығуының барлық
жағдайлары, оны қарау кезінде анықталған кемшіліктер, сондай-ақ
профилактикалық сынақтар мен жүргізілген жөндеулер туралы мәліметтер
тіркеледі. Мұндай файлдық шкафты талдау жұмыс істейтін электр
жабдықтары үшін ең қолайлы жұмыс режимін орнатуға мүмкіндік береді.
Бақылау сұрақтары:
1. Жабдықты диагностикалаудың негізгі міндеттерін атаңыз
2. Колористика дегеніміз не?
3. Жабдықты пайдалану бойынша ұйымдастырушылық және
техникалық ережелер қайда көрсетілген?
4. Жабдықты пайдаланудың негізгі кезеңдерін атаңыз
5. Техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
6. Жабдықтар қандай мақсатта орындалады?
7. Қандай жағдайларда жабдықты кезектен тыс тексеру жүргізіледі?
8. Техникалық қызмет көрсету дегеніміз не?
9. Электр жабдығына жөндеу аралық қызмет көрсету кезінде қандай
жұмыстар орындалады?
10. Профилактикалық сынақтардың көлемі мен нормалары
регламенттеледі…
11. Ағымдағы жөндеу қандай?
12. Трк жөндеу циклы дегеніміз не ?
13. Жөндеу циклінің құрылымы
14. Жабдықты қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етудің негізгі
міндеті
15. Жедел (кезекші) персоналдың міндеттері
16. Электр шаруашылығына жауапты адамның функциялары
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17. Пайдаланылатын электр жабдықтарының картотекалары не үшін
қолданылады?
Практикалық бөлім
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: қауіпсіздік ажыратқыштарын диагностикалау
Сабақтың мақсаты: қорғаныс құрылғыларының конструкциясы мен
жұмыс принципін зерттеу. Қауіпсіздік құрылғысын тексеру және
диагностикалау бойынша практикалық дағдыларды алыңыз.
Сабақтың міндеттері
1. Тексеруді
орындау
қабілеттілігін
қорғанышты
сөндіру
құрылғылары.
2. Қорғаныс ажыратқышы өшірілетін дифференциалды токтың мәнін
анықтаңыз.
Теориялық мәліметтер
Қорғаныстық ажырату құрылғысы (УЗО) – бұл қалыпты пайдалану
жағдайларында токтарды қосуға, жүргізуге және ажыратуға, сондай-ақ
дифференциалды токтың мәні белгілі бір жағдайларда берілген шамаға
жеткен жағдайда түйіспелерді ашуға арналған механикалық коммутациялық
аппарат.
УЗО арналған:
• жанама жанасу кезінде (оқшаулау бұзылған жағдайда кернеуде тұрған
электр қондырғысының ашық өткізгіш ток өткізбейтін бөліктеріне адамның
жанасуы) және тікелей (кернеуде тұрған электр қондырғысының ток өткізгіш
бөліктеріне адамның жанасуы) адамды электр тогының соғуынан қорғау
үшін. Бұл функцияны тиісті сезімталдықтың УЗО қамтамасыз етеді (кесу
тогы 30 мА аспайды);
• корпусқа немесе жерге ағып кету токтары пайда болған кезде өрттің
алдын алу.
УЗО қуат беру желісін ажыратады:
•
адамның немесе жануардың "жермен" және кернеудегі электр
құрылғысының бөліктерімен бір мезгілде жанасуы;
•
негізгі оқшаулаудың және ток өткізгіш бөліктердің Жерге
тұйықталған корпуспен түйісуінің бұзылуы;
• нөлдік жұмыс (N) және жерге қосу (PE) сымдарын ауыстыру;
• фазалық және нөлдік жұмыс өткізгіштерінің өзгеруі және адамның
"жермен" және кернеуде тұрған электр құралының бөліктерімен бір уақытша байланысы;
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•

УЗО-ға дейін (және одан кейін) нөлдік жұмыс өткізгіштің үзілуі
және адамның "жермен" және электр аспаптың ток өткізетін немесе
кернеудегі бөліктерімен бір мезгілде жанасуы.
Электр қауіпсіздігі тұрғысынан УЗО ультра токтан қорғайтын
құрылғылардан (сақтандырғыштар, ажыратқыштар) түбегейлі ерекшеленеді,
себебі УЗО сақтандырғыштар мен ажыратқыштарға қарағанда (ампер
бірліктерінен және одан жоғары, бұл адамдар үшін өлімге әкелетін
мәндерден бірнеше есе көп) айтарлықтай аз ағып кетеді (бірліктерден
жүздеген миллиметрге дейін). Бұл жағдайда УЗО қорғаудың жеке түрі болып
табылады және шамадан тыс токтардан қорғауды алмастырмайды, себебі
УЗО ақауларға жауап бермейді, егер олар токтың ағып кетуімен бірге
жүрмесе (фазалық және нөлдік өткізгіштер арасындағы қысқа тұйықталу).
УЗО 25...40 мс – тан аспайтын уақытта іске қосылуы керек, яғни адам
ағзасынан өтетін электр тогы жүрек фибрилляциясын тудырады-электр
тогының зақымдануы кезінде өлімнің жиі кездесетін себебі.
Ажырататын дифференциалдық тогы 100 мА және одан жоғары УЗО
электр желілерінің үлкен учаскелерін қорғау үшін қолданылуы мүмкін,
мұнда УЗО дифференциалдық тогының төмен тағайыншамалары жалған іске
қосылуларға әкеп соқтырар еді. Мұндай төмен сезімтал УЗО өртке қарсы
функцияны орындайды және электр тогының соғуынан тиімді қорғаныс
болып табылмайды.
Дифференциалды ток трансформаторымен (DTT) УЗО жұмыс істеу
принципі осындай трансформатор арқылы өткізгіштер арқылы өтетін
токтардың айырмашылығын өлшеуге негізделген. УЗО бақыланатын
өткізгіштер арқылы өтетін токтардың векторлық қосындысын өлшейді (бір
фазалы УЗО үшін екі, үш фазалы орындау үшін үш немесе одан да көп).
Қалыпты жұмыс режимінде өлшеу трансформаторы арқылы өтетін
токтардың векторлық қосындысы 0 - ге тең (бір өткізгіштер арқылы "ағып
кететін" ток басқаларына "ағып кететін" токқа тең), мұндай токтармен
құрылған магниттік ағындар да нөлге тең, трансформатордың қайталама
орамасындағы ЭМӨ индуцирленбейді, құрылғы іске қосылмайды (сурет. 2.4).
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Сурет 2.4-УЗО жұмыс принципі
Ағып кету тогы пайда болған кезде (адамның фазалық өткізгішке тиіп
кетуі немесе желінің оқшаулау кедергісінің төмендеуі) УЗО арқылы өтетін
токтардың векторлық қосындысы 0-ге тең болмайды, себебі тек фазалық
өткізгіш арқылы өтетін I∆ ағып кету тогы пайда болады. Трансформатордың
қайталама орамасында ағып кету тогына пропорционал кернеу пайда болады,
ал белгілі бір шекті мәннен асып кетсе, құрылғы іске қосылады және қорғалған
тізбек нөлге тең болады, трансформатордың қайталама орамасындағы ЭМӨ
индукцияланбайды, құрылғы іске қосылмайды (сурет. 6.1). Ағып кету тогы
пайда болған кезде (адамның фазалық өткізгішке тиіп кетуі немесе желінің
оқшаулау кедергісінің төмендеуі) УЗО арқылы өтетін токтардың векторлық
қосындысы 0-ге тең болмайды, себебі тек фазалық өткізгіш арқылы өтетін I∆
ағып кету тогы пайда болады. Трансформатордың қайталама орамасында ағып
кету тогына пропорционал кернеу пайда болады, ал белгілі бір шектен асқан
кезде құрылғы іске қосылады және қорғалған тізбек өшіріледі
Қуат көзінен фазалық және нөлдік өткізгіштер УЗО қуат
терминалдарына қосылады. Қорғаныс жерге қосу өткізгіші (pe-өткізгіш)
УЗО-ге қосылмайды.
"Т" тексеру батырмасы кедергі арқылы ток трансформаторына фазалық
өткізгішке және ток трансформаторының артындағы нөлдік өткізгішке
қосылатын сынақ сымы арқылы аз токты өткізу арқылы құрылғының
жұмысын тексеруге мүмкіндік береді. Осылайша, дифференциалды
трансформатордағы токтардың тепе-теңдігі бұзылады және УЗО жұмыс
істеуі керек. Егер УЗО жұмыс істемесе, онда ол ақаулы және оны ауыстыру
керек.
ДТТ бар қауіпсіздік құрылғыларын бірнеше принциптерге сәйкес
жіктеуге болады. Элементтердің өзара әрекеттесу принципіне сәйкес екі топ
бөлінеді:
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электрондық (мұндай УЗО-де ажырату жұмысын орындау
механизмі
энергияны
қажет
етеді,
токтың
дифференциалды
трансформаторынан сигнал электронды күшейткішке немесе компараторға,
одан қуат күшейткішке беріледі. Соңғысына атқарушы орган кіреді, мысалы,
аралық реле немесе тиристор);
•
электромеханикалық (олардың конструкцияында тұрақты магнитті
ұстап тұратын реле бар, бұл ажырату жұмысын орындау үшін энергия
көзінен бас тартуға мүмкіндік береді);
Тәсілі бойынша қондырғылар ажыратылады ЖҚБ:
•
стационарлық, стационарлық электр сымдарын монтаждаумен;
•
жылжымалы, ұзартқыштары бар икемді сымдарды орнатумен.
Полюстер саны бойынша УЗО екі, үш және төрт полюсті. Жоғары
ағындардан қорғау түрі бойынша УЗО:
•
үстеме шығындардан кіріктірілген қорғаныс жоқ;
•
жоғары токтардан (дифференциалды автоматты ажыратқыштар
(дифавтоматтар) қорғалған. Олар ағып кетуден де, шамадан тыс токтардан
да қорғайды).
Мүмкіндігінше реттеу дифференциалды ажырату ток ЖҚБ болады:
•
реттелмейтін;
•
дискретті реттеумен реттелетін;
•
тегіс реттелетін.
Ток түріне жауап беру шарттары бойынша РҚБ түрлері:
АС-баяу өсетін немесе секірумен пайда болатын синусоидальды
айнымалы дифференциалды ағып кету тогына жауап беретін; корпуста
символ бар
А-ағып кетудің синусоидальды айнымалы дифференциалды тогына да,
баяу өсетін немесе секіруден пайда болатын импульсті тұрақты
дифференциалды токқа да жауап береді; денеде символ бар.
- әмбебап, синусоидальды, импульсті ток және ағып кетудің тұрақты
тогына жауап береді; денеде символ бар
УЗО-ны іске қосу үшін уақыттың кідірісі болған кезде:
•
кідіріссіз (жалпы қолдану түрі);
•
түрі S-селективті (кідіріспен);
•
G түрі де селективті,бірақ уақыт аз.
•
УЗО таңдау номиналды кернеу бойынша жүзеге асырылады
УЗО, номиналды ток, номиналды дифференциалды өшіру тогы, орнату
әдісі, полюстер саны, ток формасына жауап беру шарттары бойынша, іске
қосу уақытының кідірісі бар.
Номиналды ток УЗО (Ін. УЗО) қондырғының номиналды тогына (Ін. уст):
•

Ін. УЗО ≥ Ін.уст

(2.1)

УЗО номиналды токтарының шкаласы келесідей: 6; 16; 25; 40; 63; 80;
100; 125 а. Ін таңдау кезінде. УЗО номиналды тогы жоғарыда тұрған
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ажыратқыштың номиналды тогынан 1 саты жоғары болуы керек (Қуат беру
бағыты бойынша), яғни in.УЗО > Ін.QF.
Номиналды дифференциалды ажырату тогы УЗО IΔn қорғалған
тізбектің" фондық " ағып кету тогынан үш есе көп болуы керек:
IΔn ≥ 3IΔ,

(2.2)

мұндағы IΔ-электр қондырғысының қорғалған тізбегінің ағып кетуінің
жалпы" фондық " тогы, мА.
Тізбектің" фондық " ағу тогы (мА) мына формула бойынша есептеледі:
IΔ

≥

0,4

Ін.

ауыз

(2.3)

+

0,01

L.

Ескере отырып (2.2) бізде
IΔn ≥ 3 (0,4 Ін. ауыз + 0,01 L),

(2.4)

мұндағы L-УЗО орнату орнынан тұтынушының терминалдарына
дейінгі фазалық өткізгіштің ұзындығы, м.
IΔn стандартты мәндері тең 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА.
Ағып кету тогы пайда болған кезде (адамның фазалық өткізгішке тиіп
кетуі немесе желінің оқшаулау кедергісінің төмендеуі) УЗО арқылы өтетін
токтардың векторлық қосындысы 0-ге тең болмайды, себебі тек фазалық
өткізгіш арқылы өтетін I∆ ағып кету тогы пайда болады. Трансформатордың
қайталама орамасында ағып кету тогына пропорционал кернеу пайда болады,
ал белгілі бір шектен асқан кезде құрылғы іске қосылады және қорғалған тізбек
өшіріледі
Жұмысты орындау әдістемесі:
1. ЖҚБ-мен, негізгі параметрлерімен және сынақ түрлерімен танысады.
2. Жанасу кернеуін өлшеу құрылғысымен және УЗО параметрлерімен
танысады.
3. УЗО сынағын өткізу.
SONEL MRP-201 негізінде УЗО сынау құралының негізгі техникалық
сипаттамалары (сурет. 6.2):
– АС, А және В типті қорғаныш ажырату құрылғыларының
параметрлерін өлшеу;
– құрылған ток (синусоидальды, бірполярлы, импульсті және тұрақты);
– дифференциялық токтың бастапқы фазасын таңдау мүмкіндігі (0
немесе 180º);
– 10, 30, 100, 300 және 500 мА но - миналы токтары бар жалпы және
селективті үлгідегі УЗО параметрлерін өлшеу;
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0,5; 1; 2 токтар кезінде ЖҚБ ажырату уақытын өлшеу
және 5 есе номиналды дифференциалды ток;
– УЗО параметрлерін автоматты түрде өлшеу режимі;
– ДК-мен сымсыз интерфейс.
Қорғаныштық ажырату құрылғысын сынауға аспапты дайындау:
– MRP-201 құрылғысын құрылғының ортасында орналасқан тиісті
кнопканы басу арқылы қосыңыз;
– WS-05 адаптерін стандартты жабдық жиынтығынан құрылғыға
қосыңыз: адаптердің бір ұшы құрылғыға, екіншісі стендтің электр
розеткасына.
Кернеуді, ток жиілігін өлшеу және оларды құрылғы экранында
көрсету үшін "U,f"режиміне бұрылатын қосқышты орнату керек. MRP-201
құрылғысы 45,0...65,0 Гц жиілігі үшін ағымдағы айнымалы кернеуді
көрсетеді. Өлшенетін кернеулер диапазоны 0,0...299,9 В және 300 ... 500 в
құрайды. Алынған нәтижелерді кестеге жазыңыз. 6.1.
УЗО іске қосу тогын өлшеу үшін айналмалы қосқышты "IA" режиміне қою
керек, содан кейін қажетті өлшеу параметрлерін орнату керек:
– SET/SEL түймесін басыңыз;
– төмен және жоғары бағытты көрсететін түймелердің көмегімен
номиналды дифференциалды токтың мәнін таңдаңыз(10; 30; 100; 300; 500
mA) және оң жаққа бағытты көрсететін түймені басыңыз;
– төмен және жоғары бағытты көрсететін түймелерді пайдаланып,
ағып кету тогының қажетті формасын таңдап, оң жаққа бағытты көрсететін
түймені басыңыз;
– төмен және жоғары бағытты көрсететін батырмалардың көмегімен
іске қосылудың қажетті кідірісін таңдау (кідіріссіз; S; G) және оң жаққа
бағытты көрсететін батырманы басу;
– төмен және жоғары бағытты көрсететін батырмалардың көмегімен
жанасудың қауіпсіз кернеуін орнату (50, 25 немесе 12,5 В) және оң жаққа
бағытты көрсететін батырманы басу;
– төмен және жоғары бағытты көрсететін түймелерді пайдаланып,
қажетті өлшеу параметрлерін таңдаңыз (ia тогы, ta1 жұмыс уақыты, UB
жанасу кернеуі, re қорғаныс жерге кедергісі);
– экранның жоғарғы сол жағында READY жазуы жанғанша ENTER
батырмасын басып, ұстап тұрыңыз;
–
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Сурет 2.5-RUZO SONEL MRP-201 сынау құралының пайда болуы
– START батырмасын басу. Құрылғы қажетті өлшеулерді жасайды
және экранда негізгі өлшеу нәтижесін көрсетеді: УЗО ia өшіру тогының мәні.
Оң жаққа бағытты көрсететін батырмалардың кейінгі басулары қосымша
өлшеу нәтижелерін көрсетеді. Алынған ІА ток мәнін кестеге жазыңыз. 2.4.
УЗО-ді өшіру уақытын өлшеу үшін "ta1x" режиміне бұрылатын
қосқышты орнату керек, содан кейін қажетті өлшеу параметрлерін орнату
керек. Өлшеу параметрлерін орнату алгоритмі УЗО тогын өлшеу үшін
жоғарыдағы алгоритмге ұқсас:
– батырмасын басу START. Құрылғы қажетті өлшеулерді жасайды
және экранда өлшеудің негізгі нәтижесін көрсетеді – өлшеу параметрлерінде
орнатылған ток ағымында УЗО ta жұмыс уақыты. Оң жаққа бағытты
көрсететін түймені кейінгі басу қосымша өлшеу нәтижелерін көрсетеді.
Алынған ta1x уақыт мәнін кестеге жазыңыз. 2.5;
– жоғарыда келтірілген дәйектілік бойынша 0,5 i∆n; 2i∆n; 5i∆N тең
ток мәндері кезінде УЗО-ның іске қосылу уақытын ұқсас өлшеуді жүргізу, ол
үшін айналмалы қосқыш кезекпен тиісінше "tA0,5х" режимдеріне
орнатылады»;
"ta2x"; "ta5x" және барлық қажетті өлшемдер жасалады. Алынған
ta0,5X; ta2x; ta5x уақыт мәндерін кестеге жазыңыз. 2.5.
Кесте 2.5-УЗО параметрлерін өлшеу
УЗО өшіру уақыты

Автоматты

Түрі
УЗО

156

Сөндіру
тогы

tА 0,5 x,
МС

ta 1x,
МС

tА 2x,
МС

ta 5x,
МС

Өлшеу

ІА, мА

Ауыспалы
кернеу U,
В және
ток
жиілігі
f, Гц.

Есеп мазмұны
1. Зертханалық жұмыстың мақсаты.
2. ЖҚБ туралы теориялық мәліметтер.
3. УЗО ажырататын дифференциалды токтың мәнін анықтауға
арналған зертханалық қондырғының электр схемасы.
4. Сынақ нәтижелері;
Бақылау сұрақтары
1. УЗО мақсаты мен қолдану саласы қандай
2. УЗО мен ДТТ әрекет ету принципін түсіндір.
3. УЗО классификациясын беріңіз.
4. УЗО таңдау қандай параметрлер бойынша жасалады?
5. УЗО-ге қандай техникалық талаптар қойылады?
5. Зертханалық сынақтардың нәтижелерін түсіндіріңіз (УЗО жұмыс
қабілеттілігін тексеру).
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: цех жабдықтарын жөндеуді ұйымдастыру схемасын
әзірлеу
Мақсаты: ықтимал нұсқаларды анықтау және берілген жабдықты
тексеруді, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру
схемасын ұсыну
Жабдық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз ету: DVDжетегі бар компьютер және (немесе) интернетке қосылған құрылғы,
нормативтік құжаттар
Теориялық бөлім
Жөндеу жұмыстарын ұйымдастырудың үш негізгі формасы бар:
Орталықтандырылған, орталықтандырылмаған және аралас.
1. Жөндеу
шаруашылығының
орталықтандырылған
ұйымы
кәсіпорында ОГМ және оның жөндеу - механикалық цехының (жөндеу
шеберханасының) күшімен барлық жөндеу жұмыстарын орындауды
көздейді. Мұндай ұйым жабдықтардың саны аз кәсіпорындарға тән.
2. Жөндеу шаруашылығын орталықтандырылмаған ұйымдастыру –
жөндеу жұмыстарының барлық түрлері – техникалық, ағымдағы және
күрделі жөндеу-цех механиктерінің (бөлімшелерінің) басшылығымен
кешенді бригадалармен жүзеге асырылады. Жөндеу-механикалық цех
(шеберхана) агрегаттар мен күрделі тораптарды күрделі жөндеуді жүзеге
асырады, цехты жөндеу Кешенді бригадаларына арналған бөлшектерді
дайындайды.
3. Жөндеу шаруашылығын аралас ұйымдастыру кезінде ТҚК және
ағымдағы жөндеуді бөлімшелердің (цехтардың) кешенді бригадалары, ал
күрделі жөндеуді – МӨМ Жөндеу-механикалық цехы (шеберханасы)
орындайды.
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Бұл реттелуі және реттелмеуі мүмкін.
Реттелмейтін ТҚК, егер олардың ұзақтығы ТҚК жүргізу үшін
жеткілікті болса, ауысым сайын технологиялық үзілістерге жүргізіледі. Бұл
жағдайда белгіленген жұмыс көлемін жеке үзілістерге бөлуге болады, тіпті
әртүрлі ауысымдарда және әртүрлі қызметкерлер бөліп-бөліп орындай алады.
Жабдықтың жұмысында регламенттелмеген ТҚК кезінде анықталған барлық
ақаулықтарды бригадирлер (слесарьлар немесе электр слесарьлар буынының
аға буындары) "анықталған ақаулар мен техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын есепке алу жөніндегі ауысымдық журналда"тіркеуі тиіс.
Жабдықты қарқынды тиеу кезінде регламенттелген ТҚК орындалады,
оны жүргізу үшін жабдық тоқтатылады, жоспарлы уақытқа жұмыстан
шығарылады және онда алдын ала белгіленген жұмыс көлемі орындалады.
Жұмыс көлеміне байланысты техникалық қызмет көрсетуді
пайдаланушы персонал, жөндеу бригадасы және пайдалану персоналы
немесе тек жөндеу бригадасы жүзеге асыра алады.
Ағымдағы жөндеуді, әдетте, ОСМ тобы немесе басқа жөндеу бөлімі
орындайды. Қарапайым жабдықты жөндеудің кешенді бригадасының
құрамына кең профильді жұмысшылар, күрделі және жалпы – жеке
түйіндерге мамандандырылған жұмысшылар мен инженерлер кіреді.
Автоматика жабдығына жөндеу бригадаларының құрамына кірмейтін
жекелеген жөндеуші-мамандар мен бағдарламашылар қызмет көрсете және
жөндей алады.
Электр жабдықтарын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуі мүмкін:
- өндіруші зауытта (фирмалық);
- жеке дамудың күрделі жабдықтары үшін қолданылады немесе жөндеу
кәсіпорындарына қол жетімді емес көптеген жаңалықтарды қамтиды,
мысалы, күрделі металл кесетін жабдық немесе жөндеу үшін қымбат
жабдықты қажет етеді, мысалы, электр машиналары.
2.6-кестеге сәйкес жабдықты таңдау
Кесте 2.6-Жабдықты таңдау
Нұсқа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Жабдықтың атауы
Түтін сорғыштың асинхронды қозғалтқышының статоры
КТП 10 кВ құрама камерасының вакуумдық ажыратқышы
(сыртқы қондырғы)
110 кВ әуе желісі ауданнан төменгі қосалқы станцияға дейін
ашық жерде
АТҚ 35 кВ май бактық ажыратқышы
Төмендеткіш қосалқы станцияның 110/35/0,4 кВ АТҚ май
трансформаторы – бактың қақпағы және оның барлық
жабдықтары
Асинхронды желдеткіш қозғалтқышының статоры
Жиілікті реттейтін ЖЭО желілік сорғысының қысқа тұйықталған
роторы бар асинхронды электр қозғалтқышы
Индукциялық қозғалтқыштың магниттік стартері
Жарықтандыру сымдары

Практикалық бөлім
Тізімнен жабдық түрін таңдау (2-кесте .6). Мұғаліммен келісе отырып,
басқа жабдықты таңдауға болады. Теориялық бөлімді, мамандандырылған
сайттарды, арнайы және оқу әдебиеттерін, жеке өндірістік және өмірлік
тәжірибені қолдана отырып, 2.7-кестені толтырыңыз.
Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар дайындаңыз.
Есепті басып шығару кезінде ұсынылған жабдықтың тізімін алып
тастаңыз!
Кесте 1.5-Транзисторлар
Тексеру түрі,
қызмет көрсету,
жөндеу

Орын
өткізу

Кім өткізеді

Шоғырланған
немесе бөлінген

Аялдамамен
жабдықтар
немесе
кідірістер

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Жабдықтарды ауысым сайын тексеруді ұйымдастырудың ықтимал
тәсілдері.
2. Регламенттелген және регламенттелмеген техникалық қызмет
көрсету.
3. Жабдықты ағымдағы жөндеу қандай күштермен жүзеге асырылуы
мүмкін?
4. Пайдалану орнында күрделі жөндеу қандай жабдықты жөндейді?.
5. Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру түрлері.
Әдебиет
1. А. И. Ящура. Система технического обслуживания и ремонта
энергетического оборудования: Справочник. М., Издат. НЦ ЭНАС, 2006г.320с
№ 2 практикалық жұмыс
Тақырыбы: әуе желісін жөндеудің технологиялық картасын жасау
Мақсаты: әуе желісін жөндеу кезінде технологиялық құжаттаманы
құруды үйрену
Жабдық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз ету: DVD-жетегі
бар компьютер және (немесе) интернетке қосылған құрылғы, құжаттардың
бланкілері, жұмыстардың үлгілік тізбелері
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Теориялық бөлім
Технологиялық карталарды әзірлеу
1. Технологиялық карталар (ТК) технологиялық процестерді орындау
қағидаларын, технологиялық қамтамасыз ету құралдарын, құрылыс
машиналары мен жабдықтарын, қажетті материалдық - техникалық
ресурстарды таңдауды, жұмыстардың сапасы мен қабылдануына қойылатын
талаптарды, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, қоршаған
ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шараларды регламенттейтін
ұйымдық-технологиялық құжаттаманың құрамдас бөлігі болып табылады.
2. Технологиялық карталар сапа, жұмыс өндірісі мен пайдалану
қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай
отырып, нақты құрылыс технологияларын іске асыру мақсатында құрылысты
технология бойынша ұтымды шешімдермен қамтамасыз ету, жекелеген
жұмыс түрлерін ұйымдастыру және механикаландыру үшін әзірленеді.
3. Технологиялық карталар жұмыс өндірісі жобаларының құрамында:
ғимаратты, құрылысты немесе оның бір бөлігін (торабын) салуға; жекелеген
жұмыс түрлерін орындауға (монтаждау, санитариялық-техникалық, әрлеу,
геодезиялық және т.б.); құрылыстың дайындық кезеңіне пайдаланылады.
4. Технологиялық карталарды әзірлеудің нормативтік базасы: МЕМСТ,
ҚНжЕ, ЕНиР, СН, материалдарды тұтынудың өндірістік нормалары,
ведомстволық және жергілікті прогрессивті нормалар мен бағалар.
5. Технологиялық карталарда:
- алдыңғы жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар;
- қажетті Машиналар, жабдықтар, технологиялық жабдықтар тізбесімен
және оларды орналастыру схемаларымен жұмыс жүргізу әдістері;
- технологиялық процестерді орындау реттілігі;
- жұмыс сапасы мен қабылдауға қойылатын талаптар;
- жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету
жөніндегі іс-шаралар;
- қоршаған ортаны сақтау шарттары;
- материалдық-техникалық ресурстардың шығысы;
- техникалық-экономикалық көрсеткіштер.
6. Технологиялық карталар технологиялық процестерге арналған
құрылыс-монтаждау және мамандандырылған жұмыстардың түрлері
бойынша әзірленеді, оларды орындау нәтижесінде ғимараттар мен
құрылыстардың
аяқталған
конструктивтік
элементтері,
сондай-ақ
технологиялық жабдық, құбыржолдар, жылыту, желдету, сумен жабдықтау
жүйелері және т.б. (мысалы, бағаналарды, кран асты арқалықтарын, қабырға
панельдерін монтаждау; едендерді, сылақтарды, шатыр жабындарын орнату
және т. б.) жасалады.
7. Қажет болған жағдайда барлық конструкцияның беріктік,
деформативтік, су -, ауа - және жылу оқшаулау көрсеткіштері сапасына
байланысты болатын ғимараттардың неғұрлым жауапты құрылымдық
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элементтерінің жекелеген тораптарының құрылысына технологиялық
карталар әзірлеуге жол беріледі.
1. Жаппай қолданылатын үлгілік ғимараттар мен құрылыстардың
(үлгілік құрылыс конструкцияларының) аяқталған, бірнеше рет қайталанатын
конструктивтік элементтерін салу үшін үлгілік технологиялық карталар
(ТТК) әзірленеді.
2. Жаппай қолданылатын құрылыс технологияларын пайдалануға
байланысты жұмыстарды жүргізу жобаларын (ЖАЖ) әзірлеу кезінде ЖАЖ
құрамына үлгілік технологиялық карталарды енгізуге жол беріледі.
3. Үлгілік технологиялық карталар прогрессивті ұйымдастырушылық
- технологиялық шешімдерді көздейтін жұмыс өндірісінің бір негізгі
(базалық) нұсқасына әзірленеді. Бұдан басқа, үлгілік технологиялық
карталарда құрылыс материалдарын қолданудың және құрылыс
машиналарын, механизмдерін, жабдықтары мен технологиялық жарақтарын
пайдаланудың басқа да ықтимал нұсқаларын көздеуге жол беріледі.
4. Технологиялық карта (оның ішінде үлгілік технологиялық карта)
мынадай бөлімдерден тұруы тиіс.
I. Қолдану саласы.
II. Жұмыстардың орындалу технологиясы және оны ұйымдастыру:
- алдыңғы жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар;
- жұмыс өндірісінің технологиясына қойылатын талаптар;
- жұмыс өндірісінің технологиялық схемалары;
- бұйымдар мен материалдарды тасымалдау және қоймалау;
- кешенді механикаландыру схемалары (қажет болған жағдайда).
III. Жұмыстардың сапасы мен қабылдауға қойылатын талаптар:
- жеткізілетін материалдар мен бұйымдардың сапасына қойылатын
талаптар;
- сапаны операциялық бақылау схемалары;
- бақылауға жататын технологиялық процестердің тізімі.
IV. Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, экологиялық және өрт
қауіпсіздігі
V. Ресурстарға қажеттілік:
- машиналар мен жабдықтардың тізімі;
- технологиялық жабдықтардың, құрал-саймандардың, құралсаймандар мен құрылғылардың тізбесі: материалдар, бұйымдар мен
конструкцияларға қажеттілік тізімдемесі.
VI. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер:
- жұмыстарды орындау ұзақтығы;
- жұмыс өндірісінің кестесі (қажет болған жағдайда);
- жұмыстарды орындаудың еңбек сыйымдылығы және машина
сыйымдылығы;
- еңбек және машиналық уақыт шығындарының калькуляциясы (қажет
болған жағдайда).
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Практикалық бөлім
Теориялық бөлімді, мамандандырылған сайттарды, арнайы және оқу
әдебиеттерін, жеке өндірістік және өмірлік тәжірибені қолдана отырып, әуе
желілерін жөндеу кезінде бір операцияның технологиялық картасын
жасаңыз.
Қорытынды жасаңыз және бақылау сұрақтарына жауаптар дайындаңыз.
Р/н

Операцияның
атауы

Техникалық
талаптар.
шақтамалар
мен тозулардың
нормалары

Құрал-саймандар
мен жабдықтар

Уақыт
нормасы,
н-сағат

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Технологиялық карталардың мақсаты.
2. Технологиялық карталарды ресімдеуге арналған нормативтік база.
3. Технологиялық карталарда не анықталады?
4. Технологиялық карталарды қолдану саласы.
5. Технологиялық карталарды кім жасайды?
Қорытынды бөлімде
Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушылар электр жабдықтарын
монтаждау мен жөндеуді ұйымдастыруды, нормативтік, жобалық және
пайдалану-жөндеу құжаттамаларымен жұмыс істеуді, қауіпсіздік техникасын
сақтауды және т. б.
Сабақтарды ұйымдастырудың ұсынылған формалары: сабақ және
сабақтан тыс, фронтальды және жеке
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3-ТАРАУ ҚАЙТАЛАМА ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ, РЕЛЕЛІК
ҚОРҒАНЫС ПЕН АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКАНЫ ТЕКСЕРУ
ЖӘНЕ БАПТАУ
Оқу мақсаттары:
Модульді оқу кезінде білім алушылар:
- электр жабдықтарының қайталама құрылғыларын баптау принциптері
мен әдістері
- қайталама тізбектерге талдау жүргізу
- электр жабдықтарының элементтеріне тексеру жүргізу
- коммутациялық аппаратураны баптаумен танысу
- қайталама тізбектерді тексеру
- Релелік қорғауды тағайындау
Осы модульмен жұмысты бастаудан бұрын оқушылар мынаны үйрену
керек:
1. Электротехника
1. Электроника
2. Электромеханикалық жабдықтарды монтаждау, қызмет көрсету
3. Электромеханикалық жабдықтарды жөндеу
4. Станциялар мен қосалқы станциялардың электр жабдықтары
5. Электр машиналары және трансформаторлар
Кіріспе
Бұл бөлімде жабдықты релелік қорғауды орындау, электр жабдығының
элементтеріне ревизия жүргізу, коммутациялық аппаратураны баптау,
қайталама тізбектерді тексеру және т. б. үшін қажетті білімдер, дағдылар мен
дағдылар сипатталған.
Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
- электр жабдықтарының қайталама құрылғыларын баптау принциптері
мен әдістері
- қайталама тізбектерді талдау
- коммутациялық аппаратураны баптау
- екінші тізбекті тексеру
- Релелік қорғауды тағайындау
3.1 Электр жабдықтарының қайталама құрылғыларын баптау
принциптері мен әдістері
3.1.1 Қайталама тізбектерді талдау
Екінші реттік құрылғыларды баптаудың мақсаты басқару, сигнал беру,
өлшеу, қорғау және автоматика аппаратурасын тексеру және баптау,
құрылғының барлық элементтері арасындағы байланыстардың логикалық
құрылысының дұрыстығын, осы байланыстардың дұрыс жүзеге асырылуын
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және екінші және бастапқы құрылғылардың әртүрлі элементтерінің жұмыс
қабілеттілігі мен өзара іс-қимылын қамтамасыз етуді тексеру болып
табылады.
Реттеу бастапқы тізбектердің бір сызықты схемаларымен танысудан
басталады. Бұл ретте ток трансформаторларын, кернеу трансформаторларын,
жоғары жиілікті бөгегіштерді, ажыратқыштарды, айырғыштарды және
екінші реттік тізбектердің элементтері қосылатын басқа да негізгі
жабдықтарды орналастыруға назар аударылады. Әрбір күштік тізбектегі
ажыратқыштардың санына, секциялаудың, шиналардың айналма жүйесінің
болуына және шиналардың I және II жүйелерінің орналасуына, шиналардың
қандай да бір жүйесіне қосылулардың тіркелген (негізгі пайдалану)
қосылуының болуына назар аударылады.
Бастапқы схемалармен танысқаннан кейін олар қайталама
құрылғылардың барлық логикасы салынған жобаның схемалық сызбаларын
тексеруге және талдауға кіріседі.
Талдау алдында жобалық және зауыттық схемаларды іріктеу
(жинақтау) жүргізіледі. Жобалық схемалар схемалық схемалардан, кабельдік
байланыстар мен кабельдік журналдарды толтыру схемаларынан, монтаж
схемаларынан, қосалқы шиналардың схемаларынан және олардың
байланыстарынан тұрады. Жобалық схемалар қолданыстағы сызбалардың
тізбесі (тізімдемесі) бойынша жинақталады. Зауыттық схемалар-зауыттық
құрылғылардың монтаждау схемалары: панельдер, пульттер, шкафтар,
жинақтар, ұяшықтар (CRU және SBRU) және басқа да толық және құрама
тарату құрылғылары, электр жабдықтарының элементтерін ішкі орнатуы бар
зауыттық құрылғылар.
Принциптік схемалар бүктелген (блок-схемалар) және жайылған
болады. Күрделі құрылғыларда жиі бөлек орналастырылады. Күрделі
құрылғыларда айнымалы ток тізбектерінің, айнымалы кернеу тізбектерінің,
тұрақты ток тізбектерінің қорғаныс және дабыл тізбектерінің бөлек
орналастырылған тізбектері жиі орындалады. Мұндай тізбектер сәйкесінше
аталады: толық айнымалы ток тізбектері (кернеу), толық айнымалы ток
тізбектері (кернеу), толық айнымалы ток тізбектері (кернеу) толық тұрақты
ток тізбектері (басқару, дабыл, қорғаныс)
Қазіргі заманғы энергетикалық объектілерде барлық дерлік электр
жабдықтары қайталама тізбектердің дайын ішкі монтажы бар зауыттармен
жеткізілетіндігіне байланысты, жобалық монтаждау сызбаларында зауыттық
сызбалардан қысқыштар қатарлары қайталанатын кабельдік байланыстар
схемалары ғана келтірілген. Тек типтік емес құрылғылар үшін немесе
өзгертулер енгізу қажет құрылғыларда жобалық құжаттаманың бөлігі
ретінде тиісті зауыттық монтаждау сызбалары келтірілген.
Талдау жалпы құрылғылардың схемалық схемаларын, тұрақты ток
тізбектерін, орталық дабылды, ажыратқыштарды құлыптауды және т.б.
тексеруден басталады, содан кейін жеке қосылу тізбектерін талдауға кіріседі.
Бұл ретте екінші тізбектердің элементтерін таңбалау бастапқы тізбектердің
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белгілеріне сәйкес орындалғанына, жобамен таңдалған аппаратура күш
жабдығына
сәйкес
келетініне
(шығу
релесі
ажыратқыштар,
электромагниттер немесе электр қозғалтқыштары жетектерінің атқарушы
құрылғыларының сенімді жұмысын қамтамасыз етеді, өлшеу аспаптары мен
релелер ток және кернеу трансформаторларының трансформация
коэффициенттеріне сәйкес келеді және т.б.), екінші тізбектердегі
сақтандырғыштар мен автоматтар тізбектердің бүлінуі кезінде сенімді
қорғауды және зақымдалған учаскелерді селективті ажыратуды қамтамасыз
етеді, таңдалған релелер, сигнал шамдары және басқа — қажетті
параметрлер.
Схемалық схемаларды талдау мынадай тәртіппен жүргізіледі
1. Айнымалы ток тізбектері бойынша схема қалыпты (жұмыс)
режимде, артық жүктеме кезінде және авариялық режимде қалай жұмыс
істейтіні, өртенген кезде не болатыны анықталады
сақтандырғыштар (әр түрлі комбинацияларда) немесе "екінші реттік
тізбектерде |кернеу трансформаторларында" автоматтардың іске қосылуы.
2. Коммутациялық аппараттар ажыратылған және қосылған кезде
қорғау мен басқарудың жедел тізбектерінің элементтері қандай жағдайда
орналасқандығына және айнымалы ток тізбектерінде орнатылған қандай да
бір элемент (реле) іске қосылғаннан кейін қандай өзгерістер болатынына
назар аударылады.
3. Сигнал беру мен бұғаттаудың қандай құрылғылары бар екендігі және
олардың жедел тізбектердің қандай да бір элементтері іске қосылған кезде
және коммутациялық аппараттарды қайта қосқан кезде қалай жұмыс істейтіні
анықталады.
Талдау кезінде әр контактінің, резистордың және тізбектің басқа
элементтерінің мақсаты және таңдаудың дұрыстығы - олардың номиналды
мәні мен элементтердің қуаты анықталады. Жеке құрылғылар іске қосылған
кезде пайда болуы мүмкін жалған тізбектердің болмауы тексеріледі.
Тексерілген егжей-тегжейлі схемаларға және кабельдік байланыстардың
түсіндірме схемаларына сәйкес кабельдік журналдар, кабельдердің
толықтығы және монтаж схемалары тексеріледі.
Осы жалғаудың монтаждау схемаларын тексеруді ток тізбектерін және
өлшеу және қорғау кернеуінің тізбектерін (ток трансформаторларының әрбір
тобының және кернеу трансформаторларының әрбір жиынтығының ток
тізбектері бойынша жеке) тексеруден бастайды.
Бағытталған және дифференциалды қорғаныстар үшін фазалар бойынша
токтардың жинақталуының дұрыстығы тексеріледі (§12-2, 12-7, 12-9
әдебиеттерді қараңыз. 1) қорғаныстың әсер ету аймағында зақымданған
жағдайда екінші реттік ток векторы ток трансформаторынан қорғау релесіне
бағытталуы тиіс.
Ол үшін И2 деп белгіленген үш фазалық ток трансформаторларының
тұжырымдары біріктіріледі, ал қорытындылар реле кірісіне және өлшеу
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құралдарына жіберіледі (егер L1 деп белгіленген бастапқы орамалардың
тұжырымдары шиналарға бағытталған болса).
Генератордың, шиналардың, трансформатордың және желінің
дифференциалды қорғанысы үшін жеке қорғаныс иығындағы қайталама
токтың бағыты маңызды емес, бірақ барлық иықтардың токтарын дұрыс
жинақтау: K. z арқылы немесе қалыпты жүктеме режимінде релеге келетін
барлық токтардың геометриялық (векторлық) қосындысы нөлге тең болуы
керек (барлық TT түрлендірулерінің бірдей коэффициенттері бар).
Егер барлық иықтарда бастапқы орамалардың сымдары бірдей
бағытталған болса, мысалы, L1 шиналарға бағытталған (шиналарды, сызықты
немесе трансформаторды қорғау үшін, мысалы, суретті қараңыз. 12-8, 12-15)
немесе генераторға (генераторды қорғау үшін), содан кейін барлық иықтарда
TT (I2 немесе I1) қайталама орамаларының бір мәнді түйреуіштері
біріктіріліп, релеге бір мәнді түйреуіштер де қосылады (сәйкесінше I1 немесе
I2). Егер бір иықта Л1 А-ның басқа Л2-дегі тұжырымдары шиналарға
бағытталса, онда сәйкесінше қайталама орамалардың тұжырымдары басқаша
жиналады.
Күштік трансформаторларды дифференциалдық қорғау үшін, бұдан
басқа, ток трансформаторларының қосылу схемасы қорғалатын
трансформатордың қосылу тобына сәйкес келуі тиіс.
Бұл жағдайда қорғалған қуат трансформаторының үшбұрышы жағынан
орнатылған ток трансформаторларының екінші орамалары жұлдызға, ал
Жұлдыз жағынан үшбұрышқа жиналуы керек. Бұл ретте, егер жинау
жұлдызды шығарарда И1, сұлбасы үшбұрыш тиіс дәл қайталауға схемасын
үшбұрыш күштік трансформатор. Р
бұл жағдайда сіз тиісті фазалардың және 2 терминалдарына қосылуыңыз
керек. Сондай — ақ, барлық ток трансформаторларының L1 тұжырымдары
құрама шиналарға немесе L2-ге ұқсас трансформаторға бағытталған деп
болжанады. - Сур. 12-28-де Y / - тобы бар трансформатордың қорғаныс
схемасы көрсетілген.11
Ток және кернеу тізбектерін тексергеннен кейін әрбір сақтандырғыш
немесе автомат жұбының жедел тізбектері бойынша басқару тізбектерін,
сигнал беру және қорғау және автоматика тізбектерін тексеруге кіріседі.
Тексеруді жүргізеді бойынша дәйекті тізбек, от полюсі қарай полюсу
жылғы фазаның қосымша фаза бойынша толық тәсім ете отырып, оған белгі
қарындашпен барлық элементтерінде салыстырылған отырып, монтаждау
схемасы. Барлық элементтер, барлық шығатын өткізгіштер, барлық
катушкалар, схемадағы барлық контактілер тексерудің соңында тиісті белгіге
ие болуы керек.
Сонымен бірге монтаждау схемаларындағы барлық элементтер
таңбаларының қағидаттық схемалардың таңбаларына сәйкестігі тексеріледі.
Кейде жабдықтың жобаға сәйкес келмеуіне байланысты осы
құрылғыларды орнату кезінде өзгерістер енгізу қажет.
Орнатуды реттеушілер алдын-ала тексерген сызбаларға сәйкес жүргізу
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ұсынылады.
3.1.2 Электр жабдықтарының элементтерін тексеру
Екінші реттік құрылғылардың жалпы элементтеріне қысқыштар, кілттер,
түймелер, ажыратқыштар, сақтандырғыштар, автоматика, қосқыштар, жарық
тақталары, сигнал шамдары, қосалқы шиналар, қосымша резисторлар және т.
б.
Қысқыштарды қайта қарау кезінде қысқыштар құлыптау серіппесі мен
соңғы аялдамалармен жақсы бекітілгеніне назар аударыңыз. Соңғы
аялдамалар ретінде құлыптау бұрандалары бар таңбалау жастықшалары жиі
қолданылады. Тілімшелер мен бұрандалар таза болуы керек, бұрандалар
соңына дейін оңай бұралуы керек.
"Көпір" қосқышы бар сынақ қысқыштарында (сурет. 3.1, а) металл көпір
бұрандаларының әрқайсысы сенімді жанасуды қамтамасыз ететініне көз
жеткізіңіз. КИ - 4 типті" жең " қосқышымен (сурет. 3.1. Б) төлке бекіткенге
дейін бұраған кезде алмалы-салмалы қысқыштың екі ток өткізгіш бөліктерін
(тілімшелерді) сенімді жабуы тиіс.
Кілттер мен батырмаларды тексеру кезінде олардың диаграммалары мен
коммутациялық қабілеттерінің жобасына сәйкестігін тексеріңіз. Сондай-ақ
бөлшектердің тұтастығы мен оларды бекіту сенімділігі тексеріледі.

Сурет 3.1-теру қысқыштар
Ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштарда тұтас оқшаулағыш
қалыптар мен тұтқалар болуы тиіс. Жылжымалы пышақтар мен тілімшелер
қосылған жағдайда сенімді жанасуды қамтамасыз етуі тиіс, ал ажыратылған
169

жағдайда өздігінен қосылудан қорғайтын бекіту қамтамасыз етілуі тиіс.
Жеке қосылыстардың операциялық тізбектеріндегі машиналар жылу
ажыратқыштарын алып тастайды (§10-4 қараңыз). Резисторлар оқшаулағыш
тіректерге жақсы бекітілуі керек, үзілістері болмауы керек және қуат пен
қарсылық бойынша жобаға сәйкес келуі керек. Резисторлардың номиналды
сәнін формула бойынша таңдауға болады:
P

1,2U 2
R

P

1,2 I 2
немесе (3.1)
R

мұндағы R, U, I-қарсылық, кернеу және ток;
1,2-қуат қорының коэффициенті.
Жарық таблолары мен сигналдық лампа арматурасында шамдарға
арналған патрондардың жарамдылығы, Жарық фильтрлерінің тұтастығы
және таблодағы қолдардың дұрыстығы тексеріледі. Қалыпты режимде ұзақ
уақыт күйіп кетуі керек шамдардың беріктігі мен сенімділігін арттыру үшін
олар резисторлармен қатар қосылады (суретті қараңыз. 10-1). Қосымша
кедергі, Ом, формула бойынша таңдалады
RД 

U c  0,8U ЛО
,
0,8I ЛО

3.2.

мұндағы Uс-жедел ток желісінің номиналды кернеуі
Ulo, I lo — номиналды кернеу және Lo шамының тогы.
Көмекші шиналардың жобаға сәйкес бояуы мен таңбалануы бар-жоғын
тексеріңіз, ал тірек электродтары шиналарды панельдерден сенімді
оқшаулауды және әртүрлі шиналардың арасында және олардың
түйісулеріндегі шиналар учаскелері арасындағы жақсы байланысты
қамтамасыз етеді.
Екінші реттік құрылғылардың барлық аппаратурасы кірден, құрылыс
бояуларынан және ылғалдан, ал түйіспелі қосылыстары - тотықтардан
тазартылады.
Екінші тізбектердің құрылғылары және барлық аппаратура түйіспе
қосылыстарының жай-күйін бақылау үшін, бақылау кабельдерін қосу және
аспаптарды реттеу үшін, сигналдық құрылғыларды бақылау және ауыстырып
қосқыштар мен кілттерді пайдалану үшін еркін қолжетімді болуы тиіс.
3.1.3 Аппаратураны тексеру және баптау
Егер паспорт деректері бойынша жабдық оған қойылатын талаптарға
сәйкес келсе, онда олар оны тексерудің бірінші кезеңіне — тексеруге кіріседі.
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Релелік тексеру корпусты, әйнекті, пломбалардың тұтастығын сыртқы
тексеруден басталады. Зауыттық пломбаның болуы зауыттық реттеу
бұзылмағанын білдіреді. Қақпақты ашу кезінде шаң релесіне енуден
қорғайтын тығыздағыштардың сапасына назар аударылады. Ішкі тексеру
жүргізіледі, шаң, металл жаңқалар мен үгінділер қылқаламның немесе таза
майлықтың көмегімен жойылады; пинцетпен тексеруге болатын азық
үлестерінің сапасы тексеріледі; бұрағышпен және кілтпен бұрандалар мен
гайкалардың керілуі бақыланады.
Момент серіппелері мұқият тексеріледі: серіппелердің бұрмалануы
және жеке бұрылыстардың ілінісі жойылады. Жылжымалы релелік жүйе
кептеліссіз және бұрмалаусыз еркін қозғалуы керек. Жылжымалы жүйені
бұру немесе жылжыту кезінде тек серіппенің қарсылығын сезіну керек.
Серіппе жылжымалы жүйені қолмен аздап жылжытқаннан кейін де бастапқы
күйіне қайтаруы керек. Реленің жылжымалы жүйесі жүрісінің тіректері мен
шектегіштерінің орнатылуы тексеріледі. Өлшеу құралдарын түзеткіштердің
жұмысы тексеріледі. Өлшеу құралдарының корпустары ашылмайды.
Уақыт релесінің сағаттық механизмі релені барлық қондырғыларда іске
қосылғанға дейін (контактілердің тұйықталуы немесе ашылуы) жеткізуі
керек.
Барлық реленің шығыс элементтері контактілер болып табылады.
Тексеру кезінде релелік контактілер арнайы нұсқауларға сәйкес реттеледі.

а-кернеу мен кіші токтарды тексеру; б-токтарды тексеру; в — релені баптау
үшін үлкен айнымалы токтарды алу; R — реостат; Л Г, НТ — реттеу және
жүктеме трансформаторлары.
3.2-сурет-тұрақты және айнымалы ток релесінің іске қосылу және қайтару
параметрлерін тексеру.
Орнатудың екінші кезеңі-жабдық пен реленің жеке элементтерін
тексеру. Орамалардың тұтастығы (сынамасы) немесе тұрақты токқа кедергісі
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(омметрмен немесе көпірмен) тексеріледі, көп айналымды реледе
орамалардың бірполярлы тұжырымдары, қосалқы трансформаторлардың
трансформация коэффициенттері және т. б. анықталады. Мегомметр
корпусқа қатысты және жеке тізбектер арасындағы ток өткізгіш бөліктердің
оқшаулау кедергісін өлшейді.
Релені орнатудың үшінші кезеңі-орнату. Релені орнату контактілерді
сенімді ауыстыру жағдайларын қамтамасыз етуге дейін азаяды.
Дұрыс жұмыс істеу шарттары-реленің кернеуі немесе белгілі бір
мәннің тогы орамаларға қосылған кезде іске қосылуы [ток немесе кернеу
релесі, аралық және сигнал релесі, уақыт релесі (сурет. 10-3) 1, кернеу мен
ток арасындағы белгілі бір фазалық және сандық қатынастарда (кері ток
релесі, кедергі релесі) немесе токтар арасындағы немесе кернеулер
арасындағы белгілі бір фазалық және сандық қатынастарда (сүзгі релесі,
дифференциалды реле) және т. б.
Кейбір релелер үшін реленің қайтару тогы немесе кернеуі немесе
кейбір орамалар мен ұстап тұру үшін ток пен жұмыс кернеуі анықталады
немесе реттеледі. Кейбіреулер үшін реле реленің іске қосылу және қайтару
уақытын реттейді (сурет. 3.3).

а-реле іске қосылған кезде тұйықталу уақыты; б — реле іске қосылған кезде
ажырату уақыты; в, г — релені қайтару кезінде ажырату және тұйықталу
уақыты; ЭС-ПВ-53 электр секундомері.
3.3-сурет-реле контактілерінің жұмыс уақытын өлшеуге арналған схемалар.
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Төменде реленің кейбір топтарын — аралық, көрсеткіш, уақыт, ток
және кернеу, қуат бағытын реттеу мен күйге келтірудің жалпы принциптері
қарастырылған.
Аралық көрсеткіш релесі және уақыт релесі. - Сур. 3.4 тұрақты
токтың электромагниттік релесі көрсетілген. Реле кернеу мен іске қосу және
қайтару уақытын реттейді.
Іске қосу кернеуін азайту үшін бастапқы ауа саңылауын 5 бұрандамен
немесе 3 серіппенің бастапқы қысымымен 4 гайкамен азайту керек, реленің
қайтару кернеуі магниттік емес тығыздағыштың қалыңдығымен реттеледі 7
және қарсы серіппе 3 пен байланыс серіппелерін қысу арқылы реттеледі 9.
Реленің іске қосылу және қайтару уақыты мыс немесе алюминийден
жасалған бір немесе бірнеше қысқа тұйықталған бұрылыстар болып
табылатын 2 арнайы демпферлік ораманың көмегімен тиімді реттеледі. Бұрылыстардың кедергісі неғұрлым аз болса немесе бірдей қарсылықпен
қысқа тұйықталған бұрылыстар болса, реле ауысуының баяулауы соғұрлым
маңызды болады.

1-өзек; 2-демпферлік орам; 3-тарту серіппесі;. 4-реттеу гайкасы; 5 — тіреу
бұрандасы; 6 — зәкір; 7 — магниттік емес тығыздағыш; 8 — тарту
катушкасы; 9-байланыстар.
Сурет 3.4-РЭ - 500 типті электромагниттік реле.
Кейбір тұрақты релелерде оқшауланбаған мыс немесе алюминий
цилиндрінен немесе шайбалар жиынтығынан жасалған демпферлік орамалар
бар. Басқаларында демпферлік орамалар оқшауланған мыс сымнан жасалған,
ал орамалардың ұштары мен бастары қысқартылған. Үшіншіден, демпферлік
орамалардың ұштары релелік қысқыштарға шығарылады және реленің
жабылатын немесе ашылатын контактілеріне қосыла алады: бірінші
жағдайда, демпферлік орам реленің қайтарылуын баяулатады, ал екіншісінде
- жұмыс уақытын баяулатады.
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Демпферлік орамалардың көмегімен секундтардың оннан бір бөлігіне
дейін баяулауды алуға болады, ал қайтару 4-5 с-қа дейін жетеді.қайтару
уақытын 3 гайканы пайдаланып серіппенің керілуімен де реттеуге болады,
әсіресе тығыздағыштың қалыңдығы 7 тиімді. РП-250 релесінде
тығыздағыштың орнына 3 диамагниттік бұранда бар (сурет. 3.5). Бұранда
зәкірге бұралып, осылайша зәкір мен реле өзегі арасындағы соңғы алшақтық
реттеледі. РН-50 және РТ-40 релесіндегі аялдамалар ұқсас рөл атқарады.
Көптеген аралық және сигналдық релелерде кернеуді немесе ток тогын
реттеуге арналған арнайы құрылғылар жоқ.
Қосымша қарсылықтардың көмегімен реледегі токты өзгертуге және
сол арқылы оның жұмысын реттеуге болады (сурет. 3.6).
R1 резисторы P аралық релесі іске қосылған кезде кернеуді реттей
алады, ал R2 резисторы - U1 және U2 көрсеткіш релесі. Жоғарыда келтірілген
мысалда реле орамасының кедергісі U1 және U2 релелеріне қарағанда
бірнеше ондаған немесе жүздеген есе көп.

3.5 - сурет-реле зәкірінің іске қосылу параметрлерін (/) аялдамамен (2) және
магниттік емес бұрандамен (3) қайтару параметрлерін реттеу.

Сурет3. 6-тізбектегі реле кернеуін (тогын) реттеу.
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Көрсеткіш және аралық реле мен уақыт релесінің іске қосылу және
қайтару кернеуі оның барлық элементтерінің қатысуымен жұмыс істейтін
тізбекте жақсы тексеріледі. Бұл жағдайда ағымдағы көрсеткіш релесі
(сериялық қосу) сонымен қатар жұмыс кернеуімен тексеруге ыңғайлы.
Мұндай схемада жекелеген релелерді тексергеннен кейін төмен жедел кернеу
(0,8 (UH) кезінде сынамалау жүргізіледі.
Бұл ретте Р релесі РЗ-1 және РЗ-2 релесінің түйіспелері тұйықталған
кезде іске қосылуы тиіс. Егер әртүрлі қорғаныстардың бір мезгілде іске
қосылуы мүмкін болса (РЗ-1 Р3-2 және т. б.), онда көрсеткіш реленің сенімді
жұмысы үшін R2резисторын орнату қажет, ол У1 және У2 релесіндегі токты
көбейте отырып, бір уақытта РЗ-1 релесінің контактілеріне жүктемені
арттырады және т. б. Сондықтан, бұл жүктеме тым үлкен болмайтынын
тексеру керек, бұл қысқа тұйықталу тогын өшіргеннен кейін реленің төмен
қуатты контактілері тізбекті ашса өте қауіпті. Реле контактілерінің рұқсат
етілген жүктеме токтары мен ажырату қабілеттері реленің әр түрі үшін
каталогтар мен каталогтарда келтірілген. Жүктеме, Вт, формула бойынша
есептелуі мүмкін
P  1,3

U c2
R

3.3.

мұндағы UC-желінің кернеуі;
R∑ - осы реле контактілерімен қосылған немесе өшірілген барлық
элементтердің жалпы кедергісі;
1,2-қуат қорының коэффициенті.
Аралық және көрсеткіш релелердің іске қосылуын тексеру кезінде
контактілер жұмысының анықтығымен және көрсеткіш жалаушалардың
түсуімен қатар тексеріледі.
Реленің кейбір түрлерінде бірнеше орамалар бар. РП-213, РП-253
релелерінде релені іске қосу үшін кернеу орамалары (параллель) және Ток
(сериялық) орамалары бар. Бұл реле үшін С/ср іске қосу кернеуі және әрбір
ток орамасы үшін ең аз ұстап қалу тогы (қайтару тогы) /в жеке тексеріледі.
РБМ релесі ретінде ауа ажыратқыштарын басқару схемаларында
(суретті қараңыз. 10-1) РП-232 релесі қолданылады, оның іске қосылудың
тізбекті (ток) орамасы бар (жұмыс істейтін) және параллель - ұстап тұратын.
Мұнда ток орамасы үшін ср /ср тогын және қайтару кернеуін тексеру
керек (ұстап тұру үшін 7В; сонымен қатар, көрсетілген реле үшін параллель
орамаға 1,15 UH кернеу қолданылған кезде реле жұмыс істемейтініне көз
жеткізу керек.
Аралық реленің іске қосылу уақыты, егер осы реле үшін арнайы уақыт
берілмесе, реле жалпы схемада жұмыс істеген кезде миллисекундомердің
көмегімен тексеріледі. Уақыт релесі, сондай-ақ іске қосу немесе қайтару
уақыты 0,2-0,5 с асатын аралық релелер ПВ-53 типті электр
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секундомерлерінің көмегімен тексерілуі және реттелуі мүмкін .немесе ұқсас
(суретті қараңыз. 10-4).
Электр қозғалтқышы бар уақыт релесі әдетте автоматика немесе
сигнализация тізбектерінде жұмыс істейді, онда үлкен дәлдік қажет емес,
сондықтан оларды қарапайым сағат секундомерлерімен немесе тіпті реле
шкаласы бойынша реттеуге болады.
Ток және кернеу релесі.
РТ сериялы ток релесі РН сериялы кернеу
релесінен тек Орамалық деректермен ерекшеленеді-ток релесі әдетте TT ток
трансформаторлары арқылы ток тізбегіне қосылады және zp кедергісі аз, ал
кернеу релесі желіге TH кернеу трансформаторлары арқылы қосылады (380ге дейінгі желілерде кернеу релесі тікелей қосылуы мүмкін) және үлкен ZP
болуы керек.
Ток релесіндегі Ток бастапқы токтың мәнімен және TT трансформация
коэффициентімен анықталады (соңғысының қателіктерін ескермеңіз), ал
кернеу релесіндегі ток релеге қосылған кернеумен ғана емес, сонымен қатар
ZP-мен де анықталады.
РТ және рН релесінің тогы немесе кернеуі арнайы реттеу серіппесін
қатайту арқылы да, полюстерге қатысты қозғалмалы арматураның бастапқы
саңылауын өзгерту және релелік орамалардың қосылу схемасын өзгерту
арқылы реттелуі мүмкін: ток релесінің орамаларын қатарға немесе параллель
қосуға болады, кернеу релесіне R2 резисторын қосуға болады, бұл реле
шкаласын 2 есе өзгертуге мүмкіндік береді.
Ток релесінде IP ток мәні орамалардың қосылу схемасына байланысты
емес. Орамалар параллель қосылған кезде, әр Ораманың бойымен ꞷ Ip/2 тогы
өтеді, ал тізбектелген қосылыста - барлық ток.
Сондықтан, реленің іске қосылуы үшін реттеу серіппесінің бірдей
кернеуінде ток серіппенің тізбектелген қосылуынан 2 есе үлкен болуы керек,
сонымен қатар жылжымалы арматураның полюстерге қатысты бастапқы
алшақтығын өзгерту және реле орамаларының қосылу схемасын өзгерту
керек: ток релесінің орамаларын қатарға немесе параллель қосуға болады,
кернеу релесіне R2 резисторын қосуға болады, бұл реле шкаласының 2 есе
өзгеруіне мүмкіндік береді.
Ток релесінде IP ток мәні орамалардың қосылу схемасына байланысты
емес. Орамалар параллель қосылған кезде, әр ораманың бойымен Ip/2 тогы
өтеді, ал тізбекті қосылу кезінде барлық ток өтеді. Демек, реленің іске
қосылуы үшін реттеу серіппесінің бірдей кернеуі кезінде ток тізбектелген
қосылысқа қарағанда 2 есе үлкен болуы керек.
Кернеу релесі R2 резисторын орамға қосқан кезде ток 2 есе аз болады.
Шкаланың сол жағындағы реле жұмысының анықтығы оң жаққа
қарағанда нашар екенін есте ұстаған жөн. Бұл әсіресе минималды жұмыс
істейтін релелерге қатысты (қалыпты режимде олардың зәкірлері жарамды). Сондықтан релені параметр шкаланың кем дегенде 1/3 бөлігі болатындай етіп
таңдау ұсынылады
Релені реттеу сапасының маңызды көрсеткіштері-kB қайтару
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коэффициенттері және контактілердің дірілі.
Реленің әр түрі үшін қайтару коэффициенті қалыпқа келтіріледі.
Түйіспелі көпірі бар зәкірдің дірілін азайту үшін іске қосылған кезде
зәкірдің айналуын шектейтін тіреулер Зәкір өз ұшымен полюстерге жақын
болатындай етіп жылжытылады.
Алайда, бұл түзету қайтару
коэффициентінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Қайтару коэффициентін
контактілерді реттеу арқылы арттыруға болады: кездесу бұрышын азайту
арқылы β реле қайтарылған кезде контактілердің ұшқыны артуы мүмкін,
себебі қайтару баяу болады.
Егер релелік контактілер дірілдесе, онда бұл контактілер жүктеме үшін
жұмыс істеген кезде олар күйіп кетеді және бұзылады, кейде дәнекерленеді.
1,05 Іср (1,05 UСр) кезінде реле іске қосылғанға дейін токтың
(кернеудің) бірқалыпты көтерілуі кезінде және реленің қалыпты режиміндегі
токтан 8-10 есе артық токқа дейін немесе авария кезінде болуы мүмкін ең
жоғары токқа (кернеуге) дейін түйіспелердің жұмысы тексеріледі.
Егер контактілердің тербелісі төмен токтарда (кернеулерде) байқалса (1,05÷1,5)/ср, онда дірілді жою контактілерді - кездесу бұрышын, қысым
мөлшерін, бекітілген контактілердің қаттылығын арттыру арқылы реттелуі
керек. Егер діріл токтың едәуір еселігімен үлкен болса, онда реттеу,
аялдамалар тиімдірек болады.
Көпір түйіспесінің массасынан туындаған қарсы момент зәкірдің
айналу бұрышына байланысты. Реле іске қосылған кезде көпірдің ең қолайлы
жағдайын таңдау арқылы контактінің діріліне әсер ете аласыз. Көпір
бұранданы босатқаннан кейін айналады, ол реле осіне бекітіледі.
* Жүргізілген реттеулерден кейін іске қосу және қайтару параметрлері
қайта тексеріледі. Максималды ток және кернеу релелерінде қайтару
коэффициенттері кв =0,84÷0,85, минималды K3 релесі-1,2÷1,25 болуы керек.
Реле жұмысының айқындылығы реле зәкірлері мен полюстері
арасындағы іске қосылғанға дейін және одан кейінгі саңылауға, жылжымалы
контактісі бар көпірдің орналасуына, бекітілген серіппелі контактілердің
қаттылығы мен жағдайына байланысты. Барлық осы элементтерді реттеу
ағымдағы нұсқауларға сәйкес түзету және реттеу кезінде жасалуы керек.
РТ-80 және РТ-90 индукциялық релесінің іске қосылу тогымен тексеру
және баптау жиілігі 50 Гц синусоидальды токпен жүргізіледі. - Сур. 10-10
реле орнатылған кезде ток қисығының пішінін бұрмаламауды қамтамасыз
ететін тізбекті көрсетеді. РТ-80 және РТ-90 релесінде (сурет. 3.8)
индукциялық элементтің тогы мен іске қосылу уақытын және
электромагниттік элементтің іске қосылу тогын тексереді (кесу).
Кесу тогы индукциялық элементтің іске қосылу тогының 2-16 есе
шегінде реттеледі. 8-ден көп еселенгенде, жұмыс токтарының таралуы
артады, ал 2-ден аз төмендеген кезде сілкіністер пайда болуы мүмкін.
Реледегі ток "итеру"арқылы берілген кезде, кесу 10 тәжірибенің 10 рет
жұмыс істейтін ең аз ток кесу тогы ретінде қабылданады. Тәжірибелер үшін
реле орамаларын үлкен токпен бірнеше рет жүктеу керек. Сондықтан
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реледегі ток қысқа уақыт ішінде 10 С интервалмен беріледі, кесу тогы 21
реттеу құрылғысының дәнекерлеуін таңдау арқылы реттеледі және 22 реттеу
бұрандасымен нақтыланады

1-электромагнит; 2-қысқа тұйықталған катушкалар; z — алюминий дискісі; 4құрт; 5-беріліс секторы; 6-сектор тұтқасы; 7 — тұрақты магнит; 8
жылжымалы жақтау; 9 — серіппе; 10 — жалпақ серіппе;//, 12 — реттеу
бұрандалары; 13-раманың бұрандалы бұрандасы;!4-болат кронштейн; 15кесу зәкірі; 16 — зәкір рокері; 17 — оқшаулау аялдамасы; 18 — кесу
контактілері; 19 — индукциялық элементтің контактілері; 20 — іске қосу
уақытын реттеу құрылғысы; 21 — іске қосу тогын реттеу құрылғысы; 22 —
реттеу басын кесу; 23 — кесу шкаласы; 94 — тіреу тақтасы; 25 —
жылжымалы раманың кронштейні; 26-кесу арматурасының қысқа
тұйықталған бұрылысы.
Сурет 3.8-РТ-80 сериялы Реле.
Индукциялық элементтің іске қосылу тогы реледегі ең аз ток болып
табылады, онда 3 жақтауы бар 8 диск алынады, сондықтан 4 құрт 5
сектормен байланысқа түседі және реле контактілер жабылғанға дейін
аяқталады.
Индукциялық элементтің іске қосу тогы құрылғыны дәнекерлеуді
таңдау арқылы реттеледі 21. Іске қосу тогы 9 және 11 бұрандаларын қолдана
отырып, серіппенің кернеуін реттеу арқылы нақтыланады. Қайтару тогы да
тексеріледі. Қайтару коэффициенті 0,8-ден кем болмауы керек. Қайтару тогы
14 электромагниттен 1-ге дейінгі Болат кронштейнді бүгу және 13
жақтаудың бұрандасын бұрау арқылы артады. Соңғысы құрттың 5сектормен байланысын нашарлатуы мүмкін.
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Сипаттаманың тәуелсіз бөлігіндегі реленің іске қосылу уақыты IP = 10
Iust тогында белгіленеді. Уақыт 20 құрылғысымен реттеледі, оның көмегімен 6
тұтқасы тісті секторды қажетті күйде орнатады. Таралу тексеріліп, реленің
уақытша сипаттамасы алынып тасталады. Орташа өлшенген 6-10% - дан
асатын 10 еселенген токпен уақыттың таралуы және реленің типтік уақыттық
сипаттамаларынан айтарлықтай ауытқулар (реле шкаласында көрсетілген
типтік сипаттамалар) диск тіректерінің нашар күйін немесе құрттың
сектормен біркелкі емес байланысын көрсетеді.
Pt-83, РТ-84 және РТ-86 релелерінде 19 индукциялық элементтің
тәуелсіз контактілері және 18 кесу бар. Жеке элементтердің жұмысының
тәуелсіздігі 6 тұтқасының қысқаруымен және 16 зәкірдің 15 рокер білігімен
механикалық байланысы болмауымен қамтамасыз етіледі.
Қуат бағытының релесі. Рбм энергия (қуат) бағытының релесінде іске
қосылудың салыстырмалы түрде аз айналу моменттері болады. Релелік
үйкелісті азайту үшін Рубин тіректері қолданылады, олардың тұтастығын
тексеру керек. Магниттік жүйенің асимметриясына байланысты реленің
өздігінен жүруі кейде байқалады, яғни.арматураның айналуы тек тартылған
токтан немесе тек кернеуден болады. Өзін-өзі ұстау жалған жұмысқа немесе
сезімталдықтың төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Қуат релесінің өзі реле өзегінің қолайлы жағдайын табу арқылы жойылады.
Мұны істеу үшін өзек бекітпесі төменгі тіректің үстінде орналасқан бекіту
гайкасын бұрап босатылады. Момент серіппесі босатылып, / 3 / қосу арқылы
реледегі номиналды кернеу суретте көрсетілгендей беріледі. 3.9 егер бұл
жағдайда арматура бұрыла бастаса, онда кернеу алынып тасталса, өзек кезкелген бағытта 5-10°бұрылады.
Кернеу қайтадан қолданылады, егер өздігінен жүру маңызды болса,
онда өздігінен жүру болмаған кезде өзек басқа бағытқа бұрылады. Содан
кейін ұқсас тексеру Ток бойынша да жүргізіледі: Р2 қосылады (Р1 өшірілген)
және К. з.ең жоғары токқа тең ток кезінде өздігінен жүру жойылады. Егер ток
өздігінен жүруін жойғаннан кейін кернеу бойынша өздігінен жүру пайда
болса, онда реттеу қайтадан басталады.
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Pl, Р2 - ажыратқыштар; фр - фазореттегіштер; rп - потенциометр; РТ, НТ реттегіш және жүктемелік трансформаторлар; - балласт резисторы; V, а, Ф-вольтметр, амперметр, фазометр.
Сурет3. 9-қуат бағытының релесін тексеру схемасы.
Өзін-өзі "сынаға" қалдыруға рұқсат етіледі, яғни.контактілерді ашу
бағытында немесе төтенше жағдайларда мұндай өзін-өзі жабу, оны момент
серіппесін 5-10°қатайту арқылы жоюға болады.
Максималды сезімталдық бұрышы ᵠм.сағ (релені іске қосу үшін Scp - UpIp
минималды қуаты қажет болатын релеге қосылған ток пен кернеу
арасындағы бұрыш). ᵠм сағ релесінде номиналдыдан 5° артық айырмашылығы
болмауы тиіс, ал фмЧ кезінде іске қосу қуаты тиісті реле үшін зауыттық
деректерден аспауы тиіс. Тексеру суретте көрсетілген схема бойынша
жүргізіледі. 10-12.
Р1 және Р2 ажыратқыштары қосылады, ᵠмч бұрышы әдетте реле
моментінің өту аймағы бойынша анықталады. Ол үшін номиналды ток пен
кернеу релеге жеткізіледі. Фр фазорегуляторымен ток немесе кернеу фазасы
өзгереді.
Фазометр релеге қосылған ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысуды
анықтайды, егер реледегі момент белгіні өзгертсе:

 МЧ 

 КЗ НЗ
2

 180 0

3.4.

мұндағы ᵠк з-жұмыс аймағының соңындағы токтың фазалық бұрышы; ᵠ, 13жұмыс аймағының басындағы токтың фазалық бұрышы.
Мысалы, егер жұмыс аймағы 242 - 0 - 58°, содан кейін

180

 МЧ 

580  242 0
 180 0  30 0 ,
2

Р2 (Р1 ажыратылған) және К. з.ең жоғары тогына тең ток кезінде өздігінен
жүру жойылады. Егер ток өздігінен жүруін жойғаннан кейін кернеу бойынша
өздігінен жүру пайда болса, онда реттеу қайтадан басталады.
Релелік кернеу тізбегіндегі қосымша резистордың кедергісін өзгерту
арқылы өзгертуге болады  МЧ
Реленің сезімталдығы (жұмыс күші) сурет схемасына сәйкес тексеріледі.
10-12.  МЧ Реледе номиналды ток 5 немесе 1 А және V вольтметрімен берілсе,
реле жұмыс істейтін ең аз кернеу анықталады. Содан кейін релеге 100 В
кернеу беріледі және реленің минималды тогы а амперметрімен анықталады.
Реле сезімталдығы• В * А,

Sчu  5(1)U мин

Sч I  100 I мин

(3.5)
,

(3.6)

Бұл параграфта жалпы релені орнатудың негізгі әдістері көрсетілген. 12бөлімде кейбір басқа релелерді орнату туралы айтылады. Реленің әр түрі
үшін жұмыста қолданылуы керек арнайы егжей-тегжейлі нұсқаулар бар
3.1.4 Коммутациялық аппаратураны баптау
Төмен кернеулі коммутациялық аппаратураны баптау кезінде негізінен
механикалық бөліктің жай-күйіне және оның жұмысының айқындығына
назар аударылады.
Коммутациялық аппаратураны механикалық тексеру кезінде Күштік
және қосалқы контактілер (блок - контактілер), олардың жай-күйі, реттелуі
және блок-контактілердің жұмыс диаграммасының жоба бойынша басқару
және автоматика схемасына сәйкестігі тексеріледі; қажет болған жағдайда
блок-контактілер ауыстырылады немесе орнында қайта жасалады. Тексеру
кезінде байланыстардың тазалығына, қысымдардың сенімділігіне көп көңіл
бөлінеді. Контактор электромагнитін қолмен (зәкірге басу арқылы)
бекіткішсіз қосқан кезде зәкір қосу электромагнитінің магнит өткізгішіне
тығыз басылуы тиіс. Жылжымалы жүйе сөндіргіш камераларға ілінбестен,
тек серіппелердің қарсылығына жауап беруі керек.
Босатылған кезде жылжымалы бөлік тез түсіп кетуі керек. Қажет болса,
тиісті реттеу жасалады.
Автоматты ажыратқыштар (автоматтар) қосылған күйде сенімді
бекітілуі тиіс. Ажырату электромагнитінің зәкірі соғылған кезде немесе
электромагнитті немесе жылу релесі іске қосылған кезде автомат
ажыратылуы тиіс.
Әр түрлі құрылғыларды қашықтан басқару үшін магниттік стартерлер
181

жиі қолданылады, бірақ олар электр станциялары мен қосалқы станцияларда
болатын үлкен к. з.токтарын өшіре алмайды. Сондықтан тізбектерді
магниттік стартерлермен қатар қорғау үшін сақтандырғыштар немесе
машиналар орнатылады. Егер сақтандырғыштар немесе автоматтар шамадан
тыс жүктемелерден қорғау үшін есептелсе, онда магниттік стартерлердің
жылу релелері пайдаланылмайды және қыздыру элементтерінің орнына
сымнан немесе металл плиталардан секіргіш орнатылуы керек.
Ревизия мен қажетті реттеулерден басқа, коммутациялық аппаратурада
ішкі қосылыстардың схемасы, электромагниттер мен резисторлар
орамаларының жарамдылығы тексеріледі. Күштік және екінші реттік
тізбектердің оқшаулау кедергісі өлшенеді. Нормаға сәйкес кернеуі 1000 В
дейінгі бастапқы тізбектер үшін олардың оқшаулау кедергісі 0,5 МОм кем
болмауы тиіс. Құрғақ бөлмелерде орнатылған контакторлардың, стартерлер
мен машиналардың оқшаулау кедергісі іс жүзінде 5 МОм-ден кем емес, олар
әдетте оқшаулауды кептіру туралы шешім қабылдаған кезде пайда болады.
Қосу және ажырату электромагниттерінде жұмыс кернеуі сурет
схемасы бойынша тексеріледі. 10-3, А немесе 10-7.
Тұрақты ток электр магниттерінің тізбегіндегі ілмектері жоқ
контакторларда экономикалық re резисторлары жиі қойылады (сурет. 3.10). Rэ
резисторының кедергісі к қосу электромагнитінің кедергісінен 10-20 есе
артық.
Егер қосылу электромагнитінің зәкір қозғалысының соңында байланыс
блогы ашылса және арматура электромагнитке жақсы сәйкес келсе, онда
электромагнит орамасындағы ток 10-20 есе азаяды, бұл арматураның сенімді
ұсталуын қамтамасыз етеді. Осылайша, re резисторы электр энергиясын
үнемдеуге мүмкіндік береді және электр магниттерінің орамалы сымдарының
көлденең қимасын азайтуға мүмкіндік береді.

Сурет 3.10 - Контакторды ысырмасыз қосу.
Мұндай тізбектерде re резисторымен бірге контактордың жұмыс істеу
және қайтару кернеуі тексеріліп, kB қайтару коэффициенті есептеледі:
kB 

UB
U ср

(3.7)

Егер қайтару коэффициенті 0,8-ден асатын болса, онда қарсылықты
азайту керек, себебі үлкен қайтару коэффициентімен контактор жеткілікті
сенімді ұсталмайды және желідегі кернеу төмендеген кезде ол құлап кетуі
мүмкін.
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Айнымалы ток электр магниттерінің жұмыс кернеуі шамамен 85% UV,
ал қайтару кернеуі 50-60% UB-ден төмен болмауы керек . Электр
қозғалтқыштарының тізбектерінде орнатылған контакторлардың немесе
стартерлердің төменгі кернеуі оларды іске қосудың ауыр жағдайларына
әкелуі мүмкін, ал жұмыс істеп тұрған электр қозғалтқышындағы кернеу
төмендеген кезде соңғысы токпен шамадан тыс жүктеледі.
Жылу релесінде (3 4-6) /Н шегінде бір немесе екі нүктеде іске қосылу
уақыты тексеріледі. Іске қосу уақыты машинаны номиналды токпен 20-45°С
температурада қыздырғаннан кейін механикалық секундомермен тексеріледі.
Іске қосу уақыты осы реле немесе автомат үшін үлгілік сипаттамаларда
көзделген шектерге сәйкес келуі тиіс
Жылу релесінің жұмыс сипаттамалары қыздыру элементінің кезең кезеңмен өзгеруімен өзгереді, олар сандармен белгіленеді және биметалл
плитасы мен босату жетегі арасындағы алшақтықты біртіндеп өзгертеді.
Кейбір машиналарда, мысалы, AP-50, Сіз аралықты біртіндеп өзгерте аласыз.
Максималды босатқыштардың жұмыс уақытын әдетте тексеру қажет
емес, ал машиналардағы жұмыс тогын қарама-қарсы серіппенің кернеуімен
реттеуге болады.
Электр тізбектерін қорғауға арналған сақтандырғыштарды немесе
автоматтарды (аппараттарды) таңдау кезінде мынадай пайымдаулар
басшылыққа алынады.
.
Қорғау аппаратының (балқыту ендірмесі, автомат) номиналды кернеуі
шартты қанағаттандыруы тиіс
U ап..н  U C

(3.8)

Қорғау аппаратының шекті ажыратылатын тогы
I ап.пр  I к. з. макс

(3.9)

Балқымалы кірістірудің немесе жылу ажыратқыштың номиналды тогы
I ап.н  k н I нагр . макс

I ап.н  I доп.пр

I ап.н 

(3.10)

(3.11)

Iк.з.
20

(3.12)

I к. з
I
 I ап.н  к. з
10
20

(3.13):
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Магниттік стартерлермен қатар орнатылған сақтандырғыштар үшін (106) шарт қолданылады, ал егер магниттік стартердің жылу релесі істен шықса,
онда (10-7)
I ап.н 

Iк..з.о

I ап. м. р 

(3.15)

(3.14)

3

Iк.з.о.
1,25  1,4

,

Үш фазалы желілер үшін (10-8) шарт қолданылады, ал машиналардың
электромагниттік ажыратқыштары үшін (10-9); мұнда 1,25 А - дан асатын
токтар үшін 100, ал 1,4 - 100 А-ға дейінгі токтар үшін.
(10-2)-(10-9) UC формулаларында-қорғалатын желінің номиналды
кернеуі; Uап.Н.Н. - аппараттың номиналды кернеуі мен тогы; IAP.Н. аппараттың шекті рұқсат етілген тогы; Інагр.макс-максималды ток жүктемесі;
Idop.PR-қорғалған желі сымдарының максималды рұқсат етілген тогы; EC.з. обір фазалы к. з. ең кіші ток.
(10-4) формулада сенімділік коэффициенті Тұрақты жүктемесі бар
тізбектердегі
сақтандырғыштар
үшін
1,1-1,2-ге
тең;
электр
қозғалтқыштарының өздігінен іске қосылатын тізбектері үшін есептелген
сақтандырғыштар үшін 2-2,5-ке; магнитті іске қосқыштардың жылу релелері
үшін 1,2-1,3-ке; тұрақты сипаттамалары бар автоматтар үшін 1,0-1,1-ге;
ажыратқыштарды қосу электр магниттерін қорғау сақтандырғыштары үшін
0,3-0,35-ке; ажыратқыштарды қосу электр магниттерін қорғау автоматтары
үшін 0,12-0,20-ге тең деп қабылданады.
Аккумуляторлық батареялар үшін тек жылу қорғанысы қолданылады. С
типті батарея үшін ажыратқыштың жылу элементінің балқымалы ендірмесі
немесе тағамын 3 сағаттық разряд режимінің 2,5-еселік тогына таңдайды:

I ап.н с  2,5  9 №  22,5№

,

(3.16)

ал СК типті батареялар үшін-разрядтың 1 сағаттық режимінің 2
еселенген тогы есебінен:
,
I ап.н ск  2 18,5№  37 №
(3.17)
мұндағы № - с немесе С батареялары элементтерінің нөмірі.
Тұрақты ток тақталарынан шығатын желілерді қорғау үшін жылу
қорғанысы да қолданылады, ол формулаға сәйкес келуі керек(10-7).
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TH өлшеу аспаптарының тізбектерінде 6-10 а кірістері бар
сақтандырғыштар немесе 2,5 а автоматтары орнатылады. Релелік қорғанысты
қоректендіретін TH тізбектерінде жылу және ең жоғары ажыратқыштары бар
және автоматтардың іске қосылуы туралы сигнал беру үшін блок-түйіспелері
бар автоматтар орнатылады.
Қорғаныс параметрлерін таңдағанда, жоғарыда аталған жағдайлардан
басқа, таңдауды ескеру қажет. Уақыт ұстамасы жоқ максималды
ажыратқыштар селективтілікті қамтамасыз етпейтіндіктен, оларды
тұтынушыларды тікелей қоректендіретін желілерде соңғы ретінде ғана
орнатуға болады. ШУ, ШС және ШП шиналарының қоректену
тізбектеріндегі автоматтардың лездік электрмагниттік ағытпалары болмауы
тиіс және іске қосылу сигнализациясына арналған блок-түйіспелермен
жабдықталуы тиіс.
3.1.5 Қайталама тізбектерді тексеру
Панельдерді, пульттерді және автоматика мен басқарудың жекелеген
құрылғыларын монтаждауды тексеру тексерілген монтаждау схемалары
бойынша "сынаманың" көмегімен жүргізіледі. Тексеру алдында сыртқы
байланыстардың бақылау және күштік кабельдері ажыратылады және
панельдегі мұндай ішкі байланыстар зондқа арналған айналма тізбекті бере
алады. Орнату схемасы нақты орнату мен таңбалауға дәл сәйкес келуі керек.
Ашық (көрнекі) монтажы бар қарапайым схеманы көзбен тексеруге болады.
Монтаждауды тексеру кезінде аппараттардың блок-түйіспелерінің,
реленің ажырататын және тұйықтайтын түйіспелерінің жағдайына назар
аударылады. Контактілердің орналасуы құрылғының немесе реленің қуатсыз
күйі үшін схемаға сәйкес келуі керек. Тиісті құрылғы жұмыс істеген кезде
контактілер ауысуы керек.
БИ сынау блоктарындағы далдалардың дұрыс құрастырылуы және Ток
трансформаторларының тізбектеріндегі блоктарға жерге тұйықтау
өткізгіштің берілуі тексеріледі. БИ-де ток тізбектерін қысқарту блоктың
ішіне арнайы секіргіштерді орнату арқылы қамтамасыз етіледі. Ток
трансформаторларының тізбектері блоктарға төменнен жақындауы тиіс, ал
блоктың қақпағы алынған кезде, Егер ток трансформаторлары жағынан басқа
жерге тұйықтау болмаса, бұл тізбектер қысқартылуы және жерге тұйықталуы
тиіс. Егер ток трансформаторларының әртүрлі жиынтықтарынан токты
жинақтау сынақ қысқыштарында жасалса, онда бұл қысқыштардың
қосылыстары суретте көрсетілгендей жасалуы керек. 10-18. Суреттен кезкелген ток трансформаторының тогын өлшеу үшін амперметрді қалай қосуға
болатындығын көруге болады.
Панельдерді, пульттерді және автоматика мен басқарудың жекелеген
құрылғыларын монтаждауды тексеру тексерілген монтаждау схемалары
бойынша "сынаманың" көмегімен жүргізіледі. Тексеру арқылы сыртқы
байланыстардың бақылау және күштік кабельдері ажыратылады.
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мұндай ішкі байланыстар панельде ашылады, олар зонд үшін айналым
тізбегін бере алады. Орнату схемасы нақты орнату мен таңбалауға дәл сәйкес
келуі керек. Ашық (көрнекі)монтажы бар қарапайым схеманы көзбен
тексеруге болады. Монтаждауды тексеру кезінде аппараттардың блоктүйіспелерінің, реленің ажырататын және тұйықтайтын түйіспелерінің
жағдайына назар аударылады. Контактілердің орналасуы құрылғының
немесе реленің қуатсыз күйі үшін схемаға сәйкес келуі керек.
Тиісті құрылғы жұмыс істеген кезде контактілер ауысуы керек. БИ
сынау блоктарындағы далдалардың дұрыс құрастырылуы және Ток
трансформаторларының тізбектеріндегі блоктарға жерге тұйықтау
өткізгіштің берілуі тексеріледі. БИ-де ток тізбектерін қысқарту блоктың
ішіне арнайы секіргіштерді орнату арқылы қамтамасыз етіледі. Ток
трансформаторының тізбектері төменгі блоктарға жақындауы керек, ал
блоктың қақпағы алынған кезде, егер ток трансформаторы жағынан басқа
жерге қосу тогы болмаса, бұл тізбектер қысқартылып, жерге қосылуы керек.
Егер ток трансформаторларының әртүрлі жиынтықтарынан токты жинақтау
сынақ қысқыштарында жасалса, онда бұл қысқыштардың қосылыстары
суретте көрсетілгендей жасалуы керек. 10-18. Суреттен кез-келген ток
трансформаторының тогын өлшеу үшін амперметрді қалай қосуға
болатындығын көруге болады. 1000-2500 в мегомметрмен монтаждауды
тексергеннен кейін жерге (панель корпусына) қатысты және басқару, сигнал
беру, өлшеу және қорғау тізбектерінің арасындағы ток өткізгіш бөліктердің
оқшаулау кедергісі өлшенеді.
Ваттметрлер мен есептегіштердегі кернеу мен ток тізбектері
арасындағы оқшаулау босатылғанын есте ұстаған жөн, сондықтан өлшеу
алдында бұл тізбектерді біріктіру қажет. Оқшаулауды өлшеу алдында
конденсаторлар мен жартылай өткізгіш құрылғылардың түйреуіштерін
қысқарту керек. Кейін тексеру монтаждау панельдері мен жекелеген
құрылғылардың кіріседі кабель байланыстарын тексеру. Тексеру кабельдерді,
қималарды және кабельдердегі өзектердің санын таңбалау жобасымен
салыстырудан басталады.
Ерекше сақтықты талап етеді кабельдер алюминий талсымдары бар олар оңай бұзылып тұрады қайталанған перегибах. Қысқа байланыс
кабельдерін қоңырау шалуды зонд көмегімен жасауға болады, ал ұзын
байланыс немесе басқа бөлмелермен байланыс үшін телефон түтіктерін
пайдалану ыңғайлы. Қоңырау шалу кезінде сіз дәл сымдарды ғана емес,
сонымен қатар таңбалау схемасының дәл сәйкестігін де бақылауыңыз керек.
Қоңырау шалғаннан кейін жерге және басқа тамырларға қатысты әр
ядроның оқшаулау кедергісін мегаометрмен өлшеу керек. Директивалық
нормаларға сәйкес жекелеген кабельдерді оқшаулау нормаланбайды, бірақ
өлшенген кедергісі 10 Мом төмен емес кабель қанағаттанарлық деп
саналады, бұл ретте әртүрлі талсымдарды оқшаулау жағдайында үлкен
айырмашылық болмауы тиіс (3-4 еселік). Жарамды кабельдерді монтаждау
схемалары бойынша панельдерге қайта қосу керек.
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Уақытша пайдаланылмайтын кабельдердің талсымдары да тексеріледі,
бірақ панельдерге қосылмайды, бірақ таспамен немесе оқшаулау түтігімен
оқшауланады. Бұл туралы монтаждау және схемалық схемада белгі
жасалады. Кабельдердің резервтік талсымдары қысқыштар қатарларынан
басқа жаққа бұрылады. Кабельдердің алюминий өткізгіштері қарапайым
және серіппелі шайбалары бар қысқыштарға қосылуы керек.
Ток пен кернеу тізбектерін орнатуды тексеру кезінде орамалардың
полярлығы бойынша схеманы құрастыруға ерекше назар аудару керек.
Орнату орнында өлшеу трансформаторларының бастапқы және екінші
орамаларының басталуы мен ұштары қалай орналасқанына көз жеткізіп,
екінші орамалардың жоба бойынша қосылғанын тексеру қажет. Ток
трансформаторларының көпшілігінде екіншілік орамалары бар екі-төрт өзек
бар, олардың әрқайсысының өзіндік зауыттық таңбасы бар. Екінші реттік
тізбектердің монтажын тексеру кезінде бірдей зауыттық таңбалары бар
орамалардың бір қорғаныс жинағында қолданылуына назар аудару керек.
Барлық ток тізбектерін құрастыру аяқталғаннан кейін және барлық аспаптар
мен қорғаныс релесін қосқаннан кейін ток тізбектерін жүктеу керек (12тарауды қараңыз). Суреттегі схемада. 10-19а, бір қарағанда, A600 маркалы
шүмектер ашық Үшбұрыш схемасына сәйкес қосылған кернеу
трансформаторларының екінші орамасының а терминалына, ал x
терминалына C600 маркасымен жалғануы қате болып көрінуі мүмкін.
Алайда, мұнда ешқандай қате жоқ: мұнда қайталама тізбектер бастапқы
тізбектерге толық сәйкес келеді.
Ұқсас көрінетін сәйкессіздіктер үш фазалы трансформаторлар үшін де
кездеседі, әсіресе олар суретте көрсетілгендей, сол жақта оң жақта боялған
ұяшықтарға орнатылған кезде. 10-19б. Мұнда конструктивті себептерге
байланысты С фазасы с терминалына, ал А терминалына к фазасы қосылған.
Тиісінше, бастапқы және қайталама тізбектер белгіленеді. Кернеу тізбектері,
әсіресе синхрондау үшін қолданылған кезде, сыртқы көзден бастапқы
кернеумен тексерілуі керек. Ол келесідей жасалады.
Тізбегі тексерілуі керек кернеу трансформаторы жоғары жағынан
желіден ажыратылады және Ж-З бұрмаларының орнына 220 немесе 380 В
кернеу беріледі. К бұруы З бұруымен қосылады (суретті қараңыз). 10-19а)
немесе кернеу трансформаторының нөлдік терминалымен (суретті қараңыз.
10-19б). Сонымен қатар, кернеу тізбектерінің барлық қайталама тізбегі
жиналуы керек, құрылғылар мен релелер қосылған, сақтандырғыштардың
автоматтары немесе балқымалы кірістері тізбекті қалыпты түрде жабуы
керек, ажыратқыштардың блок контактілері де қосылуы керек. Енді барлық
кернеу тізбектерінен өтіп, олар тек осы трансформатордың екінші
тізбектерінде және A600 және B600 бренді бар тізбектерде белгілі
трансформация коэффициентімен азайтылған кернеу пайда болғанын
тексереді.
Ұқсас тексеруді басқа кернеулердің үйлесуі үшін жасау керек: З-К
және Ж-К. Синхрондау тізбектерін тексеру үшін ПШ синхрондау кілттері
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мен ПРС синхрондау динамиктерін кезекпен қосып, тиісті шиналарда,
құрылғыларда және синхрондау релесінде кернеудің пайда болуын тексеру
керек. Басқару, сигнал беру және қорғаудың жедел тізбектеріндегі, сондай-ақ
кернеу трансформаторларының екінші тізбектеріндегі сақтандырғыштар мен
автоматтарды таңдау жалпы ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. Барлық
панельдер мен барлық кабельдік байланыстарды тексергеннен кейін
тізбектер құрастырылады (панельдерге қосылудан басқа) және барлық
бөлімдер, жинақтар және т. б.
Сақтандырғыштардағы немесе автоматтардағы басқару панелінде
басқару тізбектерінің плюс және минус және сигнал беру, өлшеу және қорғау
тізбектері жеке біріктіріледі және 1 минут ішінде 1000 В айнымалы ток
кернеуімен барлық тізбектерге сынақ жүргізіледі. Сынаққа дейін және одан
кейін аталған құрылғылардың әрқайсысының жиналған схемасында
оқшаулау кедергісін өлшеу жүргізіледі. Сынаудан кейін оқшаулау кедергісі
нашарламауы және 1 МОм кем болуы тиіс. Сынау кезінде тармақталған
желінің бірде-бір учаскесінде ешкім кернеуге түспеуі үшін сақтық шаралары
қабылданады.
Жекелеген тізбектерді сынағаннан кейін станцияның немесе қосалқы
станцияның ортақ шинкаларына қосылу керек (шинкалар жеке ұқсас түрде
сыналуы тиіс).
Тексеру кезінде анықталған монтаждаудағы жобадан рұқсат етілген
ауытқулар барлық құжаттамамен, сынақ хаттамаларымен және есептермен
бірге пайдалану персоналына тапсырылатын монтаждау схемаларына
енгізіледі.
3.2 Жалпы станциялық
Жабдықтарды баптау

құрылғылар

мен

қашықтықтан

3.2.1 Жоғары вольтты сынақтар. Жоғары вольтты сынақтарды
орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Электр жабдығын жоғары вольтты сынау (3.11-сурет) оны пайдалануға
беру алдында, жөндеуден кейін және пайдалану процесінде алдын алу
мақсатында жүргізіледі. Жоғары кернеуді қолдана отырып тексерулерге
РЗиА құрылғыларының екінші тізбектері, станциялардың күштік және өлшеу
жабдықтары, КРУ және КРУЭ жатады. Жабдықты пайдалануға беру кезінде
қажетті сынақтардың көлемі мен оларға қойылатын талаптар ЭҚҚ – мен, Ал
жоспарлы тексерулер кезінде-РЖ-мен регламенттеледі 34.45 – 51.300-97.
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3.11-сурет-жоғары вольтты сынақтар
Қуат кабельдерін, трансформаторларды және басқа электр
жабдықтарын тексеруді елемеу қауіпті. Пайдалану кезінде электротехника
табиғи тозу мен қартаюға ұшырайды, сондықтан оны мезгіл-мезгіл
диагностикалау, жоғары кернеулі сынақтар, жоғары вольтты кірістерді
сынау, үзілістерді, зақымдануларды және басқа да ақауларды іздеу өте
маңызды.
Электр техникалық зертханалардың қызметтерін үнемдеу қауіпті және
қысқа мерзімді болып табылады – мұндай үнемдеу көбінесе төтенше
жағдайларға, жазатайым оқиғаларға, өндірістің тоқтап қалуына және үлкен
шығындарға әкеледі.
Жоғары вольтты сынақтардың міндеттері
Жоғары вольтты жабдықты сынау келесі мақсаттарда жүргізіледі:
 электр жабдықтарының номиналды сипаттамаларын тексеру және
оның жұмыс қабілеттілігін анықтау;
 электр жабдығының, күштік және жарық беру желілерінің техникалық
жай-күйін анықтау;
 кабельдердің бүлінген жерлерін іздеу;
 кейінгі пайдалану кезінде жабдықтың әлеуетті қауіпсіздігі мен
тұрақты жұмысын бағалау;
 нысанды қалыпты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
Оқшаулағыштардың
жоғары
вольтты
сынақтары
электр
жабдықтарының шамадан тыс жүктелуіне және механикалық зақымдалуына
жол бермейді, оның апатсыз жұмысын және ұзақ қызмет мерзімін
қамтамасыз етеді. Электр жабдықтарын пайдаланудың тиімділігі мен
қауіпсіздігі қажетті тексерулердің қаншалықты кәсіби және уақтылы
жүргізілуіне байланысты. Сондықтан мұндай тексерулерді жақсы
жабдықталған жоғары вольтты сынақ зертханасы жүргізуі керек, оның
құрамына үлкен тәжірибесі бар мұқият дайындалған мамандар кіреді.
Электр жабдықтарын жоғары вольтты сынаудың ерекшеліктері
Қуат кабельдерін, қосалқы станциялардың электр жабдықтарын және
басқа да энергетикалық нысандарды жоғары кернеумен тексеру-бұл күрделі
және көп уақытты қажет ететін процесс. Ол қамтиды:
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анықтау;

Электр қондырғыларын көзбен шолу;
күштік трансформаторларды тексеру;
тарату құрылғыларының жабдықтарын сынау;
жерге қосу құрылғыларының сипаттамаларын анықтау;
кабель желілерінің жағдайын бақылау, зақымдалған жерлерді іздеу;
аппараттар мен түйіспелі қосылыстарды тепловизиялық тексеру;
кабельдік желілер мен электр сымдарының оқшаулау кедергісін

110 кВ дейінгі желілерде-ВН жағында фазалау;

қозғалтқыштардың, генераторлардың және өзге де қуатты
айналмалы машиналардың оқшаулауын тексеру;

жоғары вольтты кірмелерді сынау;

жабдықты оқшаулауда ішінара разрядтарды өлшеу;

оқшауланған бейтарабы бар желілерде-жерге тұйықтаудың
сыйымды токтарын бақылау;

екінші реттік тізбектерді сынау;

РЗиА құрылғыларын тексеру;

Құрама және қосқыш шиналарды бақылау;

жүктеме ажыратқыштарын, айырғыштарды тексеру.
Жоғары вольтты сынақтар жүргізілгеннен кейін қолданыстағы
нормативтік құжаттарға сәйкес техникалық есеп жасалады. Ол жабдықтың
күйін көрсетеді және анықталған ақауларды жою бойынша ұсыныстарды
қамтиды.
Мегаомметрмен сынау және өлшеу
Оқшаулау кедергісін өлшеу үшін M 4100/1-5 конфигурациясының
мегаомметрлері қолданылады. Олардың техникалық көрсеткіштері 3.1кестеде келтірілген.


3.1-кесте-мегаомметрлердің техникалық көрсеткіштері
Техникалық
сипаттамалары

М 4100/1

М 4100/2

М 4100/3

М 4100/4

М4Н10 / 5

Өлшеу диапазоны, com

0–200

0–500

1–1000

0–1000

0–2000

Өлшеу диапазоны, МОм

0–100

0–250

0–500

0–1000

0–2500

Шкаланың жұмыс бөлігі,
0–200
кОм

0–500

0–1000

0–1000

0–2000

Шкаланың жұмыс бөлігі,
0,01–20
МОм

0,02–50

0,05–100

0,2–200

0,5–1000

Номиналды кернеу, В

250+25

500+50

1000+100

2500+250

1

1

1

1

100+10

Негізгі қателік, жұмыс
1
шкаласы шамасынан %
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Жоғары вольтты жабдықтың оқшаулауын өлшеу кезінде 2500 В
мегаомметрлер қолданылады (сурет.3.12).

3.12 сурет -Мегаомметр
Мұндай құрылғылар қуат көзімен (тұрақты ток генераторы)
жабдықталған және мегаомдарда оқуды санауға мүмкіндік береді. Қосылу
тиісті қысқыштарға жүзеге асырылады:
1. Егер жерге қатысты оқшаулау кедергісін өлшеу қажет болса, "Л"
қысқышы қондырғының ток өткізгіш бөлігіне, ал "З" қысқышы оның
корпусына қосылады.
2. Егер жермен байланысы жоқ тізбектердің оқшаулау кедергісі
өлшенсе, қысқыштарды ерікті түрде қосуға болады.
3. Өлшеу дәлдігін арттыру және әртүрлі факторлардың әсерін
болдырмау үшін "E"қысқышын пайдалану керек.
Мегаомметр сынақ объектісіне оқшауланған тұтқалары және
ұштарында шектеу сақиналары бар ең аз ұзындықтағы икемді сымдармен
қосылады. Қосылу сымдарының оқшаулау кедергісі алдын-ала өлшенеді. Ол
аспапты өлшеудің жоғарғы шегінен кем болмауы тиіс. Өлшеуді 2 адам
жүргізеді: біреуі генератордың тұтқасын айналдырады, ал екіншісі сынаққа
жататын тізбектің бөліктеріне тиеді.
Дұрыс оқу үшін генератордың тұтқасын 90-150 айн/мин аралығында
бұру керек. Мегаомметрлердің номиналды кернеуі ашық сыртқы тізбекте
және 120 айн/мин дамиды. Оқшаулаудың кедергісі құрылғының шкаласында
генератордың қалыпты жылдамдығына жеткеннен кейін 60 секундтан кейін
орнатылған R-60 кедергі мәні болып саналады. Кері санау көрсеткі тұрақты
позицияны қабылдағаннан кейін қатаң түрде жүзеге асырылады.
Жоғары вольтты сынақтарды орындау процесі
Жоғары вольтты сынақтарды жүзеге асыру кезектілігі келесідей:
1. Сынақ жабдығының жарамдылығы алдын ала тексеріледі. Қорғаныс
қоршауы орнатылады (сурет.3.13).
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3.13-сурет-қорғаныс бөлімі
2. Сынақ тізбегін құрастыру кезінде бірінші кезекте сынақ
қондырғысының қорғаныстық және жұмыстық жерге тұйықтауы және қажет
болған жағдайда сынауға жататын жабдық корпусының қорғаныстық жерге
тұйықтауы жүргізіледі. Сынақ қондырғысын 380/220В электр желісіне қосу
алдында қондырғының жоғары вольтты кірісіне жерге тұйықтау
қолданылады. Ол үшін 4 мм2 қимасы бар мыс сым қолданылады.
3. Қондырғы электр желісіне штепсель айыры немесе тізбектің
көрінетін үзілісі бар коммутациялық аппарат арқылы қосылады.
4. Сым фазаға, тексерілетін жабдықтың полюсіне немесе кабель
желісіне қосылады. Ол сынаумен басшының нұсқауы бойынша және тек
жерге тұйықталғаннан кейін ғана ажыратылады.
5. Кернеуді беру алдында жұмыс жүргізуші бригада мүшелерінің
көрсетілген орындарда болуын және бөгде адамдардың қашықтығын
тексереді, бригаданы кернеуді беру туралы ескертеді, ескертуге жауап алады.
Содан кейін ол жерге қосылуды қондырғының шығысынан алып тастайды
және оған 380/220В кернеуді береді. Әрбір нақты санаттағы жабдық үшін
сынау кернеуінің мәні "тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану
ережелерінде"көрсетіледі.
6. Сынақ жұмыстары аяқталғаннан кейін оларды өндіруші кернеуді
нөлге дейін төмендетеді, қондырғыны электр желісінен ажыратады,
қондырғының шықпасын жерге қосады және бұл туралы бригадаға
хабарлайды.
7. Сымдар қайта қосылады немесе егер сынақтар аяқталған болса,
ажыратылады, одан кейін қоршаулар алынады.
Қауіпсіздік ережелері
Жоғары вольтты сынақтарды жүргізуге арнайы дайындықтан және
білімін тексеруден өткеннен кейін 18 жасқа толмаған адамдарға куәлікте
сынақтарды жүзеге асыруға рұқсат беру туралы белгі көрсетіліп рұқсат
етіледі. Жоғары кернеулі оқшаулауды сынау алдында міндетті түрде
оқшаулауды мұқият тексеру және оның жай-күйін басқа тәсілдермен бағалау
жүргізіледі. Зерттелетін объектіде кернеудің болмауы, аппаратураның,
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кабельдік шұңқырлардың, сымдардың және басқа элементтердің тазалығы
тексеріледі.

Қорғау құралдары

Сурет 3.14-қорғау құралдары
Сондай-ақ, төмен сынақ кернеуі немесе әлсіз оқшаулауы бар барлық
бөліктердің ажыратылып, қысқарғанына көз жеткізу керек. Оқшаулауды
тексеру кезінде микросхемаларға, түзеткіштерге, конденсаторларға және
төмен сынақ кернеуі бар қондырғылардың басқа элементтеріне жоғары
кернеудің берілуіне жол бермеу қажет. Барлық жоғары вольтты сынақтар
резеңке төсеніште және резеңке қолғапта тұрып орындалады (сурет.3.14).
№ 10 практикалық жұмыс
Тақырыбы: электр сымдарының, қуат кабельдерінің, электр
машиналарының, екінші тізбектердің және электр аппараттарының
оқшаулауын өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынау
Жұмыс мақсаты:
1.Электр сымдарын, қуат кабельдерін, электр машиналарын, екінші
тізбектерді және жоғары кернеулі өнеркәсіптік жиіліктегі электр
аппараттарын сынау тәртібі мен ережелерін зерттеу.
2.Электр сымдарын, күш беретін кабель желілерін, электр
машиналарын, екінші реттік тізбектерді және электр аппараттарын
өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуімен сынауды жүргізудің практикалық
дағдыларын алу.
3.Электр жабдықтарын жоғары кернеумен сынауға арналған
құрылғылармен және схемалармен танысыңыз.
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Жұмысқа тапсырмалар
1. Электр сымдарын, қуат кабельдерін, электр машиналарын, екінші
тізбектерді және жоғары кернеулі өнеркәсіптік жиіліктегі электр
аппараттарын сынау көлемдері мен мерзімдерін зерттеу.
2. Электр сымдарын, қуат кабельдерін, электр машиналарын, екінші
тізбектерді және электр аппараттарын өнеркәсіптік жиіліктегі жоғары
кернеумен сынау әдістерін зерттеу.
3. Оқытушының тапсырмасына сәйкес жоғары түзетілген кернеумен
ф4102 және ЭСО202 мегаомметрлермен электр сымдарын немесе күштік
кабель желісін, электр қозғалтқышын, басқару шкафының екінші реттік
тізбектерін және электр аппараттарын сынақтан өткізу.
4. Электр сымдарын, қуат кабелін, электр қозғалтқышын, басқару
шкафының екінші тізбегін және өнеркәсіптік жиіліктегі жоғары кернеулі
электр аппараттарын сынау хаттамаларын толтырыңыз.
Қысқаша теориялық мәліметтер
Оқшаулауды
жоғары
кернеумен
сынау
басқа
әдістермен
Анықталмайтын жергілікті ақауларды анықтауға мүмкіндік береді; бұдан
басқа, мұндай сынау әдісі оқшаулаудың асқын кернеулердің әсеріне төтеп
беру қабілетін бақылаудың тікелей тәсілі болып табылады және
оқшаулаудың сапасына белгілі бір сенімділік береді. Оқшаулауға жұмыс
кернеуінен асатын сынақ кернеуі қолданылады, ал қалыпты оқшаулау
сынаққа төтеп береді, ал ақаулық бұзылады.
Жоғары кернеумен сынау кезінде сынақ кернеулерінің үш негізгі түрі
пайдаланылады: өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуі, түзетілген тұрақты
кернеу және импульсті сынау кернеуі (стандартты найзағай импульстері).
Сынақ кернеуінің негізгі түрі--ндірістік жиіліктегі кернеу. Мұндай
кернеуді қолдану уақыты - 1 мин, Егер осы уақыт ішінде оқшаулаудың
бұзылуы немесе ішінара зақымдануы байқалмаса, оқшаулау сынақтан өткен
болып саналады. Кейбір жағдайларда жоғары жиілікті кернеумен сынақтар
өткізіледі (әдетте 100 немесе 250 Гц).
Сыналатын оқшаулаудың үлкен сыйымдылығында (кабельдерді,
конденсаторларды сынау кезінде) жоғары қуатты сынақ аппаратурасын
қолдану талап етіледі, сондықтан мұндай объектілер көбінесе жоғары
тұрақты кернеумен сыналады. Әдетте, тұрақты кернеу кезінде оқшаулаудағы
диэлектрлік шығындар оны қыздыруға әкеледі, сол тиімді мәннің ауыспалы
кернеуіне қарағанда бірнеше реттік төмен; сонымен қатар, жартылай
разрядтардың қарқындылығы әлдеқайда төмен. Мұндай сынақтар кезінде
оқшаулауға жүктеме ауыспалы кернеумен сынауға қарағанда едәуір аз
болады, сондықтан ақаулы оқшаулауды бұзу үшін ауыспалы сынауға
қарағанда жоғары тұрақты кернеу қажет.
Тұрақты кернеумен сынау кезінде оқшаулау арқылы ағып кету тогы
қосымша бақыланады. Тұрақты сынақ кернеуін қолдану уақыты 5-тен 15
минутқа дейін. Оқшаулау, егер ол сыналмаса, сынақтан өткен болып
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саналады, ал ағып кету тогының мәні сынақтардың соңына қарай өзгермеген
немесе төмендеген жоқ.
Сынақ кернеуінің үшінші түрі-1,2 мкс фронты бар және 50 мкс-қа дейін
созылатын стандартты найзағай кернеулері. Импульстік кернеу сынақтары
жұмыс кезінде оқшаулау ұқсас сипаттамалары бар найзағай кернеулеріне
ұшырайтындықтан жасалады. Найзағай импульстарының оқшаулауға әсері
кернеудің өзгеру жылдамдығының жоғарылауына байланысты 50 Гц
кернеуінің әсерінен ерекшеленеді, бұл трансформаторлардың оқшаулау
түріндегі күрделі оқшаулау бойынша кернеудің басқа таралуына әкеледі;
сонымен қатар, қысқа уақыт ішінде бұзылу процесінің өзі 50 Гц жиіліктегі
бұзылу процесінен ерекшеленеді, бұл вольт-екінші сипаттамамен
сипатталады. Осы себептерге байланысты кейбір жағдайларда өндірістік
жиілік кернеуін сынау жеткіліксіз.
Найзағайдың
оқшаулауға
әсері
көбінесе
қорғаныс
разрядтауыштарының іске қосылуымен бірге жүреді, ол басталғаннан кейін
бірнеше микросекундтар арқылы кернеу толқынын кесіп тастайды,
сондықтан сынақтар кезінде импульс басталғаннан кейін 2-3 мкс арқылы
кесілген импульстар қолданылады (стандартты найзағай импульстері
кесіледі). Импульстің амплитудасы оқшаулауды шамадан тыс кернеуден
қорғайтын жабдықтың мүмкіндіктеріне, кейбір резервтерге және импульстік
кернеулерге бірнеше рет ұшыраған кезде жасырын ақаулардың жинақталу
мүмкіндігіне байланысты таңдалады. Сынақ импульстарының нақты
шамалары МЕМСТ 1516.1-76 бойынша анықталады.
Ішкі оқшаулауды сынау 3 соққы әдісімен жүргізіледі. Нысанға оң және
теріс полярлықтың үш импульсі беріледі, алдымен толық, содан кейін
кесіледі. Импульстар арасындағы уақыт аралығы-1 минуттан кем емес.
Оқшаулау, егер сынақ кезінде оның тесілуі болмаса және зақымдану
табылмаса, сынақтан өтті деп есептеледі. Зақымдануды анықтау әдісі өте
күрделі және әдетте осциллографиялық әдістермен жүзеге асырылады.
Жабдықтың сыртқы оқшаулауы объектіге кемінде 1 минут аралықпен
15 соққы әдісімен сыналады. толық және кесілген екі полярлықтың он бес
импульсі қолданылады. Егер он бес импульстің әрбір сериясында екіден
артық емес толық разряд (жабу) болса, оқшаулау сынақтан өткен болып
есептеледі.
Сынақтардың барлық түрлерін үш негізгі топқа бөлуге болады, олар
мақсаты бойынша және сәйкесінше көлемі мен нормалары бойынша
ерекшеленеді:
 өндіруші зауытта жаңа өнімдерді сынау;
 Жаңа жабдықты төсегеннен немесе монтаждағаннан кейінгі сынақтар,
күрделі жөндеуден кейінгі сынақтар;
 мерзімді профилактикалық сынақтар.
Профилактикалық немесе жөндеуден кейінгі сынақтар кезінде
оқшаулаудың келесі кезекті сынақтарға дейін істен шықпай жұмыс істеу
қабілеті тексеріледі. Жоғары кернеумен оқшаулауды бақылау оқшаулаудың
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ұзақ мерзімді электрлік беріктігін жанама бағалауды ғана береді, ал оның
негізгі міндеті - шоғырланған ақаулардың болмауын тексеру.
Өндіруші зауыттардағы жаңа жабдыққа арналған сынақ кернеулері
МЕМСТ 1516.2-97 анықталады, ал профилактикалық сынақтар кезінде сынақ
кернеулерінің мәні зауыттық нормалардан 10-15% төмен қабылданады. Бұл
төмендеу оқшаулаудың қартаюын ескереді және сынақтар кезінде пайда
болатын ақаулардың жиналу қаупін азайтады.
Пайдалану жағдайында жоғары кернеумен оқшаулауды бақылау
номиналды кернеуі 35 кВ-тан аспайтын жабдықтардың кейбір түрлері үшін
(айналмалы машиналар, қуат кабельдері) жүргізіледі, себебі жоғары
кернеулерде сынақ қондырғылары өте үлкен.
Кабельдер. Кабельдерге арналған сынақ кернеулері ішкі және найзағай
кернеулерінің күтілетін деңгейіне сәйкес орнатылады.
Дайындаушы зауыттарда маймен толтырылған кабельдер мен аз
тұтқырлықпен сіңірілген кабельдер өнеркәсіптік жиіліктің жоғары
кернеуімен (шамамен 2,5 Uн) сыналады. Тұтқыр сіңдірілген кабельдер және
газ кабельдері оқшаулаудың зақымдануын болдырмау үшін түзетілген
кернеумен сыналады (3,5..4) Uном, мұндағы Uн - 35 кВ және одан аз жұмыс
кернеулеріндегі сызықтық кернеу.
Сонымен қатар, оқшаулау кедергісі өлшенеді, ал 6 кВ және одан
жоғары жұмыс кернеулерінде оқшаулау кедергісі мен tgδ өлшенеді.
Кабельді төсегеннен кейін, күрделі жөндеуден кейін және
профилактикалық сынақтар кезінде кабельдердің оқшаулауын жоғары
түзетілген кернеумен сынайды. Кернеуі 3 кабельдерді сынау уақыты...35 кВ
төселгеннен кейін кабельдер үшін 10 мин және күрделі жөндеуден кейін
және профилактикалық сынақтар кезінде 5 мин. Профилактикалық
сынақтардың жиілігі әр түрлі кабельдер үшін жылына екі реттен үш жылда 1
есеге дейін. Сынақтар кезінде ағып кету тогы бақыланады, оның мәні
қалыпты оқшаулау үшін 150-ден 800 мкА/км-ге дейін. Сынақтарға дейін
және кейін оқшаулау кедергісі өлшенеді.
Күштік трансформаторлар. Зауытта ішкі және сыртқы оқшаулау толық
және кесілген стандартты найзағай импульстарымен, сондай-ақ өнеркәсіптік
жиіліктің жоғары ауыспалы кернеуімен сыналады.
Егер бейтарапты және желілік шығаруды оқшаулау бірдей болса, онда
жоғары айнымалы кернеумен сынау кезінде сыналатын ораманың екі ұшы да
оқшауланады және орамға бөгде көзден кернеу беріледі. Егер нейтралды
оқшаулау деңгейі төмендесе, онда сынақтар 2 Uн кернеуін беру үшін жоғары
жиіліктегі индукцияланған кернеумен (400 Гц-ке дейін) жүргізіледі. Бұл
жағдайда бейтарап жерге қосылады немесе оған сол жиіліктің сыртқы
кернеуі беріледі. Орамадағы өзін-өзі индукцияның ЭҚК жиілікке
пропорционалды болғандықтан, жұмыс кернеуімен салыстырғанда бірдей
максималды индукциямен жоғары кернеуді қолдануға болады.
Оқшаулауды сынау кезінде әрбір электрлік тәуелсіз тізбек немесе
параллель тармақ кезекпен сыналуы тиіс (соңғы жағдайда-тармақтар
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арасында толық оқшаулау болған кезде), ал сынау кернеуі шықпа мен Жерге
тұйықталған корпус арасында қолданылады, барлық басқа орамалар жерге
тұйықталады. Оқшаулау кедергісін өлшеуді жоғары кернеумен сынауға дейін
және одан кейін жүргізеді.
Жаңадан орнатылған трансформаторды бірінші рет қоспас бұрын,
трансформатор майының ену кернеуі, оқшаулау кедергісі және сіңіру
коэффициенті, C2/C50 қатынасы, tgδ (мәні зауыттық сынақтардың
нәтижелерімен салыстырылады) өлшенеді.
Мерзімді профилактикалық сынақтар кезінде алғашқы қосу алдындағы
сынақтар өткізіледі, бірақ tgδ рұқсат етілген мәндері артады.
Профилактикалық сынақтар кезінде жоғары кернеумен оқшаулауды сынау
кернеуі 35 кВ дейінгі орамалар үшін көзделеді, бұл ретте сынау
кернеулерінің мәндері зауыттық сынау кернеуінің мәндері 0,85-0,9 дейін
төмендетіледі.
Әр түрлі трансформаторлар үшін профилактикалық сынақтардың
жиілігі жылына 1 реттен 4 жылда 1 ретке дейін өзгереді.
Жоғары кернеулі кірмелер. Бақылаудың негізгі түрі-мерзімді тексеру
(үш тәулікте бір реттен алты айда бір ретке дейін), сондай-ақ кірудің арнайы
өлшеу қаптамасы мен байланыстырушы төлке арасындағы оқшаулау
кедергісін өлшейді. Әр түрлі енгізулер үшін мұндай сынақтардың кезеңділігі
әр түрлі, бірақ 4 жылда кемінде бір рет.
Электр қондырғыларына сынақтар жүргізу кезіндегі ұйымдастыру ісшаралары
Электр жабдығын жоғары кернеумен оқшаулауды сынауды нарядрұқсат бойынша кемінде екі адамнан тұратын бригада жүргізеді, олардың
біреуі (жұмыс жүргізуші) электр қауіпсіздігі бойынша IV топтан төмен емес,
екіншісі (бригада мүшесі) – III топтан төмен емес болуы тиіс.
Күзет тапсырылған бригада мүшесінің электр қауіпсіздігі бойынша II
тобы болуға тиіс.
Сынақ
қондырғылары
(электр
зертханалары)
Ростехнадзор
органдарында тіркелуі керек.
Бір қосылу шегінде әртүрлі бригадалардың бір мезгілде сынақтар мен
басқа да жұмыстарды жүргізуіне жол бермеуіне ерекше назар аудару қажет.
5.2. Электр қондырғыларына сынақ жүргізу кезіндегі техникалық ісшаралар
Қажетті техникалық іс-шаралар тізбесін СЭҚМҚ 3 және 5-бөлімдеріне
сәйкес наряд беретін тұлға айқындайды [4].
Келесі іс-шараларға ерекше назар аудару керек:

сынақ тізбегін құрастыру кезінде, ең алдымен, сынақ
қондырғысының қорғаныс және жұмыс жерлендіруі, қажет болған жағдайда,
сыналатын жабдықтың корпусын қорғайтын жерге қосу орындалады.

сынақ қондырғысын кернеуі 380/220В желіге қосу тізбектің
көрінетін үзілісі бар коммутациялық аппарат арқылы немесе қондырғыны
басқару орнында орналасқан штепсельдік айыр арқылы жүргізіледі.
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сынақ қондырғысын сыналатын электр жабдығына қосу және оны
ажырату, сондай-ақ тасымалды жерге тұйықтау құралдарын салу және алып
тастау сынақ жетекшісінің нұсқауы бойынша бригаданың бір мүшесімен ғана
жүргізіледі және диэлектрлік қолғаппен орындалады;

сынақ схемасын құрастыру кезінде уақытша қосылулар
орындалатын сымдар, кабельдер, жалғастырғыштар электр жабдығының
стационарлық қосылыстарынан нақты ерекшеленуі тиіс;

сынақ орны, уақытша қосылыстар, сыналатын шынжырлар мен
аппараттар қоршалып, бақылаушы қойылуы тиіс, сыналатын кабельдердің
қарама-қарсы ұштары орналасқан үй-жайлардың есіктері жабылуы тиіс,
қоршаулар мен есіктерде "сынақ, өмірге қауіпті"деген плакаттар ілінуі тиіс.
Егер есіктер бекітілмеген болса, электр қауіпсіздігі бойынша II тобы бар
бригада мүшелерінен күзет қойылуы тиіс.


Нормаланатын шамалар
Электр жабдығын жоғары кернеумен сынау электр жабдығын
жоспарлы-алдын ала жөндеу және профилактикалық сынау кестесінде
көзделген мерзімде пайдалануға қабылдау алдында жүргізіледі.
Сынақтардың нормалары, шарттары және оларды жүргізу тәртібі 3.1кестеде келтірілген.
Электр жабдықтарын жоғары кернеумен сынауға арналған аспаптар
мен қондырғылар [4, 18, 19, 20]
Электр жабдығын жоғары кернеумен сынау үшін мынадай аспаптар
мен қондырғылар пайдаланылуы мүмкін:
 әмбебап тескіш қондырғы УПУ-5М;
 күштік кабельдер мен қатты диэлектриктердің оқшаулауын сынауға
арналған Аид 70/50 аппараты;
 МИУ-60 шағын габаритті сынау қондырғысы;
 УИ-70 кабельдерінің оқшаулауын сынауға арналған қондырғы;
 шығу кернеуі 2500 в ф4100, Ф4101, Ф4102 және ЭСО202/2 (Г) типті
мегаомметрлер.
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3.1-кесте-жоғары кернеумен сынау нормалары, шарттары және оларды
жүргізу нұсқаулары
Сынақ объектісі
1
1. Қол электр аспабы
кабелінің орамалары мен
ток өткізгіш бөліктерін
корпусқа және сыртқы
металл бөлшектерге
қатысты оқшаулау

Сынақ нормалары
2
Кернеуі 50 В дейінгі
электр аспабы үшін
сынау кернеуі - 550 В,
кернеуі 50 В жоғары
электр аспабы үшін,
қуаты 1 кВт дейінгі
электр аспабы үшін - 900
В, қуаты 1кВт - дан
астам-1350 в. Сынақ
уақыты-1 мин.

2. Төмендеткіш
трансформаторлардың
орамдарын оқшаулау

Трансформатордың
бастапқы орамасының
номиналды кернеуі 127 220 В, сынақ кернеуі
1350 В, бастапқы
ораманың номиналды
кернеуі 380 - 440 В,
сынақ кернеуі 1800 в.
Сынақ ұзақтығы-1 мин.

3. Тарату құрылғыларын,
ажыратқыштар жетектерінің
элементтерін, қысқа
тұйықтағыштарды,
бөлгіштерді, аппараттарды,
сондай-ақ басқарудың,
қорғаудың, Автоматиканың,
телемеханиканың екінші
реттік тізбектерін,
микроэлектрондық
элементтері бар
құрылғылары жоқ, кернеуі
60 В-тан жоғары барлық
қосу аппараттарымен
өлшеуді оқшаулау
4. Күштік және жарық
беретін электр сымдарын
оқшаулау

Нұсқаулар
3
Электр аспабында корпус
және диэлектрлік материалдан
жасалған оған қосылған
бөлшектер Металл фольгамен
оралып, жерге тұйықтағышқа
жалғануы тиіс. Егер оқшаулау
кедергісі кемінде 10м болса,
онда оқшаулауды жоғары
кернеумен сынауды кернеуі
2500 В мега-омметрмен
оқшаулау кедергісін бір
минуттық өлшеумен
ауыстыруға болады

Сынақ кернеуі орамалардың
әрқайсысына кезекпен
қолданылады. Бұл ретте қалған
орамалар Жерге тұйықталған
корпусқа және магнит
өткізгішке жалғануы тиіс

Сынау кернеуі 1000 В.
Сынақ ұзақтығы-1 мин.

Релелік қорғау және
автоматика тізбектерінен басқа,
кернеуі 2500 В мегаомметрмен
оқшаулау кедергісін
өнеркәсіптік жиілік кернеуімен
сынаудың орнына бір
минуттық өлшеуге жол беріледі

Сынақ кернеуі 1000 В.
сынақ ұзақтығы-1 мин.

Егер оқшаулаудың өлшенген
кедергісі 1 МОм кем болған
жағдайда жүргізіледі
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3.1 кестенің жалғасы

5. Кернеуі 10 кВ дейінгі
кабельдер

Номиналды жұмыс
кернеуіне байланысты
сынау кернеуі, кВ,
кабельдер үшін: - қағаз
оқшаулаумен 2– 12 (10 –
17);3 – 18 (15 – 25);6 – 36
(36);10 – 60 (60).- резеңке
оқшаулаумен 3– 6 (6)6 –
12 (12)10 – 20 (20)жақша
болмаса, қабылдау –
тапсыру сынақтары
кезінде сынақ
кернеулерінің
көрсетілген мәндері,
жақша ішінде-пайдалану
кезінде.
Қабылдау-тапсыру
сынақтары кезінде сынау
кернеуін қолдану
ұзақтығы – 10 мин.,
пайдалану кезінде – 5
мин. Резеңке
оқшаулағышы бар
кабельдер үшін
сынаудың барлық
түрлері кезінде сынау
кернеуін қолдану
ұзақтығы – 5 мин.

Сыналатын жабдыққа мегаомметрлерді қосу сипаттамасы мен схемасы
№3 зертханалық жұмыста келтірілген.
5.4.1. Әмбебап тескіш қондырғы УПУ-5М
6 кВ дейінгі тұрақты немесе ауыспалы кернеумен сынау кезінде
оқшаулаудың электрлік беріктігін өлшеуге арналған.
Орнату (сурет. 3.15) екі нұсқада шығарылады:
 "У" - әмбебап (айнымалы және тұрақты кернеу);
 "P" - тек айнымалы кернеу.
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Сурет 3.15-әмбебап тескіш қондырғы УПУ-5м
UPS-5m негізгі техникалық сипаттамалары кестеде келтірілген. 3.2.
Кесте 3.2 UPU-5m
сипаттамалары

Әмбебап

Параметр
Шығыс кернеуінің жұмыс ауқымы:
- тұрақты, кВ (тек "У" нұсқасы үшін")
- ауыспалы, кВ
Ағып кету тогын өлшеу, мА
Шекті мәнді орнату ауқымы
- кернеу, кВ
- ағу тогы, мА
Ең жоғарғы шығу қуаты, кВА кем емес

бұрғылау

қондырғысының

техникалық

Шамасы
0,2 – 6
0,2 - 6
0,1 - 100
0,2 – 6
1 - 99

Күштік кабельдер мен қатты диэлектриктердің оқшаулауын
сынауға арналған Аид 70/50 аппараты
Аид-70/50 сынау аппараты (3.16-сурет) күштік кабельдер мен қатты
диэлектриктердің оқшаулауын түзетілген электр кернеуімен сынауға, сондайақ қатты диэлектриктерді жиілігі 50 Гц синусоидальды электр кернеуімен
сынауға арналған.

3.16-сурет-күштік кабельдер мен қатты диэлектриктердің оқшаулауын
сынауға арналған Аппарат АИД-70/50
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МИУ-60 қондырғысы (3.17) 10 кВ дейінгі күштік электр кабельдерінің
және түзетілген сынақ кернеуімен қатты диэлектриктердің оқшаулауын
сынауға және жиілігі 50 Гц синусоидальды кернеумен қатты диэлектриктерді
сынауға арналған

3.17-сурет-МИУ-60 шағын габаритті сынау қондырғысы
УИ-70 кабельдерінің оқшаулауын сынауға арналған қондырғы
Қондырғы электр жабдығының оқшаулағышын тұрақты немесе
ауыспалы токпен (оқшаулағыштар, 6-10 кВ кабельдер) профилактикалық
сынауға арналған. УИ-70 қондырғысы (3.18-сурет) үлкен қуатқа ие және
зақымдануды іздеу кезінде 6-10 кВ ӘЖ оқшаулағыштарында доғаны ұстап
тұру үшін Кабельдегі зақымданған жерді бастапқы күйдіру үшін
пайдаланылуы мүмкін.

Сурет 3.18-УИ-70 қондырғысы
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Жоғары кернеумен оқшаулауға сынақтар жүргізу тәртібі
Сыналатын объектінің оқшаулау кедергісін өлшеңіз.
Сынақ схемасын келесі ретпен жинаңыз:
дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес сынақ қондырғысын
жұмысқа дайындау;
тасымалды жерге тұйықтау құралын сынақ қондырғысының жоғары
вольтты шықпасына салу;
сыналатын электр жабдығын қажетті ажыратуды (ажыратуды) жүргізу;
тасымалданатын жерге тұйықтау құралдарын сыналатын электр
жабдығына салу немесе жерге тұйықтау пышақтарын қосу;

сынақ қондырғысының кернеу реттегішін шығудағы кернеудің нөлдік
мәніне сәйкес келетін жағдайға орнату;
 сыналатын объектіге (шина, кабель, сым, қозғалтқыш орамасының
шығысы, трансформатор және т. б.) жоғары вольтты шықпаны
жалғау.);
 тасымалды жерге тұйықтау құралын сынақ қондырғысының жоғары
вольтті шығысынан алу (осы сәттен бастап сынақ схемасына өзгерістер
енгізуге үзілді-кесілді тыйым салынады). Сынақ схемасындағы барлық
өзгерістерді тек ажыратылған және Жерге тұйықталған жоғары
вольтты шығару кезінде жүргізу керек;
 сынақ қондырғысын желіге қосыңыз.
Тасымалды жерге тұйықтау құралын жоғары вольтты шықпадан алу
және сынақ қондырғысын желіге қосу алдында жұмыс жүргізуші бригадаға
сыналатын объектіге кернеу берілгені туралы қатты және анық ескертуге
және оның ескертуін бригаданың барлық мүшелері естігеніне көз жеткізуге
міндетті.
Сынақ қондырғысын қосқаннан кейін шығу кернеуін нөлден сынақ
мәніне дейін арттыру қажет. Сынақ мәнінің 1/3 дейінгі кернеуді көтеру
жылдамдығы еркін болуы мүмкін. Осыдан кейін сынақ кернеуінің көтерілу
жылдамдығы өлшеу аспаптары бойынша көзбен шолып есептеуге жол беруі
тиіс және кернеудің белгіленген мәніне жеткенде ол талап етілетін сынақ
уақыты ішінде өзгеріссіз ұсталуы тиіс.
Сынақ уақыты аяқталғаннан кейін кернеу біртіндеп нөлге дейін
төмендейді, содан кейін сынақ қондырғысын өшіруге болады. Осыдан кейін
сыналған оқшаулаудың кедергісін қайта өлшеу қажет.
Оқшаулауды жоғары кернеумен сынау оқшаулаудың қажетті беріктік
қорының бар екендігіне, басқа тәсілдермен Анықталмайтын жергілікті
ақаулардың жоқтығына көз жеткізуге мүмкіндік береді. Жоғары кернеумен
оқшаулауды сынау алдында оқшаулаудың жай-күйін мұқият тексеру және
басқа әдістермен бағалау (оқшаулау кедергісін өлшеу, оқшаулау
ылғалдылығын анықтау және т.б.) жүргізілуі тиіс.
Жабдықтың
әрбір
түрі
үшін
сынау
кернеуінің
шамасы
"тұтынушылардың
электр
қондырғыларын
пайдалану
қағидаларының"белгіленген нормаларымен айқындалады.
Оқшаулау, егер жер беті бойынша бітелу, жабулар, беткі разрядтар,
нормаланған мәннен жоғары ағу тогының ұлғаюы, диэлектрлік
ысыраптардан жергілікті қыздырулардың болуы болмаған жағдайда жоғары
кернеумен электрлік сынақтан өткен болып есептеледі. Осы факторлардың
бірі сақталмаған жағдайда-электр оқшаулауына төтеп бере алмады.
Жоғары айнымалы кернеулі электр жабдығының оқшаулауын
сынаудың үлгілік схемасы 3.19-суретте көрсетілген
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3.19-сурет-электр жабдықтарының оқшаулауын жоғары айнымалы
кернеумен сынау схемасы
Сынақ қондырғысы TV1 реттеуші құрылғысынан (автотрансформатор),
TV2
күшейтетін
трансформатордан,
QF
қорғаныс
аппаратынан
(ажыратқыштан), pv1, pV2, pA ток пен кернеуді өлшеу құралдарынан және
сыналатын объектінің оқшаулауы бұзылған кезде қондырғыны қорғау үшін
қажет қосымша R кедергісінен тұрады.
Кернеуді өлшеу жанама әдіспен де жүргізілуі мүмкін - арнайы TV3
өлшеу трансформаторларын қолдана отырып, TV3 өлшеу трансформаторы
мен pv2 вольтметрі күшейткіш трансформатордың екінші тізбегіне қосылады
(5.5 - суретте кВ-да өлшенген V вольтметр осылайша қосылады) және
киловольтметрлерді қолдана отырып, тікелей сынақ объектісіндегі кернеуді
тікелей өлшеу әдісімен (бұл жағдайда TV3 өлшеу трансформаторын қолдану
қажет емес).
QF ажыратқышы оқшаулаудың бұзылуы кезінде реттеуші
трансформатор арқылы үлкен ток пайда болған кезде сынақ қондырғысын тез
өшіруге арналған. Осылайша, бұл ажыратқыш оқшаулау бұзылған кезде
сынақ кернеуінің объектіге әсер ету уақытын шектейді және сынақ
қондырғысын зақымданудан қорғайды.
Тұрақты (түзетілген) кернеумен оқшаулауды сынау үшін өнеркәсіптік
жиіліктің жоғары кернеуімен оқшаулауды сынау қондырғыларына схемалық
түрде ұқсас сынақ қондырғылары қолданылады, тек түзеткіш құрылғы
схемаға енгізіледі. Тұрақты токты пайдалана отырып сынақтар жүргізуге
арналған сынақ қондырғысының үлгі схемасы 3.20-суретте көрсетілген

3.20-сурет-жоғары тұрақты кернеулі электр жабдығының оқшаулағышын
сынау схемасы
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АИД-70 қондырғысымен сынақ жүргізу тәртібі
Сынақтарды дайындау
Сынақ кернеуінің көзін (бұдан әрі - көз) сынақ объектісінің жанында
орнату. Көзді аппаратқа қосылған икемді мыс сыммен жерге қосыңыз, оның
көлденең қимасы 4 мм2.
Көз кабельдерін басқару пультінің тиісті коннекторларына қосыңыз.
Құрылғының басқару пультін көзден кемінде 3 м қашықтықта алып
тастаңыз.
Басқару пультін қоректендіруші желіге қосу және оны аппаратқа қоса
берілетін желілік кабельдің көмегімен жерге қосу.
ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУСЫЗ ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
Сынақтар жүргізу
Сынақ кезінде қатысқан адамдар көзден және сыналатын объектіден
кемінде 3 м қашықтықта алыстатылуы тиіс.
Аппараттан арнайы Ажыратқышты басқару пультінің ажыратқышына
кіргізу және сынау кернеуінің қажетті түрін қосу, бұл ретте жасыл сигнал
жануы тиіс.
Түзетілген кернеуде жұмыс істеу кезінде көздің істен шығуын
болдырмау үшін, сондай-ақ сынақ кернеуінің шамасын дұрыс өлшеу үшін
"кV"тумблерінің жағдайын қатаң бақылау керек.
Сынақ кернеуінің реттегішінің тұтқасын сағат тіліне қарсы бұрап, оны
бастапқы күйіне тоқтағанша орнатыңыз.
Сынақ кернеуін түймемен қосыңыз, ал қызыл сигнал жануы керек.
Сынақ кернеуінің реттеуішінің тұтқасын сағат тілінің бағытымен
айналдырып және киловольтметр көрсеткіштерін бақылай отырып, сынақ
кернеуінің қажетті шамасын белгілеу қажет.
Сыйымды объектілерді сынау кезінде кернеу реттегіші тұтқасының
айналуы тоқтағаннан кейін объектідегі сынақ кернеуі сыйымдылықты
зарядтау шамасына қарай ұлғайтуды жалғастыратынын (киловольтметрдің
бағыттағышы ауытқуды жалғастыратынын) есте сақтау қажет.
Мұндай жағдайларда кернеуді көтеруді объектідегі сынақ кернеуінің
нормаланған шамасының артуына жол бермей, сондай-ақ Аппараттың 70 кВқа тең ең үлкен жұмыс кернеуінің артуына жол бермей, баяу және
бірқалыпты жүзеге асыру қажет.
Түзетілген сынақ кернеуінде жұмыс істеу кезінде жүктеме тогын 1 мА
дейінгі шамамен өлшеу микроамперметрмен жүргізілуі керек, ал осы
құрылғыны айналып өтетін түймені басу керек.
Сынақ аяқталғаннан кейін сынақ кернеуінің реттеуішінің тұтқасын
сағат тілінің бағытына қарсы айналдыра отырып, бастапқы қалыпқа тірегенге
дейін орнату қажет.
Сынақ кернеуін өшіру батырмасы бар және содан кейін құрылғыны 0
күйіне орнатып, арнайы қосқышпен желіден ажыратыңыз.
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Сыналатын объектіден қалған сыйымды зарядтың алынуын бақылауды
аппараттың киловольтметрінің көрсеткіштерін бақылай отырып жүзеге асыру
қажет - киловольтметрдің сілтемесі 0 шкаласының сандық белгісінде тұруы
тиіс.
70 кВ-қа тең түзетілген кернеумен, сыйымдылығы 4 мкФ-тан асатын
сыйымдылықты объектіні сынау кезінде сынау аяқталғаннан кейін және
кернеу реттегішінің тұтқасын бастапқы қалпына тірегенге дейін орнатқан
жағдайда объектіден қалдық зарядты шектеу кедергісі бар арнайы разрядты
штанганың көмегімен, содан кейін сынау кернеуін ажырату батырмасымен
алып тастау керек және осыдан кейін ғана аппаратты арнайы қосқышпен
желіден ажырату қажет.
Арнайы
разрядты
штанганы
қолдану
жоғары
вольтты
трансформатордың қайталама орамасының істен шығуын болдырмайды.
70 кВ төмен түзетілген кернеумен сыйымды объектілерді сынау кезінде
сыналатын объектінің ең жоғары рұқсат етілген сыйымдылығының шамасы
арнайы разрядтық щтанг қолданусыз мынадай формула бойынша анықталуы
тиіс:
С = 19600 / U2,
(3.18)
мұнда С-арнайы разрядты штанганы қолданбай сыналатын объектінің
барынша рұқсат етілген сыйымдылығы, мкФ;
U - сынау кернеуі, кВ.
Сынақ нәтижелерін ресімдеу
Жоғары кернеумен сынау нәтижелері, егер сынақ уақытында
жылжымалы разрядтар, ағып кету тогының дүмпулері немесе токтың
белгіленген мәнінің өсуі, оқшаулаумен тесулер немесе жабулар болмаса және
жоғары кернеумен сынаудан кейін оқшаулау кедергісі өзгеріссіз қалса,
қанағаттанарлық деп есептеледі. Сынақтардан, жоғары кернеуден бұрын
сыналатын жабдықты Мұқият сыртқы тексеру керек екенін есте ұстаған жөн.
Егер тексеру нәтижесінде оқшаулаудың айқын ақаулары анықталса, онда
сынақ нәтижелеріне қарамастан, бұл электр жабдығы жөнделуі немесе
ауыстырылуы тиіс.
Сынақ нәтижелері хаттамамен ресімделеді, оның нысаны қоса беріледі
(3.8-сурет.)
Жұмысты орындау тәртібі
1. Электр қондырғыларын сынау көлемі мен уақытын, өндірістік
жиіліктің жоғарылауын зерттеңіз.
2. Жоғары кернеулі электр қондырғыларын сынау әдістерін оқып
шығыңыз.
3. Оқытушының тапсырмасына сәйкес ф4102 және ЭСО202 типті
жоғары түзетілген кернеулі мегаомметрлермен электр қондырғысын (Электр
өткізгішті немесе күштік кабельдік желіні, электр қозғалтқышты, Басқару
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шкафының екінші реттік тізбектерін және электр аппараттарын) сынақтан
өткізу.
4. Электр қондырғысын (электр сымдарын немесе қуат кабелін, Электр
қозғалтқышын, Басқару шкафының екінші тізбегін және электр
аппараттарын) жоғары тұрақты кернеумен сынау хаттамасын толтырыңыз.
Тапсырыс беруші:
______________________________
(ұйым, кәсіпорын атауы)
Объект:
Тіркеу куәлігі № ________________
Мекен-жайы:
Жарамдылық мерзімі «__» _____ ж. Өлшемдер жүргізу күні:
дейінк
«__» _____ ж. дейін

Хаттама №
Токтың жоғары кернеуімен изоляцияны (оқшаулауды) сынау__________________
тұрақты немесе ауыспалы

Өлшемдер __________________ құралымен (құрылғысымен) жүргізілді. Зауыттық
нөмірі_________ Тексеру күні ________.
№

Сынау
объектілері
нің атауы

Номиналды Изоляцияның
Сынау Сынау
Сынау
кернеу (кВ) қарсыласуы (МОм)
кернеуі ұзақтығы нәтижеле
(мин)
рі
Сынауға Сынаудан (кВ)
дейін
кейін

Сынауды жүргізгендер:

_______
________
Лауазымы
Қолы
_______
________
Лауазымы
Қолы

Хаттаманы тексергендер:

_______
Лауазымы

________
Қолы

_________
Аты-жөні
_________
Аты-жөні
_________
Аты-жөні

3.21 – сурет-хаттама үлгісі
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Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Жоғары айнымалы кернеумен сынау схемасы (сурет. 3.20).
3. Шығу кернеуі 2500 В мегаомметрдің көмегімен электр жабдығының
жоғары тұрақты кернеуімен (оқытушы көрсеткен) сынау схемасы.
4. Оқшаулауды жоғары кернеумен сынауды тексеру хаттамалары.
Бақылау сұрақтары:
1. Неліктен электр жабдықтарының оқшаулауын жоғары кернеумен
сынау керек?
2. Сынақ кернеулерінің негізгі түрлері және олардың ерекшеліктері
қандай?
3. Жоғары кернеулі оқшаулауды сынаудың негізгі принциптері
қандай?
4. Олар жоғары түзетілген кернеумен оқшаулауды қалай сезінеді?
5. Жоғары импульстік кернеумен оқшаулауды сынау әдісі қандай?
6. Электр қондырғыларын сынау кезінде ұйымдастырушылық
шараларды тізімдеңіз.
7. Сынақ жүргізу кезінде техникалық шараларды тізімдеңіз.
8. Трансформатор
орамаларының
оқшаулау
кернеуі
трансформатордың номиналды кернеуіне байланысты ма?
9. Электр құралын сынау үшін қандай нормалар бар.
10. Қуат кабельдері мен қатты диэлектриктердің оқшаулауын сынауға
арналған құрылғылар немесе құрылғылар қандай?
11. Ажыратқыштың кедергісін қалай өлшеуге болады?
12. Аид-70 қондырғысымен сынақ жүргізу тәртібін айтыңыз.
3.4 тест сұрақтары:
1. Жоғары кернеумен оқшаулауды сынау кезіндегі бригаданың ең
аз саны, адам:
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 4
E) 5
2. Жоғары кернеулі, төмен емес электр қондырғыларын сынау
кезінде жұмыс жүргізушіге рұқсат беру тобы:
А-II
В) I;
С) III
208

D) V
E) IV
3. Жоғары кернеулі электр қондырғыларын сынау кезінде бригада
мүшесінің рұқсат беру тобы, төмен емес:
А-II
В) I;
С) III
D) V
E) IV
4. Күштік және жарықтандыру электр қондырғыларының сынау
кернеуінің шамасы, В:
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 6000
E) 10000
5. Күштік және жарықтандыру электр қондырғыларының жоғары
кернеуімен сынау ұзақтығы, с:
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 120
E) 150
6. Жоғары кернеумен сынау жүргізілетін оқшаулаудың өлшенген
кедергісінің ең аз мәні, МОм:
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 9
E) 10
7. Электр қондырғыларын жоғары кернеумен сынау кезіндегі
сынақ кернеулерінің түрлері:
А) өнеркәсіптік жиіліктің жоғары кернеуі
В) түзетілген тұрақты кернеу
С) импульсті сынау кернеуі
D) ультра жоғары жиілікті кернеудің жоғарылауы
E) өте төмен жиіліктегі Жоғары кернеу
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8. Таратушы құрылғылардың жоғары кернеуімен сынақ жүргізу
кезіндегі Мегаомметр кернеуі
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 1000
E) 110
9. Тұрақты сынау кернеуін қолдану уақыты, мин:
А) 15 мм2;
0-ден -5-ке дейін
С) 25 мм2;
-5-тен -10-ға дейін
E) 12
10.Ұзақтығы, ХҒС, 1,2 ХҒС фронтымен кернеудің найзағай
импульсінің жартылай түсуі:
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 75
E) 100
Тақырыпқа зертханалық жұмыс:
Электр жабдықтары мен электр қондырғылары аппараттарын
сынау
Тақырыбы: сымдардың, кабельдердің, электр жабдықтары мен
құрылғылардың оқшаулау кедергісін өлшеу
Жұмыс мақсаты
1.Сымдардың, кабельдердің, электр жабдықтары мен аппараттардың
оқшаулау кедергісін өлшеу тәртібі мен ережелерін зерттеу.
2.Оқшаулау кедергісін мегаомметрлермен өлшеудің практикалық
дағдыларын алыңыз.
Жұмысқа тапсырмалар
1. Оқшаулау кедергісін сынаудың көлемі мен мерзімін зерттеу.
2. Оқшаулауды диагностикалау әдістерімен танысыңыз.
3. Әр түрлі өлшеу құралдарымен қарсылықты өлшеу әдістерін зерттеу.
4. Оқшаулау кедергісін ЭС0202-Г, Ф4102/2-1м аспаптарымен өлшеу.
5. Сымдардың, кабельдердің, электр жабдықтары мен құрылғылардың
оқшаулау кедергісін тексеру хаттамаларын толтырыңыз.
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Қысқаша теориялық мәліметтер
Өлшеу оқшаулау кедергісінің белгіленген нормаларға сәйкестігін
тексеру мақсатында жүргізіледі.
Электр қондырғыларына сынақ жүргізу кезіндегі ұйымдастыру ісшаралары. Оқшаулау кедергісін мегаомметрмен өлшеу жұмыстарын кернеуі
1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында бригада құрамының наряды
бойынша кемінде екі адам орындауға рұқсат етіледі, олардың біреуінде
электр қауіпсіздігі бойынша IV-ден төмен емес топ болуы тиіс.
Кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында өлшеулерді өкім
бойынша екі қызметкер орындайды, олардың біреуінің электр қауіпсіздігі
бойынша III төмен емес Тобы болуы тиіс.
Үй-жайларда орналасқан 1000 В дейінгі электр қондырғыларында,
электр тогының соғуына қатысты аса қауіптілерден басқа, III тобы бар және
жұмыс жүргізуші болуға құқығы бар қызметкер өлшеуді жеке-дара жүргізе
алады.
Мегаомметрмен өлшеу сынақтар бойынша жұмыстардың мазмұнына
кіретін жағдайларда (мысалы, электр жабдығын өнеркәсіптік жиіліктің
жоғары кернеуімен сынау) бұл өлшеулерді нарядта немесе өкімде көрсету
талап етілмейді.
Электр
қондырғыларын
сынау
кезіндегі
техникалық
ісшаралар. Қажетті техникалық іс-шаралар тізбесін 3-бөлімге және 5.4-тарауға
сәйкес наряд немесе өкім беруші тұлға айқындайды. МПБЭЭ [4]. Оқшаулау
кедергісін мегаомметрмен өлшеу заряд алынған ажыратылған ток өткізгіш
бөліктерде оларды алдын ала жерге қосу жолымен жүзеге асырылуы тиіс.
Ток өткізгіш бөліктерден жерге қосуды тек мегаомметрді қосқаннан кейін
ғана алу керек.
3.1. Оқшаулау диагнозы [12]
Оқшаулаудағы электр өрісінің әсерінен күрделі процестер жүреді.
Біріншіден,
қоспалар
мен
құрылымдық
ақауларға
байланысты
диэлектриктерде бос зарядтардың болуына байланысты оқшаулауда IU өтпелі
тогы әрдайым пайда болады, екіншіден, баяу поляризация жүреді, яғни ia
сіңіру тогын тудыратын байланысқан диполь молекулаларының ығысуы
және айналуы. Үшіншіден, лезде поляризация жүреді, бұл атомдар мен
иондардың электронды қабықтарының серпімді ығысуы мен деформациясы
және ic ығысу тогын тудырады.
Осы процестерді зерттеу үшін оқшаулауды ауыстыру схемасы
қолданылады (сурет. 3.22 (а)). RU резисторы өтпелі токтың кедергісін
сипаттайды; Са конденсаторы - диполь поляризациясына байланысты
сыйымдылық; Сс конденсаторы - электрондық поляризация сыйымдылығы
(геометриялық сыйымдылық); ra резисторы - диполь поляризациясы кезіндегі
баламалы шығындар.
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3.22-сурет-оқшаулауды ауыстыру схемасы (А) және ағып жатқан токтардың
диаграммасы
ол бойынша (б)
- Сур. 3.22 (B) оқшаулау арқылы өтетін токтардың тұрақты кернеуде
болу уақытына тәуелділігін көрсетеді. Көріп отырғаныңыздай, баяу
поляризация процестері аяқталған кезде сіңіру тогы өшеді, ал өткізгіштік
тогы өзгеріссіз қалады. Ауыстыру токтары соншалықты қысқа, сондықтан
олар ескерілмейді. Жалпы ток I өшу сипатына ие.
Оқшаулаудың шынайы кедергісі токтың өтуіне байланысты және оны
формула бойынша анықтауға болады:
(3.19)
мұндағы U-қолданылатын кернеу, В.
Ia өлшеу белгілі бір қиындықтармен байланысты болғандықтан,
оқшаулау кедергісі кернеуді қосқаннан кейін бір минуттан кейін орнатылған
ток мәніне кернеудің бөлінуінен квитанция ретінде есептеледі. Осы кезде ia
тогы сөніп, қателік жасамайды. Егер өлшеу қысқа уақыт аралығында
жүргізілсе, онда оқшаулау кедергісі туралы қате түсінік пайда болуы мүмкін.
Жарамды оқшаулау үшін ЭҚЕАЖ-да және ЭҚЕАЖ-да алмастыру
схемасының параметрлерін сипаттайтын нормативтер белгіленген.
Электр жабдығын пайдалану кезінде оның оқшаулауы жұмыс
кернеуінің әсеріне, найзағай разрядтары мен коммутациялық операциялардан
қысқа мерзімді асқын кернеуге, механикалық және жылу жүктемелеріне,
ластануға, ылғалдандыруға және басқа да қолайсыз әсерлерге ұшырайды.
Нәтижесінде оқшаулаудың қасиеттері үнемі нашарлайды.
Ауыстыру тізбегінен ra Ca тізбегіндегі ағып кету, абсорбция, ығысу
токтарының мәні және жоғалу күші оқшаулау сапасына байланысты екенін
көруге болады. Сондықтан олар оқшаулаудың диагностикалық параметрлері
үшін алынады.
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Сонымен қатар, электр беріктігінің сипаттамалары қолданылады.
Диагноздың міндеті-параметрлердің нақты мәндерін анықтау және оларды
тиісті нормалармен салыстыру.
Оқшаулауды диагностикалаудың негізгі тәсілдеріне мыналар жатады:
оқшаулау кедергісін өлшеу; оқшаулау сыйымдылығын өлшеу; диэлектрлік
ысыраптарды өлшеу; өтпелі өткізгіштік тогы бойынша өлшеу; айнымалы
немесе тұрақты токтың жоғары кернеуімен сынау.
Абсорбция коэффициенті бойынша оқшаулау ылғалдылығын анықтау
Кейбір электр жабдықтарының оқшаулауын, мысалы, электр
қозғалтқышын ауыстыру схемасымен модельдеуге рұқсат етіңіз (суретті
қараңыз. 3.1, а). Электр өткізгіштік және поляризация процестерін
қарастырудан, өлшеу кезінде әдейі құрғақ оқшаулау үшін жалпы құрғақ
токсух күрт сөніп қалады (сурет. 3.23).

Сурет 3.23-құрғақ және дымқыл оқшаулаудың толық тогы мен
кедергісін өзгерту кестесі
Сол қозғалтқыштың дымқыл оқшаулауында жалпы IVL тогы үлкен
болады және баяу сөнеді, себебі ылғалдың әсерінен өткізгіштік тогының өсуі
сіңіру тогының өсуіне қарағанда үлкен болады. Жалпы токтың өзгеруінің
сипатталған сипаты оқшаулау кедергісінің динамикасын анықтайды.
Мегаомметрдің тұрақты кернеуінде өлшеу кезінде rcyx құрғақ оқшаулаудың
кедергісі күрт артады, ал дымқыл Rvl кедергісі аздап артады. Сондықтан
оқшаулау кедергісінің күйі бойынша өлшеу ұзақтығына байланысты
оқшаулаудың ылғалданғанын немесе болмағанын анықтауға болады.
Оқшаулауды ылғалдандыруды диагностикалау кернеуді бергеннен
кейін T1 және t2 (t2 > t1) моменттерінде оның кедергісін мегаомметрмен
өлшеуден және RT2/Rt1 қатынасын анықтаудан тұрады, сіңіру коэффициенті
мегаомметрдің (R60) кернеуін 15 секундтан кейін өлшенген оқшаулау
кедергісіне (R15) қолданғаннан кейін 60 секундтан кейін өлшенген оқшаулау
кедергісінің қатынасына тең болады.:
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Сурет. 3.24-құрғақ және дымқыл оқшаулаудың толық тогы мен кедергісін
өзгерту кестесі
Сол қозғалтқыштың дымқыл оқшаулауында жалпы IVL тогы үлкен
болады және баяу сөнеді, себебі ылғалдың әсерінен өткізгіштік тогының өсуі
сіңіру тогының өсуіне қарағанда үлкен болады. Жалпы токтың өзгеруінің
сипатталған сипаты оқшаулау кедергісінің динамикасын анықтайды.
Мегаомметрдің тұрақты кернеуінде өлшеу кезінде rcyx құрғақ оқшаулаудың
кедергісі күрт артады, ал дымқыл Rvl кедергісі аздап артады. Сондықтан
оқшаулау кедергісінің күйі бойынша өлшеу ұзақтығына байланысты
оқшаулаудың ылғалданғанын немесе болмағанын анықтауға болады.
Оқшаулауды ылғалдандыруды диагностикалау кернеуді бергеннен
кейін T1 және t2 (t2 > t1) моменттерінде оның кедергісін мегаомметрмен
өлшеуден және RT2/Rt1 қатынасын анықтаудан тұрады, сіңіру коэффициенті
мегаомметрдің (R60) кернеуін 15 секундтан кейін өлшенген оқшаулау
кедергісіне (R15) қолданғаннан кейін 60 секундтан кейін өлшенген оқшаулау
кедергісінің қатынасына тең болады.:
(3.20)
Егер (R60/R15)>1,3 болса, онда оқшаулау құрғақ болып саналады; егер
(R60/R15)£ 1,3 болса, онда оқшаулау ылғалды деп танылады.
Оқшаулау ылғалдылығын "сыйымдылық - жиілік" тәсілімен
анықтау»
Абсорбция және оқшауламаның ығысу сыйымдылықтарының
арақатынасы оның ылғалдану дәрежесіне байланысты. Құрғақ оқшаулауда
ығысу сыйымдылығымен сипатталатын электронды поляризация басым
болады, ал ылғалды оқшаулауда диполь поляризациясы басым болады
(судың диполь молекулаларының әсерінен сіңіру қабілеті артады). Бұл
214

контейнерлердің шамаларының абсолютті мәндері ток жиілігіне әр түрлі
тәуелді (сурет. 3.3).
Оқшаулаудың құрғақ сухкебуінің сыйымдылығы жиілікке байланысты
емес, себебі ондағы поляризация бірден жүреді. Жиіліктің жоғарылауымен
Svl дымқыл оқшаулау сыйымдылығы төмендейді. Бұл төмен жиілікте диполь
су молекулаларының өрістің артында жүруге (бұрылуға) уақыты бар және Svl
ең маңызды болып табылады. Жиілік үлкен болған кезде, молекулалардың
инерттілігіне байланысты өрісті ұстануға уақыты болмайды. Абсорбциялық
сыйымдылық азаяды және оның мәні тек электронды поляризацияға
байланысты
контейнерге
жақындайды.
Сондықтан,
жиіліктің
сыйымдылығының өзгеру дәрежесі бойынша оқшаулаудың ылғалдылығын
анықтауға болады.

Сурет 3.25-құрғақ және ылғалды оқшаулау сыйымдылығын өзгерту кестесі
Ылғалдандыруды диагностикалау оқшаулау сыйымдылығын f1 және f2
(f2>f1) жиілігінде өлшеуден және Cf1/Cf2 қатынасын анықтаудан тұрады.
Әдетте f1=2, f2=50 Гц қабылданады және сәйкесінше C2 және C50 өлшенеді –
Егер (С2/С50)<1,2 болса, онда оқшаулау құрғақ, егер (С2/С50)31,2 ылғалданған. Диагноздың бұл әдісі оқшаулау ылғалдылығын бақылау
құралының көмегімен жүзеге асырылады.
Оқшаулаудың жергілікті ақауларын ішінара разрядтар бойынша
анықтау
Жұмыс істейтін оқшаулау жүйесінің электр өрісі негізгі гармониканы
қамтиды. Оқшаулауда қуыстар, қатпарлар, жарықтар және олардағы басқа
ақаулар пайда болған кезде өрістің біркелкілігі бұзылады, жоғары жиілікті
тербелістерді тудыратын ішінара разрядтар пайда болады. Бұл тербелістерді
арнайы құрылғының көмегімен анықтау (ішінара разряд индикаторы - ИЧР)
ақаулардың болуын, ал кейбір жағдайларда олардың орналасқан жерін
анықтауға мүмкіндік береді. ИЧР жұмыс принципі электрлік тербелмелі
тізбекке немесе антеннаға, күшейткішке және өлшеу құралына разрядтармен
бірге жүретін электрлік стационарлық емес процестердің әсерін қолдануға
негізделген.
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Диагноз алгоритмі келесідей. Жоғары кернеу оқшаулауға беріледі.
Қабылдағыш тербеліс тізбегі немесе ИЧР антеннасы оқшаулау жүйесінің
айналасындағы кеңістікті зерттейді. Бұл жағдайда ИЧР өлшеу құралы
жоғары жиілікті тербелістерді түзетуге және олардың ең жоғары деңгейі бар
орынды анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте бұл жер жергілікті ақаумен
сәйкес келеді. ИЧР бөлу конденсаторы арқылы атқарушы тізбекке қосылатын
белгілі схемалар.
Өтпелі өткізгіштік тогы бойынша оқшаулаудың жергілікті
ақауларын анықтау
Жарамды оқшаулауда оның кедергісі сынақ кернеуін өлшеудің үлкен
диапазонында тұрақты мәнді сақтайды. Жергілікті ақаулар пайда болған
кезде кернеу жоғарылаған сайын кедергі азаяды.
Оқшаулау ақауларының даму дәрежесіне және сипатына байланысты
қарсылықтың төмендеуі әртүрлі кернеулерден басталады. Осылайша, жұмыс
істейтін оқшаулау сызықты, ал ақаулы-сызықты емес вольтампер
сипаттамасына ие.
Оқшаулау келесі ретпен тексеріледі. Фазалардың бірінің орамасы
микроамметр арқылы реттелетін айнымалы кернеу көзіне қосылады.
Кернеуді біртіндеп 1200 В-қа дейін арттырыңыз және I1 ағып кету тогын
жазыңыз. Содан кейін олар кернеуді 1800 В-қа дейін арттырады және I2 ағып
кету тогын жазады. Ұқсас өлшеулер басқа фазалар үшін жүргізіледі.
Ораманың нөлдік нүктесі болмаған кезде, орамның терминалдарының бірі
көзге қосылады, яғни.бірден үш фазаның оқшаулануын сезінеді. Егер
кернеудің жоғарылауы кезінде токтың лақтырылуы байқалмаса, оқшаулау
жарамды деп саналады; 1800 В кернеу кезінде ағып кету тогы бір фаза үшін
95 мкА-дан аспайды (үш фаза үшін 230 мкА); токтардың салыстырмалы өсуі
0,9-дан аспайды; фазалардың ағып кету токтарының симметриялық емес
коэффициенті 1,8-ден аспайды.
Оқшаулаудың жергілікті ақауларын ішінара разрядтар бойынша
анықтау
Жұмыс істейтін оқшаулау жүйесінің электр өрісі негізгі гармониканы
қамтиды. Оқшаулауда қуыстар, қатпарлар, жарықтар және олардағы басқа
ақаулар пайда болған кезде өрістің біркелкілігі бұзылады, жоғары жиілікті
тербелістерді тудыратын ішінара разрядтар пайда болады. Бұл тербелістерді
арнайы құрылғының көмегімен анықтау (ішінара разряд индикаторы - ИЧР)
ақаулардың болуын, ал кейбір жағдайларда олардың орналасқан жерін
анықтауға мүмкіндік береді. ИЧР жұмыс принципі электрлік тербелмелі
тізбекке немесе антеннаға, күшейткішке және өлшеу құралына разрядтармен
бірге жүретін электрлік стационарлық емес процестердің әсерін қолдануға
негізделген.
Диагноз алгоритмі келесідей. Жоғары кернеу оқшаулауға беріледі.
Қабылдағыш тербеліс тізбегі немесе ИЧР антеннасы оқшаулау жүйесінің
айналасындағы кеңістікті зерттейді. Бұл жағдайда ИЧР өлшеу құралы
жоғары жиілікті тербелістерді түзетуге және олардың ең жоғары деңгейі бар
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орынды анықтауға мүмкіндік береді. Әдетте бұл жер Жергілікті ақаумен
сәйкес келеді. ИЧР бөлу конденсаторы арқылы атқарушы тізбекке қосылатын
белгілі схемалар.
Өтпелі өткізгіштік тогы бойынша оқшаулаудың жергілікті ақауларын
анықтау
Жарамды оқшаулауда оның кедергісі сынақ кернеуін өлшеудің үлкен
диапазонында тұрақты мәнді сақтайды. Жергілікті ақаулар пайда болған
кезде кернеу жоғарылаған сайын кедергі азаяды.
Оқшаулау ақауларының даму дәрежесіне және сипатына байланысты
қарсылықтың төмендеуі әртүрлі кернеулерден басталады. Осылайша, жұмыс
істейтін оқшаулау сызықты, ал ақаулы-сызықты емес вольтампер
сипаттамасына ие.
Оқшаулау келесі ретпен тексеріледі. Фазалардың бірінің орамасы
микроамметр арқылы реттелетін айнымалы кернеу көзіне қосылады.
Кернеуді біртіндеп 1200 В-қа дейін арттырыңыз және I1 ағып кету тогын
жазыңыз. Содан кейін олар кернеуді 1800 В-қа дейін арттырады және I2 ағып
кету тогын жазады. Ұқсас өлшеулер басқа фазалар үшін жүргізіледі.
Ораманың нөлдік нүктесі болмаған кезде, орамның терминалдарының бірі
көзге қосылады, яғни.бірден үш фазаның оқшаулануын сезінеді. Егер
кернеудің жоғарылауы кезінде токтың лақтырылуы байқалмаса, оқшаулау
жарамды деп саналады; 1800 В кернеу кезінде ағып кету тогы бір фаза үшін
95 мкА-дан аспайды (үш фаза үшін 230 мкА); токтардың салыстырмалы өсуі
0,9-дан аспайды; фазалардың ағып кету токтарының симметриялық емес
коэффициенті 1,8-ден аспайды.
Оқшаулаудың тозуын диэлектрлік ысыраптардың мәні бойынша
анықтау
Оқшаулауды ауыстыру схемасынан (суретті қараңыз. 3.1, А) айнымалы
кернеу берілген кезде тұрақты токтың екі құрамдас бөлігі болады: ia - RU
оқшаулау кедергісіне және Ra sa сіңіру тармағының өткізгіштігіне
байланысты белсенді ток; IC-негізінен ra Ca сіңіру тармағының реактивті
өткізгіштігіне және ішінара SS-ге байланысты реактивті ток. Тұтынылатын
қуат екі компоненттен тұрады, олардың бірі диэлектрлік ысыраптардың
қуаты
P = UIctgδ,

(3.21)

мұндағы-диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі.
Диэлектрлік шығындар диэлектриктің түріне және оның күйіне
байланысты. Жылу тозуы, сыртқы қосылыстар мен ылғал оқшаулау сапасын
нашарлатады, бұл жаңа оқшаулаумен салыстырғанда tgδ жоғарылауына
әкеледі. Сондықтан tgδ мәні бойынша оқшаулаудың тозу дәрежесін
анықтауға болады. Tgδ оқшаулау диагнозы негізінен жоғары вольтты электр
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жабдықтарының жағдайын анықтау үшін қолданылады. Диэлектрлік
шығындардың бұрышын өлшеу үшін жоғары вольтты көпір тізбегі немесе
Ваттметр тізбегі қолданылады. Соңғысы қарапайым және ыңғайлы, бірақ
оның кемшілігі-көпір схемасын қолданғаннан гөрі өлшеу дәлдігі аз.
Оқшаулау кедергісін өлшеу кезіндегі температураны есепке алу
Оқшаулауға төзімділік өзгермелі мән болып табылады, себебі ол
көптеген факторларға байланысты. Оған температура мен ылғалдылық әсер
етеді, оның жоғарылауымен оқшаулау кедергісі төмендейді. Оқшаулау
кедергісін өлшеудің мақсаты машинаны сынау немесе оны зақымдану
қаупінсіз желіге қосу мүмкіндігін анықтау болып табылады.
Мұндай өлшеулерді тұрақты кернеудің қуат көзі бар мегаомметр
жүргізеді. Егер тұрақты ток генераторы бар мегаомметр қолданылса, онда
оның тұтқасы құрылғының көрсеткісі орнатылғанша үздіксіз және біркелкі
айналуы керек; айналу кезінде кез-келген баяулау немесе үзіліс кезінде орам
Мегаомметр арқылы корпусқа шығарылады, бұл өлшеуді кешіктіреді немесе
қосымша қателіктер тудырады, әсіресе үлкен сыйымдылығы бар үлкен
машиналардың орамалары үшін.
Электр машиналары орамдарының оқшаулау кедергісі үшін жұмыс
температурасындағы ең аз мән ғана нормаланады. Орамалардың
оқшаулауының рұқсат етілген күйін болжаудың негізгі критерийі жұмыс
кезінде оқшаулау кедергісін салыстыру болып табылады. Бұл жағдайда
өлшеу жүргізілетін температура бірдей болуы керек, яғни t1=t2=....=tn,
мұндағы n-кезекті өлшеу нөмірі, ал өлшеу ұзақтығы бір минутқа тең болуы
керек.
Егер оқшаулау кедергісі алдыңғыға қарағанда 30% - дан астам
төмендеген болса, онда оқшаулау кедергісі қолайсыз болып саналады.
Электр жабдықтарын сынаудың көлемі, кезеңділігі және басқа нормалары
толығырақ ЭҚЕ бірінші бөлімінде келтіріледі. Мұнда 75°с-қа тең оқшаулау
температурасы кезінде оның кедергісі (3.1) формуласы бойынша
анықталатыннан кем емес, бірақ 0,5 МОм-дан кем болмауы тиіс екендігі
көрсетілген.
Электр жабдығының температурасы 20°С болған кезде оқшаулау
кедергісі кемінде 4,7 МОм болуы тиіс. Бұл кестеде көрсетілген
коэффициенттер негізінде 75°С температурада оқшаулау кедергісінің рұқсат
етілген мәнін (0,5 МОм) 20°С температураға келтіруден туындайды. 3.1
3.1-кесте оқшаулау кедергісін бір температураға келтіру коэффициенттері
Температура
5
10
15
20
25
30
35
40
айырмашылығы
Келтіру
1,23
1,50
1,80
2,25
2,75
3,40
4,15
5,10
коэффициенті
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Кестені қолдану әдістемесі. 3.1. келесі тұрады.
1.Температура айырмашылығын табыңыз Dt =75-20 = 55°с.оған сәйкес
кестеден. 3.1. келтіру коэффициенттерінің мәнін анықтаңыз. Егер
температура айырмашылығы 40°C-тан жоғары болса, екі немесе одан да көп
азайту коэффициентін қабылдауға болады. Біздің жағдайда 55° аралықты екі
компонентке бөлуге болады - 25° және 30°, бірінші жағдайда түсіру
коэффициенті - 2,75, ал екінші жағдайда-3,40. Сонда азайтудың жалпы
коэффициенті 2,75·3,40 = 9,35 құрайды. Сонымен, 20°C температурада
оқшаулау кедергісі тең болуы керек: 0,5·9,35 = 4,7 МОм.
2.Келесі ережені қолдана отырып, жұмыс температурасында (75°C)
Оқшаулау кедергісінің мәндерін шамамен бағалауға болады: оқшаулау
кедергісін жұмыс температурасынан төмен температурада өлшеу кезінде
оқшаулау кедергісін жұмыс температурасы мен өлшеу жүргізілген
температура арасындағы әр толық немесе толық емес 20°c үшін екі есе
көбейту керек.
Мысалы: 20°C температурада оқшаулау кедергісі 4,8 МОм, ораманың
жұмыс температурасы 75 ° C, содан кейін температура айырмашылығы Dt =
75-20 = 55°C. Ережеге сәйкес, бұл айырмашылықта 3 толық (немесе толық
емес) интервал 20°C болады (20 + 20 + 15 = 55). Сонда келтірілген өлшеу
нәтижесі тең болады:
(3.22)
Оқшаулау жағдайы туралы толық қорытынды өлшеу нәтижелерінің
жиынтығы бойынша жасалады. Бірақ кейбір жағдайларда оқшаулаудың
сапасын толық бағалайтын жеке анықтайтын параметрлер бөлінеді. Бұл тәсіл
оқшаулаудың нақты ақауларын (ылғалдандыру, қартаю және т. б.) анықтауға
негізделген.)
Электр жабдығының оқшаулау кедергісін өлшеу
Қуат кабельдері мен электр сымдарының оқшаулау кедергісін
өлшеу
Оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде мыналарды ескеру қажет:
- қимасы 16 мм2 дейінгі кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу
(броньдалған кабельдерді қоспағанда) 1000 В мегаометрмен, ал 16 мм2
жоғары және 2500 В брондалған кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу
1000 В мегаометрмен жүргізіледі.
Бұл ретте мынадай өлшеулерді жүргізу қажет: 2 - және 3-сымды
желілерде-үш өлшеу:
L-N, N-РЕ, L-PE; 4 сымды желілерде - 4 өлшеу:
L1-L2L3PEN, L2-L3L1PEN, L3-L1L2PEN, PEN-L1L2L3, немесе 6 өлшеу:
L1-L2, L2-L3 L1-L3, L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN;
5 сымды желілерде - 5 өлшеу: L1-L2L3 NPE, L2-L1L3NPE, L3-L1L2NPE, NL1L2L3PE, PE-NL1L2L,3 немесе 10 өлшеу:
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L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N, L1-PE, L2-PE, L3-PE, N-PE.
Егер пайдаланудағы электр өткізгіштердің оқшаулау кедергісі 1 МОм
кем болса, онда олардың жарамдылығы туралы қорытынды кернеуі 1 кВ
өнеркәсіптік жиіліктің ауыспалы тогымен сыналғаннан кейін жасалады.
Электр жабдықтарының оқшаулау кедергісін өлшеу
Жоғарыда айтылғандай, электр машиналары мен аппараттарының
оқшаулау кедергісінің мәні температураға байланысты. Өлшеулерді арнайы
нұсқаулықтарда айтылған жағдайлардан басқа, +5°С төмен емес оқшаулау
температурасы кезінде жүргізген жөн. Төменгі температурада ылғалдың
тұрақсыз күйіне байланысты өлшеу нәтижелері оқшаулаудың нақты
сипаттамасын көрсетпейді. Монтаждау орнындағы өлшеу нәтижелері мен
өлшеу жүргізілген температура айырмашылығына байланысты дайындаушы
зауыттың деректері арасындағы елеулі айырмашылықтар кезінде осы
нәтижелерді дайындаушының нұсқауы бойынша түзету керек.
Күштік трансформаторлардың оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде
шығу кернеуі 2500 в мегаомметрлер пайдаланылады, өлшеулер әрбір орам
мен корпус арасында және трансформатор орамалары арасында жүргізіледі.
Бұл ретте R60 сынақтар жүргізілген температуралардың айырмашылығына
байланысты зауыттық сынақтардың нәтижелеріне келтірілуі тиіс. Абсорбция
коэффициентінің мәні зауыттық деректерден 20% - дан артық емес (азаю
жағына қарай) ерекшеленуі тиіс, ал оның шамасы 10-30 °С температурада
1,3-тен төмен болмауы тиіс.
Ажыратқыштар мен УЗО оқшаулау кедергісі:
1. Арасындағы әрбір шығарумен полюсі және құрама бір-бірімен
кереғар қортындылары бар полюстерін кезінде ажыратқыштың немесе ҚАҚ
ажыратылған жағдайы.
2. Әр қарама-қарсы полюстің арасында және Ажыратқыш немесе УЗО
жабық күйінде қалған полюстер арасында.
3. Металл фольгамен оралған барлық полюстер мен корпустың
арасында.
Бұл ретте тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты ажыратқыштар
үшін (МЕМСТ Р50345-99) және ТТ бойынша өлшеу кезінде ЖҚБ. 1, 2
оқшаулау кедергісі кемінде 2 МОм, 3-тармақ бойынша-кемінде 5 МОм болуы
тиіс.
Қалған автоматты ажыратқыштар үшін (МЕМСТ Р50030.2-99) барлық
жағдайларда оқшаулау кедергісі 0,5 МОм кем болмауы тиіс.
3.4. Нормаланатын шамалар
Сынақтардың кезеңділігі және оқшаулау кедергісінің ең аз рұқсат
етілген шамасы электр жабдығы мен аппараттарды сынау нормаларында
көрсетілген электр қондырғыларын орнату қағидаларына (ЭҚЕҚ),
тұтынушылардың
электр
қондырғыларын
техникалық
пайдалану
қағидаларына (ЭЭПК) (кесте) сәйкес келуі тиіс. 3.2).
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3.5. Оқшаулау кедергісін өлшеуге арналған аспаптар
Оқшаулау кедергісін өзгерту үшін шығу кернеуі 500, 1000, 2500 В
ЭС0202/1г, ЭС0202/2-Г мегаомметрлері қолданылуы мүмкін (сурет. 3.4,
кесте. 3.3), ф4100 және оның модификациялары; ф4102/2-1м, ф4102/1-1м
электрондық типті (сурет. 3.5, кесте. 3.4)), шығу кернеуі 500 В, 1000 В, 2500
В mic-1 электр оқшаулау параметрлерін өлшегіштер (сурет. 3.6, кесте. 3.6)
[13, 14].

Сурет 3.26-Мегаомметр ЭС0202-Г
ЭС0202 мегаомметрлерін қоректендіру кернеуі 220 В айнымалы ток
желісінен, сондай-ақ орнатылған электромеханикалық генератордан жүзеге
асырылады.

Сурет-3.27-Мегаомметр Ф4102/1-1м
Өлшеулерді жүргізу тәртібі
Оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде мегаомметрді сыналатын объектіге
қосу үшін ұштарында оқшаулағыш тұтқалары бар икемді сымдарды және
түйіспелі зондтардың алдында Шектеу сақиналарын пайдалану қажет екенін
ескеру қажет. Жалғағыш сымдардың ұзындығы өлшеуді жүргізу шарттарына
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сүйене отырып, ең аз, ал олардың оқшаулау кедергісі 10 МОм кем болмауы
тиіс.
ЭС0202 үлгісіндегі мегаомметрлермен өлшеу мынадай ретпен
жүргізіледі:
 сыналатын объектіде кернеудің жоқтығын тексеру;
 сыналатын объектіге мегаомметрдің қосылуына жақын жерде шаң мен
кірден оқшаулауды тазарту;
 сыналатын нысанды "г", "х" ұяларына, ал объект экранын "э" ұясына
қосу»;
 Шығыс кернеуінің диапазондарын ауыстырып қосқыш сыналатын
объектіге сәйкес келетін жағдайға, ал өлшеу диапазондарын
ауыстырып қосқыш - I қалыпқа орнатылуы тиіс;
 өлшеулерді жүргізу үшін генератордың тұтқасын минутына 120 - 140
айн жылдамдықпен бұру немесе Мегаомметр желіден аспап жебесінің
тұрақты жағдайына дейін қуатталған кезде "желі" батырмасын басу;
 мегаомметрдің
көрсеткіштерін алыңыз және өлшеу қателігін
бағалаңыз.
Назар аударыңыз! Әрбір өлшеуден кейін сыналатын объектінің
мегаомметрдің шығу кернеуі берілген бөліктерін қысқа мерзімді жерге
тұйықтау жолымен сыйымды зарядты алу қажет.
Көрсеткіштерді белгілеу уақыты 8 с аспайды.
0,5 мкФ аспайтын объектінің сыйымдылығын зарядтау уақыты 15 С
аспайды.
Жұмыс режимін белгілеу уақыты 4 С аспайды.
Мегаомметрдің жұмыс режимі үзік-үзік: өлшеу-1 минуттан артық емес,
үзіліс - 2 минуттан кем емес.
Мегаомметрді қоректендіру кернеуі 220 В айнымалы ток желісінен,
сондай-ақ тұрақты токтың ендірілген химиялық көздерінен (9 а373 элементі)
жүзеге асырылады.
Мегаомметрдің желілік көрсеткіші бар:
 жоғары кернеуді қосу және беру - ВН индикаторы;
 химиялық
ток көздерінің жұмысын бақылау-КП индикаторы.
Индикатордың жарқырауы химиялық ток көздерінің кернеуі 10 В дейін
төмендеген кезде пайда болады.
Мегаомметр қоршаған ауа температурасы минус 30оС-тан плюс 50оС-қа
дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 90% плюс 30оС температурада
жұмыс қабілеттілігін сақтайды.
Ф4102/2-1м типті мегаомметрмен өлшеу келесі ретпен жүргізіледі:
 иілгіш сымдарды "Rx", "-" мегаомметрдің терминалдарына жалғаңыз.
 өлшеуді бастамас бұрын құрылғыны жұмысқа дайындау керек, яғни.
құрылғы шкаласын нөлге және шексіздікке қатысты калибрлеу:
1. Сымдардың ашық тізбегі "өлшеу" түймесін басып, ұстап тұрып,
шексіздік мәнін орнатыңыз.
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2. Сымдардың жабық тізбегі "өлшеу" түймесін басып, ұстап тұрып, нөл
мәнін орнатыңыз.
Құрылғыны дайындағаннан кейін сіз оқшаулау кедергісін өлшеуге
тікелей кірісе аласыз:
 сыналатын объектіде кернеудің жоқтығын тексеру;
 сыналатын объектіге мегаомметрдің қосылуына жақын жерде шаң мен
кірден оқшаулауды тазарту;
 сынақ нысанын "-", "rx" ұяларына, ал объект экранын "e" ұясына
қосыңыз»;
 Шығыс кернеуінің диапазондарын ауыстырып қосқыш сыналатын
объектіге сәйкес жағдайға орнатылуы тиіс;
 өлшеулер жүргізу үшін Мегаомметр желіден аспап жебесінің тұрақты
орнына дейін қуатталған кезде "өлшеу" батырмасын басыңыз;
 мегаомметрдің
көрсеткіштерін алыңыз және қатені бағалау
әдістемесіне сәйкес өлшеу қателігін бағалаңыз.
Mic-1 электр оқшаулау параметрлерінің өлшегіші - кабель желілерінің,
Күштік және өлшеу трансформаторларының, Электр қозғалтқыштарының,
электр генераторларының оқшаулауының электр кедергісін өлшеуге, сондайақ оқшаулаудың ылғалдылық көрсеткіштерін, мысалы, абсорбция
коэффициенті бойынша трансформаторларды анықтауға арналған қол сандық
құрылғысы.
Сонымен қатар, өлшеуіш кернеуді, токты және қарсылықты қарапайым
мультиметр ретінде өлшей алады.
Есептегіш келесі қасиеттерге ие:
1. Тұрақты сынау кернеуінің үш таңдауы: 500V, 1000V, 2500v;
2. Өлшеу диапазонын Автоматты таңдау;
3. Оқшаулау кедергісін өлшеу аяқталғаннан кейін өлшенетін оқшаулау
ыдысын автоматты түрде разрядтау;
4. Соңғы өлшеу нәтижесін көрсетуге мүмкіндік беретін HOLD режимі;
5. 10 шегінде таңдалған екі ерікті уақыт сегменттері үшін абсорбция
коэффициентін тікелей өлшеу...600 секунд;
6. Абсорбция коэффициентін өлшеу кезінде уақыт сипаттамаларын алуға
көмектесетін 5 секундтық уақыт кесіндісінің акустикалық белгіленуі;
7. Аккумуляторларды зарядтаудың үздіксіз автоконтролы;
8. Автоматты түрде өшіру өлшеуішті (AUTO-OFF) кезінде бос жүріс
барысында.
Өлшеу тәртібі: өлшенетін объект ұзақ уақыт бойы кернеуде бола
алмайды. Оқшаулау кедергісін өлшеу аяқталғаннан кейін өлшеуішті
объектіден ажырату керек, яғни.Бастау түймесін басыңыз.
Оқшаулау кедергісін өлшеу. Экрандалған сымның өзегі – ISO
терминалына қосылады (сурет.3.7). СОМ/Е терминалына немесе А
терминалына Экран.
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а) кабельдер мен сымдар;б) электр жабдықтары.
Сурет 3.28-. Mic-1 құрылғысымен оқшаулау кедергісін өлшеу
схемалары:
Оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде белгісіз Rx кедергісіне өлшеуішпен
500B/1000B/2500b тұрақты ток кернеуі беріледі; Rx кедергісі арқылы өтетін
IX ток күші өлшенеді; Rx=U/Ix ОМ Заңы негізінде оқшаулау кедергісінің
бағасы есептеледі. U сынау кернеуінің мәні SEL батырмасының көмегімен
500В/1000В/2500в тең таңдалады.
Жоғары вольтты Шығыс түрлендіргіші ток күшін 1 мА деңгейінде
шектейді. Оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде кедергі шамасын шектеу
(U/1ma):
-3
.
3
.
3
 500 кОм = 500В / 10 А = 500 10 В/А =500 (10 Ом) 500 В кернеуді
таңдағанда;
 1000 В кернеуді таңдау кезінде 1 МОм;
 2500 в кернеуді таңдау кезінде 2,5 МОм.
3.6. Электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеу мысалы
Фазалық және нөлдік жұмыс өткізгіштері арасындағы оқшаулау
кедергісін өлшеу ЭСО202Г мегаомметрімен жүргізілді.
Негізгі салыстырмалы қателік ± 15%, қоршаған ортаның
температурасы -10°С, құрылғыны қатаң көлденең орнату мүмкін емес,
құрылғының көрсеткіштері - 0,6 МОм.
Жалпы жағдайда өлшемдердің салыстырмалы қателігі мынадай
формула бойынша айқындалады::
=
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(3.23)

мұндағы δ0 – құралдың дәлдік класымен анықталатын негізгі
келтірілген салыстырмалы аспаптық қателік;
δI - өлшеу дәлдігін төмендететін I-ші сыртқы факторға байланысты
салыстырмалы өлшеу қателігі (температура, құрылғының орналасуы,
масштаб жазықтығына көру бұрышы және басқа әдістемелік қателер).
Барлық сыртқы факторларға байланысты салыстырмалы қателіктердің
барлық мәндерін ескеру іс жүзінде қиын. Осыған сүйене отырып, құралдың
салыстырмалы аспаптық қателігі және өлшеу жағдайларына байланысты
негізгі қателер ескеріледі
(3.24)
(3.25)
мұнда g-құрылғының дәлдік класы;
Апр-аспаптың өлшеу шегі (шкаланың ұзындығы);
Аизм-өлшеу бірлігіндегі аспаптың көрсеткіштері (шкаланың ұзындығы);
δнс-құрылғы көрсеткіштерінің тұрақты режимдегі тұрақсыздығына
байланысты қате;
(3.26)
мұнда Амах-максималды мән, ал амин-өлшенетін шаманың минималды
мәні. Бұл жағдайда шаманың өлшенген мәні ретінде:
(3.27)
δгор-құрылғының көлденең позициядан ауытқуына байланысты қателік
Аналогты құрылғылармен өлшеу кезінде ескеріледі, оның мәні құрылғының
паспортында көрсетіледі.
Аспаптың паспортында бұл деректер болмаған жағдайда, аспап
көлденең қалыптан 30°артық емес ауытқыған кезде δгор = g;
- өлшеудің температуралық жағдайларына байланысты қателік
Бұл деректер болмаған жағдайда
аспаптың паспортында көрсетіледі.
аспаптың паспортында температураның оның нормаланған мәнінен (20°с)
ауытқуы әрбір 10°с үшін 0,5 g құрайды.
Сандық құралдарды пайдалану кезінде өлшеу қателігі өрнекпен
анықталады:
δp ± N,

(3.28)
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мұндағы δп - барлық өлшеу диапазонындағы салыстырмалы қатенің
тұрақты компоненті,
n-құрылғының ажыратымдылық бірліктерінің саны.
Құрылғының төлқұжат деректері бойынша біз анықтаймыз:
δ0 = ±15%; δt0 = 0,5δ0 әр 10°C үшін нормаланған температурадан ауытқу
(+20°c); құрылғы көлденең позициядан 30°ауытқыған кезде δгор = δ0.
Формула негізінде алынған өлшеу қателігі:

Сондықтан, бұл жағдайда оқшаулау кедергісі 0,6 ±0,18 МОм болады.
Оқшаулаудың жарамдылығы туралы қорытынды жасалуы мүмкін емес,
себебі оқшаулау кедергісінің өлшенген мәні болуы мүмкін диапазонның
төменгі шегі нормативтік талаптарды қанағаттандырмайды (30,5 МОм).
Өлшеу нәтижелері нысандары қоса берілетін хаттамалармен
ресімделеді.
Жұмысты орындау тәртібі
1. Оқытушы көрсеткен зертханалық стендте оқытушы көрсеткен сым,
кабель, электр жабдықтарының оқшаулау кедергісін тексеру.
2. Оқшаулау кедергісін өлшеу қателігін есептеңіз.
3. Алынған деректерді қоса берілген нысандағы өлшеу хаттамаларына
енгізіңіз.
Есеп мазмұны
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты;
2. Сымдардың, кабельдердің және электр жабдықтарының оқшаулау
кедергісін өлшеу схемалары.
3. Алынған өлшеу нәтижелерінің қателігін есептеу.
4. Оқшаулау кедергісін тексеру хаттамалары.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Бақылау сұрақтары:
Электр сымдарының, оның ішінде жарықтандыру желілерінің
оқшаулау кедергісін өлшеу нормалары мен мерзімдерін көрсетіңіз.
Электр қондырғыларын сынау кезінде ұйымдастырушылық шараларды
тізімдеңіз.
Электр жабдықтарының оқшаулау кедергісін өлшеу қалай жүргізіледі?
Қартаюдың себептерін, оқшаулау кедергісінің нашарлауын көрсетіңіз.
Абсорбция коэффициенті бойынша оқшаулау ылғалдылығын анықтау
қалай жүзеге асырылады?
Оқшаулау ылғалдылығын "сыйымдылық-жиілік" әдісі қалай
анықтайды?

7. Өткізгіштік тогы арқылы оқшаулаудың жергілікті ақауларын анықтау
қалай жүзеге асырылады?
8. Оқшаулаудың тозуын диэлектрлік шығындардың мәні бойынша
анықтау қалай жүзеге асырылады?
9. Оқшаулау кедергісін өлшеу кезінде қоршаған ортаның температурасы
қалай ескеріледі?
10. Қуат кабельдері мен электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеу
қалай жүзеге асырылады?
11. ES0202 мегаометрімен оқшаулау кедергісін өлшеу тәртібін айтыңыз.
Тест сұрақтары
1.Оқшаулау кедергісі кернеуді кернеу арқылы қосылғаннан кейін орнатылған
ток мәніне бөлудің квитанциясы ретінде есептеледі:
А) 15c
В) 30C
C) 50c
D) 30 мм2;
E) 30 мин-1 сағат
2.Абсорбция коэффициенті Мегаомметр кернеуін өлшеу арқылы оқшаулау
кедергісіне қолданғаннан кейін өлшенген оқшаулау кедергісінің қатынасына
тең
А) 120 және 30C
В) 120 және 15c
C) 60 және 15c
D) 60 және 30C
E) 60 және 10c
3.Егер (R60/R15)>1,3 болса, онда оқшаулау қарастырылады
А) құрғақ
В) ылғалданған
С) ылғалды
D) шикі
жоқ верный ответ.
4. Егер (R60/R15)£ 1,3 болса, онда оқшаулау танылады
А) құрғақ
В) ылғалданған
С) ылғалды
D) шикі
Е) Дұрыс жауап жоқ.
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5.Қимасы 16 мм2 дейінгі кабельдердің (броньдалған кабельдерді қоспағанда)
оқшауламасының кедергісін өлшеу мегаометрмен на, В
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 1000
E) 2500
6.Қимасы 16 мм2 жоғары және брондалған кабельдердің оқшаулау кедергісін
мегаометрмен өлшеу – на, В
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 1000
E) 2500
7.Барлық қималардағы сымдардың оқшаулау кедергісін өлшеу мегаометрмен
жүргізіледі, В
А) 15 мм2;
12,5
С) 25 мм2;
D) 1000
E) 2500
3.3 релелік қорғаныс пен автоматиканы баптау
1.3.1 Релелік қорғау
құрылғыларын баптау

туралы

мәліметтер.

Релелік

қорғаныс

Релелік қорғаныс (РЗ) - зақымдалған электр жабдығын анықтауға және
автоматты ажыратуға арналған электр автоматикасының бөлігі.
Сонымен қатар, кейбір RZ құрылғылары зақымдануды емес, электр
жабдықтарының қалыпты жұмыс режимін анықтауға арналған (мысалы,
трансформатордың шамадан тыс жүктелуінен қорғау).
Зақымдалған жабдықты тез Автоматты ажыратуды талап етпейтін
кейбір жағдайларда РЗ құрылғылары ажыратуға емес, сигналға әрекет етуі
мүмкін (мысалы, оқшауланған бейтарабы бар желілерде жерге тұйықталудан
қорғау).
Ең қауіпті және жиі зақымданулар-тұйық Жерге тұйықталған нетралі
бар қондырғыларда фазалар мен жерге К.З арасындағы қ. З., сондай-ақ
фазалардың үзілуімен К. З. неғұрлым елеулі зақымданулар (ҚТ токтарының
қауіптілігі термиялық және динамикалық әсер ету). Апаттың мөлшерін және
зақымдану мөлшерін азайту үшін зақымдалған элементті тез арада өшіру
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керек (кейбір жағдайларда зақымдалған зат бірнеше секундта өшіп қалуы
керек). RZ және a негізгі элементі – реле. Электрмен жабдықтаудың
сенімділігі мен үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай автоматты
құрылғылар қолданылады: РАҚ (резервті автоматты қосу), АҚҚ (Автоматты
қайта қосу), АҚҚ (Автоматты жиіліктік босату), кернеуді ұстап тұру үшін
(номинал) РАҚ (синх қозуын автоматты реттеу қолданылады.
трансформаторлардағы кернеуді реттеу үшін РПН жүйесі (жүктемемен
реттеу) қолданылады. Басқарудың автоматтандырылған жүйелері (АБЖ),
телеөлшеу, телесигнализация, телемеханика, телебасқару құрылғыларын
қолдана отырып, бақыланатын пункттерден диспетчерлік пункттерге ақпарат
жинауды және беруді қамтамасыз ететін автоматты құрылғылар
қолданылады.
Қазіргі уақытта Микропроцессорлар негізінде 4-ші буынды
телемеханика жүйелері құрылды және жұмыс істейді (ақпарат дисплейге
шығарылады, жүйелердің жылдамдығы артады).
Өлшеу бөлігі бастапқы түрлендіргіштердің (кернеу және Ток
трансформаторларының) көмегімен токтың, кернеудің, фазалардың ығысу
бұрышының, жиіліктің энергия жүйесінің параметрлерін (абсолютті мәні)
бақылайды.
Аналогты (үздіксіз ) және дискретті (сандық) сигналдар бар. Негізгі
кіріс мәндері Аналогты, ал релелік өлшеу органы аналогтық сигналды
дискретті түрлендіреді.
Логикалық, атқарушы және таратушы (телемеханика және
қашықтықтан сигнал беру) бөлігі.
Электрлік реле МЕМСТ-қа сәйкес, әсер ететін шамалардың берілген
мәндерінде Шығыс тізбектерінде секіргіш тәрізді өзгерістер жасауға
арналған құрылғы деп аталады. Бұл жағдайда реле іске қосылады деп
саналады.
Ажыратады реле ең жоғарғы және ең төменгі (іске қосылатын
автоматты қондырғы пайдаланылмаса барынша көп және барынша аз
шамасын кернеу және ток). Қосу әдісіне байланысты бастапқы және
қайталама (желіге немесе трансформаторлар арқылы тікелей қосу). Тікелей
реледе жылжымалы жүйе COM ажыратқыш құрылғысымен байланысты.
аппарат. Жанама әрекет релесі коммутатордың электромагнит тізбегін
басқарады.
Релелік қорғаудың негізгі қасиеттері мен талаптары (ЭҚЕ сәйкес)
Тарату желілерінің РЗ мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
Селективтілік (селективтілік) - тек зақымдалған элементті өшіру үшін
қорғаныс қасиеті. Селективтілікке қорғаныстың әрекет ету принципін тиісті
іріктеумен және оның жалған іске қосылуына жол бермейтіндей есеппен
оның тағайыншамаларын таңдаумен қол жеткізіледі.
Тарату желілеріндегі қорғаныс жылдамдығы зақымдану мөлшерін
азайтады. Қысқа тұйықталуды жылдам өшіру жүйе элементтерінің бұзылуын
ғана емес, сонымен қатар параллель жұмыс істейтін генераторлар мен
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синхронды қозғалтқыштардың тұрақтылығының бұзылуын болдырмайды,
сәтті АҚҚ ықтималдығын арттырады. Тез әрекет ететін қорғаныстың іске
қосылу уақыты 0,1-0,15 с, зақымданулар адамдардың өмірі үшін қауіпті
(0,002-0,004 с) қуатты трансформаторлар мен желілерді қорғауды қоспағанда.
Сезімталдық-бұл әсер ету аймағында (негізгі және резервтік
аймақтарда) зақымдану кезінде нақты жұмыс істеу мүмкіндігі. Қорғаныс
сезімталдығын бағалау сезімталдық коэффициенті бойынша жүзеге
асырылады, оның мәні ПУЭ-де реттеледі.
Сенімділік-бұл қорғаныс құрылғысының қалыпты, қалыптан тыс және
төтенше жағдайларда дұрыс жұмыс істеу мүмкіндігі. Іске қосылудың
сенімділігі мен іске қосылмаудың сенімділігі бар (шамадан тыс іске
қосылудың және іске қосылмаудың, қорғаныстың істен шығуының әртүрлі
салдары болуы мүмкін). Жабдықтың сенімділігі оны өндіру сапасына,
пайдаланудың
техникалық
деңгейіне
және
схемалардың
қарапайымдылығына байланысты.
Бақылау сұрақтары:
1. РЗиА Мақсаты?
2. Релелік қорғаудың негізгі қасиеттері мен талаптары?
3. Реле дегеніміз не? Реле түрлері. Ол не үшін қызмет етеді?
4. Сенімділік, сезімталдық сияқты терминдерді анықтаңыз.
3.3.2 Релелік қорғаныс элементтері
Реле релелік қорғаудың негізгі элементі болып табылады. 1835 жылы
физик Генри телеграф үшін ойлап тапты, кейінгі жылдары ол жетілдіріліп,
жетілдірілді. 1960 жылдан бастап электромеханикалық жүйелер жартылай
өткізгішпен алмастырылды, бірақ жартылай өткізгіш жүйелердің дамуына
қарамастан, қазіргі уақытқа дейін электрмен жабдықтау жүйелерінде кеңінен
қолданылады.
Тарату желілерінің қорғанысын құру кезінде қарапайым және арзан
қорғаныс түрлеріне артықшылық беріледі. Мысалы, балқитын кірістірулер.
ЭҚЕ сәйкес балқымалы ендірмелер (сақтандырғыштар) барлық жағдайларда
қолданылуы тиіс, олар осы электр қондырғысы үшін талап етілетін
селективтілік пен сезімталдықты қамтамасыз етеді және автоматиканың
басқа түрлеріне кедергі келтірмейді. Сақтандырғыштар қалалық және
ауылдық электр желілерінде, пром-да кеңінен қолданылды. кәсіпорындар 1
кВ дейінгі желілер мен тұтынушыларды қорғау үшін 6, 10, 35, 110 кВ
кернеуге арналған сақтандырғыштарды жетілдіруді жалғастыруда.
Сақтандырғыштар желілерді қысқа тұйықталу токтарынан ғана емес,
сонымен қатар шамадан тыс жүктемелерден де қорғауы керек. Бұл
сақтандырғыштардың қорғаныш сипаттамаларын таңдау арқылы қамтамасыз
етіледі, бұл балқыту қондырғысының балқу уақытының (доғаның жануы)
өтетін токқа графикалық тәуелділігі. Өткізгіштерді қорғау үшін бір жарым
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есе артық жүктеме кезінде сақтандырғыштың тұтану уақыты t= 600 сек, ал
екі есе артық жүктеме кезінде 150 сек аспаған жөн.
Балқыту қондырғысының жану уақытына әсер етеді: ұзындығы,
қимасы, балқыту материалы (мыс, мырыш, қалайы, алюминий, қорғасын),
орындалу формалары, қоршаған орта (кірістіру температурасы, ауа,
ылғалдылық). Тек үлкен ток еселіктерінде балқыту қондырғысынан жылуды
шығаруды елемеуге болады, сондықтан әртүрлі сақтандырғыштардың
қорғаныш сипаттамалары эмпирикалық жолмен анықталады (қатені анықтау
үшін бірнеше кірістірулерді жағу керек). Сақтандырғыштың кемшілігітоктың кіші еселіктері үшін қажетті қорғаныс сипаттамасын алу мүмкін емес
(сақтандырғыштың tпр рұқсат етілгеннен үлкен және қондырғыны шамадан
тыс жүктеуден қорғамайды). Балқымалы кірістірудің инерциясы ПЛ тогы
арасындағы айырмашылықты азайту арқылы артады. тізбектегі кірістіру мен
ток.
Балқыту қондырғысының маңызды сипаттамалары-номиналды IVS
тогы. кірістіру шексіз ұзақ уақыт жұмыс істей алатын nom, upr
сақтандырғышының номиналды тогы. nom, IPR сақтандырғышын
ажыратудың номиналды ең үлкен тогы.сақтандырғыш балқымалы ендірмені
ауыстырғаннан кейін оны одан әрі пайдалануға кедергі келтіретін
зақымдалмай тізбекті үзеді. Жылдам әрекет ететін сақтандырғыштар үшін
tпрд доға алдындағы уақыты, tд доғасының уақыты, tсп іске қосылу уақыты
ескеріледі. Доға алдындағы деп қорғалатын элементтің зақымдануының
басталуы мен доғаның пайда болу сәті арасындағы уақыт аралығы, доға
пайда болған сәттен бастап ол сөнгенге дейінгі доғаның уақыты түсініледі.
Джоулев интеграл:
(Q = 0.24 I2 r t)

(3.29)

Осылайша, сақтандырғыш қорғаныс және коммутация құрылғысы
болып табылады.
1 кВ дейінгі қондырғыларға арналған сақтандырғыштар. Ток 10-200 а с.
Қабілеті 11 кА (қалың қабырғалы фибралы түтік, бұрандалы қалпақшалармен
жабылады, түйіспелі пышақтар, табақ мырыштан жасалған балқымалы
ендірме). 100-630 номиналды тогы бар 380-500 В кернеуі бар неғұрлым
жетілдірілген ДС-2, ток өшеді. 100 кА (кварц құмымен толтырылған Фарфор
корпус, таспа түріндегі балқымалы ендірме мыстан жасалады). ПП-31
сақтандырғыштары ПН-2-ге қарағанда кейбір артықшылықтарға ие,
номиналды ток 32-1000 а номиналды кернеу 660 в.
1кВ жоғары қондырғыларға арналған сақтандырғыштар. Кернеуі 3, 6,
10, 20, 35 кВ жабық және ашық электр қондырғыларына арналған ПКТ
сақтандырғыштары. Сақтандырғыш картридж кварц құмымен толтырылған
Фарфор түтіктен тұрады. Балқыту қондырғысы бір немесе бірнеше параллель
қосылған күміс жалатылған мыс сымдардан тұрады. Номиналды ток 2-400 А.
Толтырғыш ретінде ұсақ түйіршікті кварц құмы бар жабық сақтандырғыштар
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жоғары сыну қабілетіне ие. Балқыту қондырғысының жануы тар каналда
жүреді, бұл доғаның соншалықты қарқынды сөндірілуін қамтамасыз етеді,
сондықтан үлкен ток еселіктерінде токтың амплитудалық мәніне жеткенге
дейін тізбекті бұзуға болады (сақтандырғыштың ток шектейтін әрекеті).
Қазіргі уақытта кернеуі 10,35 және 110кВ желілерде ПС типті
сақтандырғыштар (ататын сақтандырғыштар) әлі де пайдалануда. Олар
өндірістен шығарылады және олардың негізінде Pvt 104-10 (35,110)-100-5u1
типті Шығыс сақтандырғыштары шығарылады (балқыту қондырғысы
винипласт түтігінің ішінде орналасқан, ол өшіру серіппесімен созылады ).
Қауіпсіздік құралы ретінде сақтандырғыш түбегейлі жетілмеген,
сондықтан сақтандырғыштың қорғаныс функциялары жетілдірілген релелік
қорғаныс құрылғыларына жүктелуі керек. Бұл идея басқарылатын
сақтандырғышта
жүзеге
асырылады
(ДС-2,
ПКТ,
УПС-35у1
негізінде).Шамадан тыс жүктеме кезінде релелік қорғаныс құрылғысы іске
қосылады және пышақтар балқыту қондырғысын сындырады, ал К. з.кезінде
ол қарапайым сақтандырғыш ретінде әрекет етеді (сақтандырғыш жұмыс
істемей тұрып күйіп кетеді). Сақтандырғыштардың кемшілігі-бұл бір реттік
әрекет, сондықтан сұйық металды өзін-өзі емдейтін сақтандырғыштар (сұйық
металл сынап, калий, натрий) жасалды. Алғашқы әзірлемелер 1975 жылы
Mitsubishi, General Electric фирмалары 800 А дейінгі номиналды токпен және
кемінде 30 жыл қызмет ету мерзімімен пайда болды. Қысқа тұйықталу
тогының әсерінен сұйық мета буланып, доға камерасындағы қысымның
жоғарылауына әкеледі. Салқындағаннан кейін металл салқындатылады, бу
конденсацияланады және балқитын кірістіру өздігінен қалпына келеді. Қысқа
тұйықталудан өтпейтін 2-4 мс қалпына келтіру уақыты сақтандырғыш
бірнеше рет жұмыс істейді, сондықтан қорғалған элементті өшіретін құрылғы
болуы керек.
Электр жылулық реле. Олардың жұмысы электр тогының биметалдық
пластинадан (хром-никель болаты) өтуі кезінде жылу шығару құбылысына
негізделген, реленің конструкциясына байланысты тікелей, жанама және
аралас қыздыру болуы мүмкін.
3.3.3 Электромагниттік реленің жұмыс істеу принципі және
орындалуы
Электромагниттік
релелерді
құру
үшін
әдетте
келесі
электромеханикалық жүйелер қолданылады: тартылатын зәкірмен,
айналмалы зәкірмен, арматураның көлденең қозғалысымен.
Өлшеу релесі ретінде әдетте максималды ток релесі және минималды
кернеу релесі қолданылады. Әрекет немесе босату іске қосу деп аталады.
Максималды ток немесе кернеу релесі IC өскен кезде іске қосылады.р ток
немесе Uс.р кернеу. Реле босатылған ток немесе кернеу IV деп аталады. p ток
немесе UV.р-реле кернеуі, ал коэф. демалыс-коэф. қайтару. Максималды ток
релесі үшін Коэффициент кв>1, ал минималды кернеу релесі үшін кв <1.
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Электромагниттік принцип бойынша тұрақты және айнымалы ток
релесін орындауға болады, себебі электромагниттік күштің лездік мәні
токтың квадратына пропорционал және оның белгісіне тәуелді емес.
Айнымалы ток релесі үшін айнымалы ток тудыратын ықтимал
тербелістерден құтылу үшін электромагниттік ағынды уақыт өте келе екі
ағынға бөлген жөн.
Бұған ауадағы магнит ағынын қысқа тұйықталған
катушканың көмегімен екі ағынға бөлу арқылы қол жеткізіледі), гнит
ағындары бір-бірінен бұрышқа артта қалады).
Релелік қорғаныс және авт үшін. маңызды параметр-реленің іске
қосылу уақыты мен қайтару уақыты, олар кіріс әсер етуші мән белгілі бір
мәннің берілген жағдайында қабылданған сәттен бастап реле іске қосылуды
немесе қайтаруды аяқтаған сәтке дейінгі уақытты білдіреді. Екі компоненттің
іске қосылу уақыты:
tс.р = tн+tд

(3.30)

мұндағы tн-қол жеткізілген сәттен бастап зәкірдің қозғалысы басталған
сәтке дейінгі уақыт, с;
td-зәкір қозғалысының басталуынан реле іске қосылғанға дейінгі
уақыт, Б.
Электромагниттік реленің жұмыс уақыты 0,02-0,1 сек. Реле әрекетінің
баяулауына жалпы магнит өткізгіште негізгі орамасы бар концентрлік
орналасқан мыс жең қосылған кезде магнит ағынының өсуін бәсеңдету
арқылы қол жеткізіледі, мыс жең релесі магниттік демпферлік реле деп
аталады (көбінесе тұрақты токта қолданылады) мұндай реленің жұмыс
уақыты 0,1-0,5 сек.
Уақыт жылдамдығы td компонентін ұлғайту арқылы жасалған реле
механикалық демпферлік реле деп аталады. Олар екі түрге бөлінеді: арматура
қозғалысының механикалық баяулауы бар реле (сұйық ауа демпферлері,
құйынды токтармен тежеу) және сағат механизмі бар реле.
Электромагниттік өлшеу релесі.
Тікелей әрекеттің бастапқы релесі. Бұл релелер негізгі электрге орташа
емес қосылады. Тізбектер коммутатордың механикалық атқарушы
құрылғысына тікелей әсер етеді, олар ток және кернеу трансформаторларын
(Бастапқы түрлендіргіштер) немесе жедел ток көздерін қажет етпейді.
Мұндай релелер сирек қолданылады. Бұған тұрақты ток электр
қондырғылары (тартқыш қосалқы станциялар) кірмейді. Ішінде айнымалы
ток қондырғысы мұндай релелер ажыратқыштар деп аталады, олар 1 кВ
дейінгі қондырғыларда қолданылатын АВМ-10 машинасының ажырамас
бөлігі болып табылады. Тұрақты ток жүйелерінде, тарту желілерінде,
коммутациялық аппараттар және тікелей әсер ететін реле ретінде бір мезгілде
АБ2/3, ВАБ-2 типті поляризацияланған автоматтар қолданылады.
Жанама әрекеттің бастапқы релесі. СЭС сирек қолданылады.
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Поляризацияланбаған ажыратқыштың орнында тұрақты ток тарту желілерін
қорғауда қолданылады. Іске қосылған кезде реле мысық ұстағышының
тізбегін ашады және қосқыш өшіріледі. РДШ маркалы реле
(дифференциалды шунт релесі) кеңінен таралды.
Тікелей әсер ететін ток пен кернеудің қайталама релелері. РТВ, РТМ
ток релесінің (КА) әр түрлі түрлері шығарылады. Және кернеу релесі (KV)
РН, РВН тартылатын зәкірмен. Реле тікелей ПП-67, ППМ-10, ПРБА май
ажыратқыштарының жүк және серіппелі жетектеріне орнатылады. Олардың
орамалары тізбекке тікелей Бастапқы түрлендіргіштер арқылы қосылады. Бұл
олардың қолданылу аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Осындай реле
көмегімен сіз 35 кВ дейінгі қондырғыларда қорғаныс жасай аласыз. Уақыт
жылдамдығы сағат механизмінің көмегімен 4 секундқа дейін жасалады.
РТВ релесінің қайтару коэффициенті төмен . РТМ маркалы Реле уақыт
ұстамасы жоқ және 2-3 ток еселігі кезінде бірден іске қосылады, іске қосу
уақыты 0,02 сек аспайды. Барлық релелерде іске қосу тогын орнатудың
күрделі жүйесі бар (бұрылыс қосқышын қолдана отырып), ол жұмыс кезінде
сенімді емес. Сондықтан орамалары жоқ релелер жасалды. Реле қуатын
тұтыну 600 В*А аспайды, бірақ барлық ток трансформаторлары мұндай
қуатты қамтамасыз ете алмайды. РН типті минималды кернеу релесі, РН-дан
айырмашылығы, 4 секунд ішінде уақыт жылдамдығына ие. Реленің
кемшіліктері-uс кернеуді реттейтін құрылғының болмауы.р =(0,35-0,65) Uн
және Uв.р= (0,65-0,85) Uн.
Жанама әсер ететін ток пен кернеудің қайталама релесі.
Келесі артықшылықтардың арқасында кең таралды: бұл релелер
бастапқы өлшеу түрлендіргіштері арқылы тізбекке қосу үшін жасалады,
сондықтан олардың параметрлері мен өлшемдері қорғалатын объектінің
параметрлеріне тәуелді емес, ал олар шамалы қателіктермен және
салыстырмалы түрде аз тұтынылатын қуаттармен жеткілікті сезімтал болуы
мүмкін. Оларды ажыратпай жөндеуге және конфигурациялауға болады.
Бақылау сұрақтары:
1. Сақтандырғыштар (сақтандырғыштар) дегеніміз не? Олар не үшін
қызмет етеді?
2. Электр жылу релесі;
3. 1 кВ дейінгі қондырғыларға арналған балқымалы ендірмелердің
(сақтандырғыштардың) маркалары;
4. Кабельдерді термиялық төзімділікке тексеру.
3.3.4 РЗ және А-дағы жедел ток
Релелік қорғаныс тізбектерін қоректендірудің екі нұсқасы болуы
мүмкін:
1. Аккумуляторлық батареялардың, түзеткіштердің көмегімен тұрақты
жедел токпен;
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2. Ток және кернеу трансформаторлары және қосалқы станцияның жеке
қажеттіліктері трансформаторларының көмегімен ауыспалы жедел ток;
РЗ және А қалған элементтері үшін түзеткіші бар буферде жұмыс
істейтін энергияны көп қажет ететін құрылғылар (ПС – 10 ажыратқыштар
жетегі) және шағын Стартер батареялары үшін ауыспалы жедел токты
қолдану ымыралы шешім болуы мүмкін.
110-220 кВ ірі қосалқы станцияларда қуатты қышқыл батареялардан
қуат u=220 В. Бұл батареяларды жартылай өткізгіш түрлендіргіштер
көмегімен зарядтау.
RZ және A тұрақты ток неғұрлым сенімді және сезімтал, бірақ қайта
зарядталатын батареялар білікті техникалық қызмет көрсетуді, жеке бөлмені
қажет етеді және құны жоғары.
Тарату қосалқы станциялары үшін ең үнемді-айнымалы ток.
Жедел ток көздері
Релелік қорғаныс тізбектерін қоректендірудің екі нұсқасы болуы
мүмкін:
1. Аккумуляторлық батареялардың, түзеткіштердің көмегімен тұрақты
жедел токпен;
2. Ток және кернеу трансформаторлары және қосалқы станцияның жеке
қажеттіліктері трансформаторларының көмегімен ауыспалы жедел ток;
РЗ және А қалған элементтері үшін түзеткіші бар буферде жұмыс
істейтін энергияны көп қажет ететін құрылғылар (ПС – 10 ажыратқыштар
жетегі) мен шағын Стартер батареялары үшін ауыспалы жедел токты қолдану
ымыралы шешім болуы мүмкін;
110-220 кВ ірі қосалқы станцияларда қуатты қышқыл батареялардан
қуат u=220 В. Бұл батареяларды жартылай өткізгіш түрлендіргіштер
көмегімен зарядтау.
RZ және A тұрақты ток неғұрлым сенімді және сезімтал, бірақ қайта
зарядталатын батареялар білікті техникалық қызмет көрсетуді, жеке бөлмені
қажет етеді және құны жоғары.
Тарату қосалқы станциялары үшін ең үнемді-айнымалы ток.
РЗ және А тізбектерін қоректендіру тәсілдері:
1. РТВ, РТМ, ртн тікелей әсер ететін релені пайдалану кезінде ток және
кернеу трансформаторларынан қоректену. МТЗ тәуелді ұсталуы және кесілуі
арқылы орындалады;
2. РТ 80 – 90, ДЗТ, РВМ, ЭВ – 215, РП – 342 релесін пайдалану кезінде.
МТЗ, бағытталған, ауыспалы жедел токтағы дифференциалды қорғаныс
орындалады. Ток және кернеу трансформаторларынан қуат;
3. РЗ және А-ны түзетілген (түзеткіштер) немесе тұрақты
(аккумуляторлар) токпен қоректендіру. Жартылай өткізгіш түзеткіштердің
көмегімен айнымалы токты түзету (қуат көздері). Қорғаудың барлық дерлік
түрлері;
4.
Ажыратқыш
құрылғыларды
алдын
ала
зарядталған
конденсаторлардан қоректендіру;
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5. РЗ және А тізбектерін қоректендірудің аралас нұсқалары мүмкін.
Практикалық бөлім
№ 1 практикалық жұмыс
Тақырыбы: ток трансформаторларының қосылу схемалары
Жұмыс мақсаты:
1) ток трансформаторлары қосылыстарының түрлерімен танысу;
2) ток трансформаторының векторлық диаграммалары түрінің белсенді
жүктеме параметрлеріне, тұйықталу түріне және нейтралды жерге қосу
режиміне тәуелділігін бақылау және зерттеу.
Құралдар мен материалдар:
1) G1 үш фазалы қуат көзі (201.2);
2) A1 үш полюсті қосқыш (301);
3) A2 үш фазалы трансформатор тобы (347.1);
4) A3 электр желісінің моделі (313.2);
5) A4 Белсенді жүктеме (306.1);
6) А5 ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының блогы (401.1);
7) А6 Қосқыш (330);
8) А7 дербес компьютер (3.29).
Электрлік қосу схемасы

Жұмысты орындау тәртібі:
1) схеманы жинау
2) A1 қосқышын "қолмен" күйіне орнатыңыз.»
3) A2 трансформатор орамаларының кернеуі 230/230 В құрайды
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4) А3 R = 150 Ом, L/RL=1,2/32 Гн/Ом, С1=С2=0,15 мкФ жолына
орнатыңыз. Барлық үш фазада A4 белсенді жүктеме қуатын, 40 Вт 50%
таңдаңыз.
5) G1 көзін қосыңыз.
6) A1 ажыратқышының "желісін" қосыңыз.
7) К3, К5 және К6 нүктелерін бір-біріне қосу арқылы "қысқа
тұйықталуды" модельдеңіз.
8)
A7
компьютерін
қосыңыз,
каталогқа
кіріп,
"ток
трансформаторлары.exe».
9) деректерді жинауды бастау үшін виртуалды "Бастау"түймесін
басыңыз.
10) A1 қосқышын қосыңыз.
Электрлік қосу схемасы (жалғасы)

Аналог кірмелер

А7 компьютеріне

3.30-сурет-үйлестірудің электр схемасы
Экранда виртуалды реледегі трансформаторлар мен токтардың
векторлық
диаграммалары,
сондай-ақ
трансформатор
токтарының
симметриялы компоненттері пайда болады. Ток трансформаторлары мен реле
қосылыстарының виртуалды схемасында оның әртүрлі бөліктеріндегі
ағымдағы мәндер пайда болады. Осы тізбектің оң жағында трансформатор
орамаларындағы ток толқындарын байқауға болады.11) экрандағы тізімнен
ток трансформаторларының қосылу схемасын таңдаңыз, A4 белсенді
жүктеме параметрлерін, тұйықталу түрін және бейтарап жерге қосу режимін
өзгертіңіз және алынған векторлық диаграммаларды бақылаңыз.(желінің
жұмыс режимі жерге қосылған бейтараппен шақырылуы мүмкін қосылу
нүктелері K1 және K2.) 12)) эксперимент аяқталғаннан кейін A1
ажыратқышын және G1 көзін өшіріңіз.
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Бақылау сұрақтары:
1. Электр тогы дегеніміз не? Ол қандай режимде жұмыс істейді? ТТ
неден тұрады?Трансформация коэффициенті?
2. Неліктен ток астындағы тт қайталама орамасын ашуға болмайды?
3. ТТ-ны жұлдызға қосу схемасы қандай жағдайларда қолданылады?
4. ТТ-ны толық емес жұлдызға қосу схемасы қандай жағдайларда
қолданылады?
5. ТТ-ны үшбұрышқа қосу схемасы қандай жағдайларда қолданылады?
6. Қандай жағдайларда екі фазаның айырмашылығына TT қосылу
схемасы қолданылады?
7. Қандай жағдайларда барлық фазалардың токтарының қосындысына
TT қосылу схемасы қолданылады?
8. ТТ қателіктерінің түрлері;
9. Ток трансформаторларын таңдау;
10. ТТ дәлдік класы жүктемеге қалай байланысты?
№ 2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: ток трансформаторларының қосылу схемалары
Жұмыс мақсаты:
1) ток трансформаторлары қосылыстарының түрлерімен танысу;
2) ток трансформаторының векторлық диаграммалары түрінің белсенді
жүктеме параметрлеріне, тұйықталу түріне және нейтралды жерге қосу
режиміне тәуелділігін бақылау және зерттеу.
Құралдар мен материалдар:
1) G1 үш фазалы қуат көзі (201.2);
2) A1 үш полюсті қосқыш (301);
3) A2 үш фазалы трансформатор тобы (347.1);
4) A3 электр желісінің моделі (313.2);
5) A4 Белсенді жүктеме (306.1);
6) А5 ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының блогы (401.1);
7) А6 Қосқыш (330);
8) А7 дербес компьютер (310).
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Электрлік қосу сызбасы

Электрлік қосу сызбасы (жалғасы)

Аналог кірмелер

А 7компьютеріне

3.30-сурет-үйлестірудің электр схемасы
Жұмысты орындау тәртібі:
1) схеманы жинаңыз.
2) A1 қосқышын "қолмен" күйіне орнатыңыз.».
3) A2 трансформатор орамаларының кернеуі 230/230 в құрайды.
4) А3 R = 150 Ом, L/RL=1,2/32 Гн/Ом, С1=С2=0,15 мкФ жолына
орнатыңыз. Барлық үш фазада A4 белсенді жүктеме қуатын, 40 Вт 50%
таңдаңыз.
5) G1 көзін қосыңыз.
6) A1 ажыратқышының "желісін" қосыңыз.
7) К3, К5 және К6 нүктелерін бір-біріне қосу арқылы "қысқа
тұйықталуды" Модельдеңіз.
8)
A7
компьютерін
қосыңыз,
каталогқа
кіріп,
"ток
трансформаторлары.exe».
9) деректерді жинауды бастау үшін виртуалды "Бастау"түймесін
басыңыз.
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10) A1 қосқышын қосыңыз. Экранда виртуалды реледегі
трансформаторлар мен токтардың векторлық диаграммалары, сондай-ақ
трансформатор токтарының симметриялы компоненттері пайда болады. Ток
трансформаторлары мен реле қосылыстарының виртуалды схемасында оның
әртүрлі бөліктеріндегі ағымдағы мәндер пайда болады. Осы тізбектің оң
жағында трансформатор орамаларындағы ток толқындарын байқауға болады.
11) экрандағы тізімнен ток трансформаторларының қосылу схемасын
таңдаңыз, A4 белсенді жүктеме параметрлерін, тұйықталу түрін және
бейтарап жерге қосу режимін өзгертіңіз және алынған векторлық
диаграммаларды бақылаңыз.(желінің жұмыс режимі жерге қосылған
бейтараппен шақырылуы мүмкін қосылу нүктелері K1 және K2.)
12)) эксперимент аяқталғаннан кейін A1 ажыратқышын және G1 көзін
өшіріңіз.
Бақылау сұрақтары:
1. Электр тогы дегеніміз не? Ол қандай режимде жұмыс істейді? ТТ
неден тұрады?Трансформация коэффициенті?
2. Неліктен ток астындағы тт қайталама орамасын ашуға болмайды?
3. ТТ-ны жұлдызға қосу схемасы қандай жағдайларда қолданылады?
4. ТТ-ны толық емес жұлдызға қосу схемасы қандай жағдайларда
қолданылады?
5. ТТ-ны үшбұрышқа қосу схемасы қандай жағдайларда қолданылады?
6. Қандай жағдайларда екі фазаның айырмашылығына TT қосылу
схемасы қолданылады?
7. Қандай жағдайларда барлық фазалардың токтарының қосындысына
TT қосылу схемасы қолданылады?
8. ТТ қателіктерінің түрлері;
9. Ток трансформаторларын таңдау;
10. ТТ дәлдік класы жүктемеге қалай байланысты?
№ 3 практикалық жұмыс
Тақырыбы: жерге
тұйықталудан қорғау

тұйықталу

тогы

жоғары

желіде

жерге

Жұмыс мақсаты:
1. Жерге тұйықталудан қорғау принципін зерттеу;
2. Осциллограмма бойынша қорғаныстың іске қосылу уақытын
анықтау;
3. Қорғау тағайыншамаларын анықтау.
Құралдар мен материалдар:
1) g1трехфазалы қуат көзі(201.2);
2) A1, A6 үш полюсті қосқыш (301);
3) A2 электр желісінің моделі (313.2);
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4) A3 желілік реактор (314.2);
5) А4 бір фазалы трансформаторлар блогы (347.1);
6) A5 белсенді жүктеме (306.1);
7) А7 ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының блогы (401.1);
8) А8 терминал (304 );
9) А9 енгізу шығару сандық сигналдар(331);
10) А10 қосқыш (330);
11) дербес компьютер (310).
Электрлік қосу схемасы

Электрлік қосу схемасы (жалғасы)

Аналог кірмелер

А8 компьютеріне

3.31-сурет-үйлестірудің электр схемасы
Жұмысты орындау тәртібі:
1) схеманы жинаңыз.
2) А1 ажыратқышын "АВТ.", ал А6 ажыратқышы – «қол»
3) A4 трансформатор орамаларының кернеуі 230/230 в құрайды.
4) А2 R = 200 Ом, L/RL=1,2/32 Гн/Ом, С1=С2=0 мкФ жолына
орнатыңыз. Барлық үш фазада A5 белсенді жүктеме қуатын, 50 Вт-тан 100%
таңдаңыз.
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5) G1 көзін қосыңыз.
6) A1 ажыратқышының "желісін" қосыңыз
.7) K1, K2 және K0 нүктелерін бір-біріне қосу арқылы "қысқа
тұйықталуды" модельдеңіз.
8) A11 компьютерін қосыңыз, каталогқа кіріп, "жерге тұйықталудан
қорғау .ехе»
.9) әдепкі параметрлерді пайдаланып виртуалды түймені басу арқылы
қауіпсіздік параметрлерін орнатыңыз.
10) "жазуды бастау" виртуалды түймесін басыңыз»;
11) тиісті түймені басу арқылы қорғауды енгізіңіз және A6 қосқышын
қосу арқылы қысқа тұйықталуды модельдеңіз.
12) "зақымдалған" желіні қорғаумен ажыратқаннан кейін оны
жұмыстан шығарыңыз және жазуды тоқтатыңыз.
13) экранда көрсетілген фазалық токтардың осциллограммаларын және
желінің фазалық токтарының қосындысын, ажыратқыштың күйін талдаңыз
14) тәжірибелер аяқталғаннан кейін G1 көзін және A1, A6, A9 блоктарының
"желі" ажыратқыштарын өшіріңіз.
Ескертпе: кез келген уақыттың нақты мәндерін қорғау жұмысының
журналы бойынша емес, осциллограмма бойынша айқындаған жөн.
Токтар мен кернеулердің параметрлері амплитудалық мәндермен
белгіленуі керек.
Схемадағы электромагниттік процестерді жазу циклдік буфердегі
бағдарламамен жүзеге асырылады. Буфердің параметрлерін, атап айтқанда
оның толық ұзындығы мен "эпилогтың" ұзындығын (іс жүзінде – қызықты
оқиға аяқталғаннан кейін жазу уақыты, бұл жағдайда – қорғаныс іске
қосылады) мәзірдің "Параметрлер"тармағында өзгертуге болады. Мысалы,
егер қорғаныс қысқа тұйықталу басталғаннан кейін екі секундтан кейін іске
қосылса, онда апатқа дейінгі режимді, қысқа тұйықталу режимін және
зақымдануды өшіргеннен кейінгі режимді көру үшін буфердің ұзындығын
жалпы бес секундқа тең қабылдауға болады, ал эпилогтың ұзындығын (іс
жүзінде бұл қысқа тұйықталуды өшіргеннен кейін режимді жазу ұзындығы) –
0,5–1 секунд.
Тапсырма
1) фазалық токтардың осциллограммаларын және желінің фазалық
токтарының қосындысын сызыңыз;
2) фазалық токтардың мәндерін және желінің фазалық токтарының
қосындысын жазыңыз;
3) Токтар мен кернеулердің белгілерін жазыңыз.
Бақылау сұрақтары:
1.Жерге тұйықталу кезінде қандай қорғаныс қолданылады?
2.Неліктен жерге қысқа тұйықталу кезінде арнайы қорғаныс қажет
және қарапайым МТЗ жасай алмайсыз?
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3.35кВ желілеріндегі жерге үш фазалы қысқа тұйықталу тогы қандай?
а) темірбетон және металл тіректері бар б) темірбетон және металл тіректер
болмаған кезде?
4.Жерге ҚТ-дан қорғауда ток релесі қалай қосылады?
5.Нөлдік тізбектегі ток қорғанысының тогы қандай?
6.Жерге тұйықталудан қорғауда нөлдік тізбекті ток сүзгісі ретінде не
қолданылады?
7.Дұрыс емес қорғаныс әрекетін болдырмау үшін не істеу керек?
8.Нөлдік тізбектегі ток қорғанысының сезімталдығын қалай арттыруға
болады?
9.Нөлдік тізбекті қорғау қандай жерге тұйықталу кезінде жұмыс істейді
?Қандай жерге тұйықталу кезінде ол жұмыс істемейді?
10.Нөлдік тізбектегі ток қорғанысындағы ток релесіндегі ток қалай
анықталады?
№4 практикалық жұмыс
Тақырыбы:
қорғанысы

Екі

жақты

электр

желісінің

максималды

ток

Жұмыс мақсаты:
1) токқа тәуелсіз уақыт ұстамалары бар екі желінің үш сатылы
максималды ток қорғанысының құрылғысы мен әрекет ету принципін
зерттеу;
2) ток және уақыт бойынша қорғау тағайыншамаларын анықтау.
Құралдар мен материалдар:
1) g1трехфазалы қуат көзі(201.2);
2) А1 Трехфазалы трансформаторлық топ (347.1);
3) А2,А4,А7, А8 үш полюсті ажыратқыш (301);
4) А3, А5 электр беру желісінің моделі (313.2);
5) A6 Белсенді жүктеме (306.1);
6) индуктивті жүктеме 324.2);
7) А7 ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының блогы (401.1);
8) A11 Коннекторы (330);
9) А12 Терминал (304 );
10) А13 сандық сигналдарды енгізу блогы(331);
11) А14 дербес компьютер (310);
12) А15 желілік реактор (314.2).
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Электрлік қосу схемасы

Электрлік қосу схемасы (жалғасы)

Аналог кірмелер

А14 компьютеріне

3.32-сурет-үйлестірудің электр схемасы
Жұмысты орындау тәртібі:
1) схеманы жинаңыз.
2) А2 және А4 ажыратқыштарын "АВТ.", ал А7 және А8
ажыратқыштары - " қол»
3) A1 трансформатор орамаларының кернеуі 230/230 в құрайды.
4) А3 R = 200 Ом, L/RL=1,2/32 Гн/Ом, С1=С2=0 мкФ желісі үшін
орнатыңыз; А5 электр беру желілері - мынадай: R = 50 Ом, L/RL=0,3/8 Гн/Ом,
С1=С2=0 мкФ. A6 белсенді жүктеме қуатын таңдаңыз, мысалы, барлық үш
фазада 100 Вт 50%. Барлық үш фазада 40 Вардың 50% сияқты A9 индуктивті
жүктеме қуатын таңдаңыз.
5) G1 көзін қосыңыз
.6) A2, A4, A7, A8 ажыратқыштарының "желісін", A13 сандық
сигналдарды енгізу-шығару блогын қосыңыз.
7) A14 компьютерін қосыңыз, каталогқа кіріп, екі жолдың MTZ
бағдарламасын іске қосыңыз. ехе".
8) әдепкі параметрлерді пайдаланып виртуалды түймені басу арқылы
қауіпсіздік параметрлерін орнатыңыз.
9) "жазуды бастау" виртуалды түймесін басыңыз, тиісті түймені басу
арқылы қорғауды енгізіңіз
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10) А7 немесе А8 ажыратқыштарын қосу арқылы желілердің бірінің
соңында "қысқа тұйықталуды" модельдеңіз.
11) "зақымдалған" желіні қорғаумен ажыратқаннан кейін жазбаны
тоқтатыңыз. Көрсетілген токтар мен кернеулердің осциллограммаларын,
сондай-ақ экранда пайда болған оқиғалардың реттілігі туралы ақпаратты
талдаңыз.
12) эксперименттер аяқталғаннан кейін G1 көзін және А2, А4, А7, А8
және А13 блоктарының "желі" ажыратқыштарын өшіріңіз.
Тапсырма
1) токтар мен кернеулердің осциллограммаларын сызыңыз;
2) қорғау параметрлерін жазыңыз.
Бақылау сұрақтары:
1. Бұл токтар?Бұл ток қимасы қолданылады?
2. MTZ қандай түрлерге бөлінеді: А) Қуат әдісі бойынша; б) реленің
әрекет ету уақытының токқа тәуелділігі бойынша?
3. MTZ қандай реледен тұрады?
4. МТЗ негізгі элементтері қандай? Олар қандай функцияларды
орындайды?
5. MTZ негізгі емес элементтерін атаңыз. Олар қандай функцияларды
орындайды?
6. Қорғаныс тогы дегеніміз не? Ол қалай анықталады?
7. Реле тогы дегеніміз не? Ол қалай анықталады?
8. Схема коэффициенті,ток релесінің қайтару коэффициенті,Электр
қозғалтқыштарының өзін-өзі іске қосу коэффициенті дегеніміз не?
9. Кесу тогы қалай анықталады?
10. Қорғаныс сезімталдығы қалай анықталады?
№ 5 практикалық жұмыс
Тақырып: бойлық дифференциалды сызықты қорғау
Жұмыс мақсаты:
1) тежеу релесінен және онсыз қорғаныс әрекетін зерттеу (қорғаныс
әрекет ету аймағы шегінде және одан тыс қысқа тұйықталу кезінде);
2) қорғау тағайыншамаларын айқындау.
Құралдар мен материалдар:
1) g1трехфазалы қуат көзі(201.2);
2) А1 Трехфазалы трансформаторлық топ (347.1);
3) А2 желілік реактор (314.2);
4) A3, A6 үш полюсті қосқыш (301);
5) A4 электр желісінің моделі (313.2);
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6) A5 Белсенді жүктеме (306.1);
7) А7 ток пен кернеудің өлшеу трансформаторларының блогы (401.1);
8) А8 Қосқыш (330);
9) А9 дербес компьютер (310).
Электрлік қосу схемасы

Электрлік қосу схемасы (жалғасы)
(

Аналог кірмелер

А14 компьютеріне

3.33-сурет-үйлестірудің электр схемасы
Жұмысты орындау тәртібі:
1) схеманы жинаңыз.
2) А2 және А4 ажыратқыштарын "АВТ.", ал А8 және А9
ажыратқыштары - " қол»
3) A1 трансформатор орамаларының кернеуі 127/240 в құрайды.
4) А3 және А5 желілері үшін R = 150 Ом, L/RL=0,9/24 Гн/Ом, С1=С2=0
мкФ орнатыңыз; A6 белсенді жүктеме қуатын таңдаңыз, мысалы, барлық үш
фазада 50 Вт 100%. және 40% 50 Вт үшінші фазада.
5) G1 көзін қосыңыз.
6) A2, A4, A7, A9 ажыратқыштарының "желісін", сондай-ақ сандық
сигналдардың A11 енгізу-шығару блогын қосыңыз.
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7) A14 компьютерін қосыңыз, каталогқа кіріп, "бойлық
диф. қорғау.ехе".
8) әдепкі параметрлерді пайдаланып виртуалды түймені басу арқылы
қауіпсіздік параметрлерін орнатыңыз.
9) "жазуды бастау" виртуалды түймесін басыңыз, тиісті түймені басу
арқылы қорғауды енгізіңіз.
10) A9 қосқышын қосу арқылы" қысқа тұйықталуды " Модельдеңіз
11) "зақымдалған" желіні қорғаумен ажыратқаннан кейін жазбаны
тоқтатыңыз. Экрандағы ток толқындарын талдаңыз.
12) A7 ажыратқышымен қорғаныс аймағынан тыс қысқа тұйықталуды
модельдеу арқылы экспериментті тағы бір рет жасаңыз.
13) алынған ток толқындарын талдаңыз.
14) G1 қуат көзін өшіріңіз, K1 және K2 терминалдарын ашыңыз,
доғаның қысқа тұйықталуын модельдеңіз.
15) G1 көзін қайта қосыңыз және бірнеше тәжірибе жасағаннан кейін,
осы тізбек параметрлерінде тежеусіз реле дұрыс қорғаныс жұмысын
қамтамасыз ете алмайтындығына көз жеткізіңіз.
16) тежегішті енгізіңіз (қорғаныс параметрлерін орнату терезесінде).
Тәжірибе жасағаннан кейін қорғаныс қазір дұрыс жұмыс істейтініне көз
жеткізіңіз.
17) эксперименттер аяқталғаннан кейін G1 көзін және А2, А4, А7, А9
және А12 блоктарының "желі" ажыратқыштарын өшіріңіз.
Тапсырма
1) Қорғаныс әрекет ету аймағында және одан тыс ҚТ кезінде тежеу
релесінен және онсыз қорғаныс әрекетінің нәтижесін жазу;
2) қорғау параметрлерін жазыңыз;
3) токтардың осциллограммаларын салу.
Бақылау сұрақтары:
1. Сызықтардың бойлық дифференциалды қорғанысы дегеніміз не?
2. Сызықтардың бойлық дифференциалды қорғанысының екі түрі
қандай?
3. Ток трансформаторларының қайталама орамалары айналым токтары
бар
желілердің
дифференциалды
қорғаныс
тізбегінде
қалай
байланысады?Дифференциалды реле тізбегіне қалай қосылады?
4. Ток трансформаторларының қайталама орамалары теңдестіру
кернеулері бар желілердің дифференциалды қорғаныс тізбегінде қалай
байланысады?
5. Реледегі ток қалай анықталады: а) айналым токтары бар
тізбекте? Теңдестіру кернеулері бар тізбекте?
6.
Сызықтардың
бойлық
дифференциалды
қорғанысының
сезімталдығын арттыру жолдары?
7. Сызықтардың бойлық дифференциалды қорғанысын орындаудың
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төрт қағидасы?
8. Желілердің бойлық дифференциалды қорғанысының жалғағыш
сымдарының ақаусыздығын бақылау құрылғысы?
9. ДЗЛ типті сызықтардың бойлық дифференциалды қорғанысының
жұмыс принципі?
10. Сызықтардың бойлық дифференциалды қорғанысын бағалау?
1 тапсырма
1-кестеде келтірілген мәліметтерге сәйкес ток трансформаторларын
10% қателікке таңдап, тексеріңіз. Ток трансформаторларының есептік
қайталама жүктемесін: жүктеме кедергісіне (реле, жалғастырушы сымдар);
ток трансформаторларының қосылу схемасына; к. з. түріне байланысты
анықтау.
Екінші
жүктеменің
кедергісін
анықтау
үшін
ток
трансформаторларының қосылу схемасы 3.34-суретте көрсетілген.
Байланыстырушы сымдардың түрі және олардың көлденең қимасы дербес
таңдалады.

Б, В
3.34-сурет-қайталама жүктеменің кедергісін анықтау үшін ток
трансформаторларының қосылу схемасы: А-ток трансформаторларының
толық жұлдызға қосылу схемасы; б-ток трансформаторларының үшбұрышқа
қосылу схемасы; в-А және С екі фазасының айырмашылығына ток
трансформаторларының қосылу схемасы;

3.35-сурет-1-тапсырмаға желі схемасы
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Кесте 3.1-1 тапсырманы орындауға арналған деректер
Нөмі
рі

Қолданылат
ын реле
маркасы

Қолданылатын ток
трансформаторлары
ның түрі

Номинал
ды
бастапқы
ток, А

К.
З.
ток
,
кА

Релені орнату
орнынан ток
трансформаторлар
ына дейінгі
қашықтық, м

Суре
т
нөмі
рі

1

РТ-40

ТВТ-35

150

2,2

100

1а

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

РТМ
РТВ
РТ-80
РТ-40
РТМ
РТВ
РТ-80
РТ-40
РТ-40
РТ-40
РТМ
РТВ
РТ-80
РТ-40
РТМ
РТВ
РТ-80
РТ-40
РТ-40
РТ-40
РТ-40
РТМ
РТВ
РТ-80
РТ-40
РТМ
РТВ
РТ-80
РТ-40

ТВТ-35
ТВТ-110
ТФЗМ-110М
ТПЛ-10
ТВЛМ-10
ТВЛМ-10
ТВТ-35
ТФЗМ-110М
ТФЗМ-110М
ТВТ-35М
ТВТ-35
ТВТ-35
ТВТ-110
ТФЗМ-110М
ТОЛ-10
ТЛМ-10
ТВЛМ-10
ТФЗМ-110М
ТФЗМ-110М
ТВТ-35
ТОЛ-10
ТПЛ-10
ТФЗМ-110М
ТПЛ-10
ТФЗМ-110М
ТВТ-35
ТФЗМ-110М
ТВТ-35
ТВТ-110

60
70
190
100
150
50
70
80
120
230
130
59
320
90
126
62
400
102
165
96
150
150
60
170
190
350
60
70
90

1,2
1,5
3,5
3,2
4,5
0,9
1,2
6
5,5
4,5
3,5
1,2
6,5
3,7
3,6
1,3
6,9
3,6
4
5
2,3
3,2
4,2
2,5
4
3,1
1,2
2,5
4

200
300
155
75
92
15
25
39
46
215
139
102
56
89
95
65
79
23
15
26
89
90
100
105
95
75
85
90
60

1б
1в
1г
1а
1б
1в
1г
1а
1б
1в
1г
1а
1б
1в
1г
1а
1б
1в
1г
1а
1б
1в
1г
1а
1б
1в
1г
1б
1а

нұсқа
№
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2 тапсырма
А1; А2; А3 түйіндерінің үш сатылы ток қорғанысының жұмыс
параметрлерін есептеп, 3.35-суреттегі схемаға сәйкес ток релесінің жұмыс
параметрлерін анықтаңыз.
Алынған қорғаныс токтарын сезімталдық коэффициенті бойынша
тексеріңіз. А1; А2; А3 тораптары үшін ток қорғанысының екінші және
үшінші сатысының релесінің іске қосылу уақытын таңдаңыз, уақыт
диаграммасын құрыңыз.
Есептеуге арналған деректер 2, 3-кестеде келтірілген. Қорғаныс РТ-40
маркалы ток релесін қолдана отырып, тұрақты жұмыс тогында орындалады.
110 кВ өндірістік жиілігі 50 Гц электр желісінің кернеуі.
2-кесте-2-тапсырманы орындауға арналған деректер

Нөмірі
К1, кА
нұсқа нүктесіндегі
№
к. З тоғы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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9,6
10,7
20,8
20,9
21,0
5,2
10,3
11,5
21,6
7,8
1,9
21,3
12,3
2,3
2,6
3,6
3,5
3,9
4,5
4,1
4,2
5,0
2,9
4,1
6,0
43,0
3,6
35,6
6,1
31,9

Ток к. З
К3
К4
К5, кА
SL1,
SL2,
SL3,
ЅТ,
в
нүктесіндегі нүктесіндегі нүктесіндегі МВА МВА МВА МВА
К2
к. З тоғы,
к. З тоғы,
к. З тоғы
нүктесі,
кА
кА
кА
13
11,0
6,2
4,8
40
20
10
10
12,3
10,2
6,5
7,9
50
30
5
1
20,3
10,3
9,6
7,5
100
60
30
16
22,6
10,5
9,7
7,4
120
80
30
40
13,6
10,9
6,8
1,3
80
50
10
12,5
3,5
3,8
6,9
2,3
30
25
12
6,3
8,9
10,9
6,1
2,3
55
36
18
7
4,5
1,3
6,8
2,6
43
32
21
12
14,1
12,3
1,3
3,6
36
23
16
10
6,2
8,3
2,3
3,5
53
45
7
15
5,0
2,6
2,3
3,9
43
32
21
12
12,9
13,6
12,6
14,5
53
32
21
20
14,1
13,5
13,6
4,1
100
60
30
11
6,0
3,9
3,5
4,2
40
20
10
13
3,0
4,5
3,9
5,0
43
32
21
16
3,6
4,1
4,5
2,9
43
32
21
24
5,6
4,2
4,1
4,1
90
50
10
28
6,1
5,0
4,2
6,0
55
36
18
7
1,9
2,9
5,0
3,0
100
60
30
16
2,5
4,1
2,9
3,6
40
20
10
10
7,6
6,0
4,1
5,6
55
36
18
8
4,9
3,0
6,0
6,1
55
36
18
6
6,9
3,6
3,0
1,9
100
60
30
14
8,8
5,6
3,6
8,2
55
36
18
32
11,0
6,1
5,6
8,3
100
60
30
40
34,3
2,9
22,1
22,4
40
20
10
100
12,0
9,9
1,9
8,5
55
36
18
60
31,0
15,5
19,1
18,6
40
20
10
120
13,0
9,6
9,2
8,7
55
36
18
36
24,0
19,4
19,4
18,9
110
90
30
40

3-Кесте-2-тапсырманы орындауға арналған деректер
Нөмірі
нұсқа №

Ток трансформаторларының қосылу тобы

Қозғалтқыштарды
өздігінен іске қосу
коэффициенті, Ксзп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес
Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес
Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес
Үшбұрыш
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес
Толық жұлдыз
Толық жұлдыз
Үшбұрыш
Толық жұлдыз емес

1,2
1,5
1,6
1,9
2,0
2,3
2,4
2,6
2,8
2,9
3,0
3,1
3,4
3,6
3,8
3,9
4,0
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
2,4
2,6
2,8
2,9
3,0
3,1
3,4
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Сурет 3.36-2-тапсырмаға арналған желі схемасы
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 5
Тақырыбы: Трансформатордың дифференциалды қорғанысы
Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Трансформаторды зерттеу схемаларын зерттеу;
2. ҚТ-дан тыс және қорғаныс аймағында дифференциалды қорғаудың
виртуалды модельдерін, сондай-ақ сыртқы ҚТ-да тежелуді зерттеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Трансформаторларды фазалар арасындағы
қысқа тұйықталудан (ҚТ), жерге және бір фазалық бұрылыстардың
тұйықталуынан қорғау үшін дифференциалды қорғаныс кеңінен қолданылды.
Трансформаторлардың дифференциалды қорғанысының жұмыс принципі,
сондай-ақ желілер мен шиналардың дифференциалды қорғанысы қорғалған
элементке (бұл жағдайда трансформаторға) дейінгі және кейінгі токтардың
мөлшері мен бағытын салыстыруға негізделген. Сыртқы қысқа тұйықталу
және жүктеме кезінде трансформатордың екі ұшындағы токтар бір бағытта
бағытталған және трансформатордың трансформация коэффициентіне тең
белгілі бір арақатынаста болады. Трансформатордағы ҚТ кезінде токтар
шиналардан зақымдану орнына қарама-қарсы бағытталған. Бірінші жағдайда
қорғаныс әрекет етпеуі керек, екіншісінде ол жұмыс істеуі керек. Осыны
ескере отырып, қорғаныс схемасы орындалады.
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Схеманы қоректендіретін токтың өлшеу трансформаторлары қорғалатын
трансформатордың екі жағына орнатылады. Дифференциалды реле ток
трансформаторларының қайталама орамаларына параллель қосылады.
Қорғаныс жүктеме мен сыртқы қысқа тұйықталу кезінде жұмыс істемеуі
үшін
қорғаныс
иықтарындағы
қайталама
токтарды
олардың
айырмашылығына тең реледегі ток болмайтындай етіп теңестіру қажет. Бұл
сыртқы қысқа тұйықталу кезіндегі қорғаныс селективтілігінің шарты.
Сызықтардың дифференциалды қорғанысында қорғалатын аймақтың
басындағы және соңындағы бастапқы токтар бірдей, сондықтан таңдау
шартын
орындау
үшін
ток
трансформаторларының
өзгеру
коэффициенттерінің теңдігі жеткілікті. Өзге де ереже бар дифференциалды
қорғау трансформаторлар. Трансформатор орамаларының бастапқы токтары
шамасы бойынша тең емес және жалпы жағдайда фазада сәйкес келмейді.
Жұлдыз-үшбұрыш орамалары қосылған трансформаторда бастапқы және
екінші токтар мөлшері мен фазасында ерекшеленеді. Орамалары бар
трансформаторда жұлдыз-жұлдыз токтары тек мөлшері бойынша
ерекшеленеді.
Қорғалған трансформатордың бастапқы және қайталама токтарын
жұлдыз-үшбұрыш орамаларын фазаға қосу арқылы теңестіру күш
трансформаторының
жұлдызы
жағында
орнатылған
ток
трансформаторларының екінші орамаларының үшбұрышына қосылу арқылы
жүзеге
асырылады.
Ток
трансформаторларының
орамаларының
үшбұрышына қосылу күштік трансформатор орамаларының үшбұрышына
қосылуға дәл сәйкес келуі керек. Күш трансформаторының үшбұрышының
жағында орналасқан ток трансформаторлары жұлдызға қосылады.
Дифференциалды қорғаныс иықтарындағы қайталама токтардың
мәндерін
теңестіруге
дифференциалды
қорғаныс
тогының
трансформаторларының өзгеру коэффициенттерін және осы мақсат үшін
арнайы орнатылған трансформаторлардың немесе автотрансформаторлардың
параметрлерін таңдау арқылы қол жеткізіледі.
Трансформаторлардың дифференциалды қорғанысындағы тепе-теңдік
емес токтың мәні, әдетте, желілер мен шиналардың дифференциалды
қорғанысына қарағанда үлкен, бұл тепе-теңдік емес токта қосымша
компоненттердің болуымен түсіндіріледі. Дифференциалды қорғаудың
жұмысына әсер ететін тағы бір фактор-трансформаторды кернеуге қосқан
кезде магниттеу тогын лақтыру.
Тез қанықтырылатын трансформаторларды (БНТ) қолдану теңгерімсіз
токтардан және магниттеу токтарының соққысынан сенімді түрде реттелген
қарапайым және жылдам әрекет ететін дифференциалды қорғанысты
орындауға мүмкіндік береді.
Жүктемемен кернеуді реттейтін трансформаторларда немесе бірнеше
қоректендіруші орамалары бар көп айналымды трансформаторларда
орнатылған дифференциалды қорғаныстарда белгіленген режимдегі
теңгерімсіз токтар Елеулі шамаға ие болады. Мұндай жағдайларда BNT
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арқылы қосылған релесі бар дифференциалды қорғаныс сезімтал емес.
Көрсетілген жағдайларда дифференциалды қорғаныстың сезімталдығы
тежелуі бар дифференциалды релелерді қолдану жолымен жоғарылауы
мүмкін.
Бұл экспериментте трансформатор модельденеді (3.37-сурет),
оның орамаларында жұлдыз-жұлдыз немесе жұлдыз-үшбұрыш қосылу
схемасы болуы мүмкін. Трансформатордың бір жағы қуат көзіне, екінші
жағы жүктемеге қосылған. Трансформатордың екі жағында өлшеу ток
трансформаторлары мен үш полюсті қосқыштар бар. Трансформатордың
терминалдарында және жүктеме шиналарында қысқа тұйықталуды
ұйымдастыруға болады.
Компьютерде арнайы бағдарламаның көмегімен трансформатордың
дифференциалды
қорғанысы
модельденеді.
Қорғаныс
қуат
трансформаторының орамаларының қажетті байланысы мен кернеуіне
бейімделеді. Сондай-ақ, қорғаныс сыртқы қысқа тұйықталу тогынан тежеу
арқылы немесе онсыз жұмыс істей алады. Іске қосылған кезде қорғаныс екі
қосқышқа да әсер етеді. Дұрыс жиналған схемамен және дұрыс таңдалған
параметрлермен қорғаныс оның әрекет ету аймағында тұйықталған кезде
жұмыс істеуі керек және жүктеме терминалдарында қысқа тұйықталу кезінде
әрекет етпеуі керек.

К нагрузке
Жүктемеге

К источнику
Қоректендіру
питания
көзіне
Рабочие обмотки
Қорғаныш
реленің
реле защиты
жұмыс орамдары

К источнику
Қоректендіру
питания
көзіне

К нагрузке
Жүктемеге

Рабочие обмотки
Қорғаныш
реленің
реле защиты

жұмыс орамдары

3.37-сурет-зерттеу схемалары

254

Бақылау сұрақтары:
1.
Трансформатордың
дифференциалды
қорғаныс
принципін
түсіндіріңіз.
2. Дифференциалды қорғаныс иықтарындағы қайталама токтардың
туралануы қалай жүзеге асырылады?
3. Дифференциалды қорғаныс сезімталдығын қалай арттыруға болады?
N6 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: Трансформатордың максималды ток қорғанысы
Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Трансформаторды зерттеу схемасын зерттеу;
2. Қорғаныс аймағында қысқа тұйықталу кезіндегі максималды ток
қорғанысының виртуалды модельдерін, сондай-ақ кернеу құлыптарын
зерттеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Сыртқы қысқа тұйықталудан қорғау, егер
Қорғаныс немесе осы элементтердің ажыратқыштары істен шықса,
жинақталған шиналарда немесе одан шығатын қосылыстарда қысқа
тұйықталу кезінде трансформаторды өшіру үшін қолданылады. Сонымен
қатар, сыртқы қысқа тұйықталудан қорғаныс трансформатордағы
зақымданудан қорғау үшін де қолданылады.
Сыртқы қысқа тұйықталудан қарапайым қорғаныс-бұл максималды
қорғаныс. Оның сезімталдығы жеткіліксіз болған жағдайларда, кернеу
бойынша іске қосылатын неғұрлым сезімтал токтық ең жоғары қорғаныстар
немесе кері және нөлдік тізбектегі токтық қорғаныстар қолданылады.

К нагрузке
Жүктемеге

КҚоректендіру
источнику
көзіне
питания
Қорғаныш
Защита

2.14-сурет-торкреттеу схемасы
Бұл экспериментте үш полюсті қосқыштар арқылы бір жағымен қуат
көзіне, ал екіншісі жүктемеге қосылған төмен қуат трансформаторы (3.38 –
сурет)
модельденеді.
Ток
және
кернеу
трансформаторлары
трансформатордың
бастапқы
орамасының
тізбегіне
қосылған.
Трансформатордың қайталама орамасының терминалдарында кез-келген
түрдегі қысқа тұйықталуды ұйымдастыруға болады.
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Компьютерде арнайы бағдарламаның көмегімен трансформатордың
максималды ток қорғанысы модельденеді, ол кернеу құлпы болуы мүмкін
немесе болмауы мүмкін. Қорғаныс екі қосқышта бір уақытта жұмыс істейді.
Дұрыс жиналған схема мен дұрыс таңдалған параметрлерде қорғаныс
жоғарыда көрсетілген қысқа тұйықталу кезінде ажыратуға әрекет етуі керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Трансформатордың максималды ток қорғанысының жұмыс принципін
түсіндіріңіз.
2. Максималды ток қорғанысының сезімталдығын қалай арттыруға
болады?
3. Кернеуді құлыптаумен қорғаныс принципін түсіндіріңіз.
N7 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: трансформатордың кері тізбегін ағымдағы қорғау
Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Трансформаторды зерттеу схемасын зерттеу;
2. Қорғаныс аймағында қысқа тұйықталу кезіндегі кері тізбектегі ток
қорғанысының виртуалды модельдерін, сондай-ақ кернеуді бұғаттауды
зерттеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Қорғаныс асимметриялық сыртқы қысқа
тұйықталу кезінде және трансформатордағы қысқа тұйықталу кезінде пайда
болатын кері тізбектегі токқа жауап береді. Қорғаныс кері реттілік сүзгісі
арқылы қосылған ағымдағы реледен және қажетті уақыт жылдамдығын
қамтамасыз ететін уақыт релесінен тұрады.
Қорғаныс тогы белгілі бір ережелерге сәйкес таңдалады, осылайша
асимметриялық қысқа тұйықталу кезіндегі кері тізбектің қорғаныс
сезімталдығы максималды қорғанысқа қарағанда едәуір үлкен болады.

Жүктемеге
К нагрузке
Қорғаныш
Защита

К
источнику
Қоректендіру
көзіне
питания

Сурет 3.39-зерттеу схемасы
Бұл экспериментте қуат трансформаторы модельденеді (3.39 – сурет),
оның бір жағы қуат желісіне, ал екіншісі-жүктеме арқылы қосқыштар
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арқылы қосылады. Қуат көзі жағынан трансформатордың әр фазасына
токтың өлшеу трансформаторлары кіреді.
Кез-келген түрдегі қысқа тұйықталуды трансформатордың қайталама
орамасының терминалдарына орнатуға болады.
Компьютерде арнайы бағдарламаны қолдана отырып, тізбекте
көрсетілген қосқыштың екеуіне де бір уақытта әрекет ететін
трансформатордың кері тізбегінің ағымдағы қорғанысы модельденеді.
Дұрыс жиналған схемамен және дұрыс орнатылған қорғаныс
параметрлерімен соңғысы трансформатордың қайталама орамасының
терминалдарында асимметриялық қысқа тұйықталумен жұмыс істейді.
Бақылау сұрақтары:
1. Трансформатордың кері тізбегіндегі ток қорғанысының жұмыс
принципін түсіндіріңіз.
2. Бастапқы қорғаныс тогы қалай таңдалады?
3. Қуатты автотрансформаторларды қорғау ерекшеліктері.
N8 зертханалық жұмысы
Тақырыбы: генераторды
жүктемелерден қорғау

шамадан

тыс

және

шамадан

тыс

Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Генераторды зерттеу схемасын зерттеу;
2. Қорғаныс аймағында Сыртқы қысқа тұйықталу кезіндегі максималды
ток қорғанысының виртуалды модельдерін, сондай-ақ кернеу құлыптарын
зерттеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Сыртқы ҚТ кезінде генераторларды шамадан
тыс токтардан қорғау электр станциясының құрама шиналарында немесе
олардан шығатын қосылыстарда зақымданған кезде генераторларды ажырату
үшін қызмет етеді.
Көрсетілген ҚТ әдетте зақымдалған элементтерді (яғни шиналарды
немесе желілерді және трансформаторларды) қорғаумен ажыратылады,
сондықтан генераторлардағы сыртқы ҚТ-дан қорғау резервтік болып
табылады және осы элементтердің қорғанысы немесе ажыратқыштары істен
шыққан жағдайда ғана жұмыс істейді.
Генераторлық кернеудің құрама шиналарында арнайы қорғаныс
болмаған жағдайда, генераторды сыртқы қысқа тұйықталудан қорғау
генератордың
шиналардағы
зақымданудан
және
қосылыстардағы
зақымданулар кезінде резервтен негізгі қорғаныс ретінде қызмет етеді.
Сыртқы ҚТ-дан қорғау ондағы фазааралық ҚТ кезінде генератордың
дифференциалды қорғанысын резервтеу үшін қосымша пайдаланылады.
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Осылайша, сыртқы қысқа тұйықталудан қорғау аймағына мыналар кіруі
керек: генератор, құрама шиналар және олардан шығатын қосылыстар.
Генератордың резервтік қорғаныс функцияларын орындай отырып,
сыртқы қысқа тұйықталудан қорғаныс генераторды және өрісті сөндіру
машинасын өшіруге әсер етуі керек.
Сыртқы қысқа тұйықталудан қорғауға бір маңызды талап қойылады-ол
шамадан тыс жүктеме мен тербеліс кезінде жұмыс істемеуі керек. Егер бұл
шарт сақталмаса, генераторлардың жаппай өшуі олар үшін қауіпті емес
жүктемелер мен тербелістерде орын алуы мүмкін, бұл генератор қуатының
жетіспеушілігіне және электр жүйелеріндегі ауыр апаттарға әкеледі.
Қойылған талаптарға сәйкес генераторларды сыртқы ҚТ-дан қорғау
ретінде қазіргі уақытта кернеу релесінен іске қосылуы (немесе бұғатталуы)
бар ең жоғары ток қорғанысы және үш фазалы зақымданулар кезінде әрекет
ететін қосымша қондырмасы бар кері реттілік қорғанысы қолданылады.
Қарапайым максималды ток қорғанысы (кернеу релесін бұғаттамай)
қысқа мерзімді және қауіпті емес жүктемелерге жауап береді, сондықтан
шамадан тыс жүктеме мен тербеліс кезінде ажыратылуы мүмкін емес
генераторларда қолданылмауы керек.
Кернеу құлпы бар максималды қорғаныс екі нұсқада жүзеге асырылады:
үш минималды кернеу релесінің көмегімен Құлыпталған және кері тізбектегі
кернеу релесінен және сызықтық кернеуге қосылған бір минималды кернеу
релесінен тұратын біріктірілген схема бойынша блокталған.
Екі тізбекте де ток релелері генератордың нөлдік терминалдарында
орналасқан ток трансформаторларымен қоректенеді. Мұндай қосылу кезінде
максималды қорғаныс сыртқы қысқа ТҰЙЫҚТАЛУЛАРҒА жауап беріп қана
қоймайды, сонымен қатар генератордың дифференциалды қорғанысын
сақтайды, егер ол зақымдалған болса, генератордың тогынан әрекет етеді.
Ток релесін генератордың шиналық терминалдары жағынан ток
трансформаторларына қосу генератордың өзін қорғау тұрғысынан мүмкін
емес. Бұл жағдайда генератордың өзі зақымдалған кезде, қорғаныс желіден
ток болған кезде ғана әрекет етеді. Егер желі жағынан ток болмаса
(параллель жұмыс істейтін генераторлардың немесе жүйемен байланыстың
болмауына байланысты) немесе зақымдалған генератордың максималды
қорғанысы іске қосылғанға дейін басқа генераторлармен байланысты
ажырату салдарынан тоқтаса, онда ол жұмыс істей алмайды және
генератордағы зақымдануды жоймайды.
Минималды кернеу релесі генератор кернеуінің трансформаторларымен
қоректенеді.
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QВ

Синхронды
генератор
Синхронный
генератор

Қозғағыш
Возбудитель

QГ

ВЖеліге
сеть

клапанға клапан
НаТоқтатұыш
стопорный

+Ш У

QД

Защита
Қорғаныш

Сурет 3.40-зерттеу схемасы
Бұл экспериментте сыртқы желіге қосылған синхронды генератор
модельденеді.
Генератордың
нөлдік
терминалдарында
ток
трансформаторлары орналасқан, кернеу трансформаторлары генератордың
терминалдарына қосылған.
Қысқа тұйықталуларды генераторды желіге қосатын электр беру
желісіне (3.40-суретте) орнатуға болады.
Компьютерде
арнайы
бағдарламаның
көмегімен
синхронды
генератордың максималды ток қорғанысы модельденеді, ол кернеу құлпы
болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін. Қорғаныс QG генераторының
қосқышына, қоздырғыштың QV қосқышына және жетек қозғалтқышының
қуат көзінің QD қосқышына әсер етеді.
Дұрыс жиналған схемамен және дұрыс орнатылған параметрлермен
қорғаныс жоғарыда көрсетілген қысқа тұйықталумен жұмыс істеуі керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Синхронды генератордың максималды қорғаныс принципін
түсіндіріңіз.
2. Қарастырылған схемаға сәйкес кернеудің құлыпталуымен максималды
ток қорғанысының жұмыс принципін түсіндіріңіз.
3. Максималды ток қорғанысының жұмыс принципін біріктірілген схема
бойынша кернеу блоктарымен түсіндіріңіз.
N9 зертханалық жұмысы
Тақырыбы: индукциялық
қорғанысы

қозғалтқыштың

максималды

ток

Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Асинхронды қозғалтқышты зерттеу схемасын зерттеу;
2. Үйрену виртуалды моделін барынша ток ҚТ болған кезде қорғаныс
және артық жүктеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
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Әдістемелік ұсынымдар. Электр қозғалтқыштарының релелік
қорғанысы, сондай-ақ генераторлар мен трансформаторлардың қорғанысы
ішкі зақымдануларға және қауіпті қалыптан тыс режимдерге жауап беруі
тиіс. Электр қозғалтқыштарының қауіпті емес қалыптан тыс режимдерде
қорғаныспен өшірілмеуі өте маңызды, себебі мұндай ажыратулар жаппай
сипатқа ие болуы және өнеркәсіпке үлкен зиян келтіруі мүмкін.
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың үздіксіз жұмыс істеуі және әсіресе
электр станцияларының жеке қажеттіліктері үшін электр қозғалтқыштарын
өздігінен іске қосу үлкен маңызға ие. Электр қозғалтқыштарының өздігінен
іске қосылуы электр қозғалтқыштарын беретін желідегі кернеудің қысқа
мерзімді төмендеуімен олар ажыратылмайды және кернеу қалпына
келтірілгеннен кейін олар қалыпты айналу жылдамдығына қайта оралады.
Көбінесе кернеудің қысқа мерзімді төмендеуі қысқа тұйықталу (қысқа
тұйықталу) және резервті автоматты қосу құрылғысының (АВР) әрекеті
нәтижесінде қозғалтқыштардың бір қуат көзінен екіншісіне автоматты түрде
ауысуы нәтижесінде пайда болады.
Осыған байланысты электр қозғалтқыштарын қорғау олардың өздігінен
іске қосылу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс, яғни кернеу төмендеген кезде
де, ол қалпына келген кезде де электр қозғалтқыштарын мерзімінен бұрын
ажыратпауы тиіс.
Асинхронды электр қозғалтқыштары өнеркәсіпте де, электр
станцияларының жеке қажеттілік жүйелерінде де кең таралған.
Фазалар
арасындағы
қысқа
тұйықталудан
қорғау
Электр
қозғалтқыштарының негізгі қорғанысы болып табылады. Мұндай қорғаныс
ретінде электр қозғалтқыштарының іске қосу токтары мен өзін-өзі іске қосу
токтарынан бөлінген лезде әрекет ететін ток қорғанысы (ток кесу)
қолданылады.
РТ - 86 типті реле көмегімен жасалған қорғаныс шамадан тыс
жүктемелерге ұшыраған электр қозғалтқыштары үшін қолданылады. Бұл
жағдайда кесу қысқа тұйықталудан қорғаныс ретінде, ал индукциялық
элемент шамадан тыс жүктемеден қорғау ретінде қолданылады.

М

L

TA Q

T

G

РЗ

3.41-сурет-торкреттеу схемасы
Бұл экспериментте l электр берілісінің кабельдік желісі және үш
фазалы G көзінен т күштік трансформаторы арқылы қоректенетін M
асинхронды қозғалтқышы модельденеді (3.41-сурет). Қозғалтқыш шамадан
тыс жүктемелерге ұшырайтын жетек механизміне жүктелген (тұрақты ток
машинасымен модельделген). Қозғалтқыштың терминалдарында қысқа
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тұйықталуды ұйымдастыруға, сондай-ақ жетек механизмінің кедергі
моментін біртіндеп өзгертуге болады.
Компьютерде арнайы бағдарламаның көмегімен қозғалтқышты қысқа
тұйықталу мен шамадан тыс жүктемеден қорғау модельденеді. Қорғаныс
сипаттамасы қысқа тұйықталу тогына тәуелді немесе оған тәуелсіз болуы
мүмкін. Сонымен қатар, тәуелді сипаттама болған жағдайда, соңғысында
кесу бөлімі болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін.
Эксперимент аясында электр қозғалтқышының қысқа тұйықталу
тәжірибесін жүргізуге болады; қорғаныстың іске қосу токтарынан және өзінөзі іске қосу токтарынан қалпына келтірілгеніне (немесе болмағанына) көз
жеткізіңіз; жетек механизмінің кедергі моментінің ұлғаюына байланысты
қозғалтқыштың шамадан тыс жүктелуін модельдеңіз.
Бақылау сұрақтары:
1. Асинхронды қозғалтқышты қысқа тұйықталу токтарынан қорғау
принципін түсіндіріңіз.
2. Асинхронды қозғалтқышты шамадан тыс токтардан қорғау
принципін түсіндіріңіз.
3. Максималды ток қорғанысы бастапқы токтардан және өзін-өзі іске
қосу токтарынан қалай реттеледі?
N 10 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: асинхронды қозғалтқыштың дифференциалды
қорғанысы
Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Асинхронды қозғалтқышты зерттеу схемасын зерттеу;
2. Қысқа тұйықталу кезіндегі дифференциалды қорғаудың виртуалды
модельдерін зерттеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Фазалар арасындағы қысқа тұйықталудан
қорғау Электр қозғалтқыштарының негізгі қорғанысы болып табылады.
Мұндай қорғаныс ретінде алты істікшесі бар 2000 кВт және одан да көп
қуатты электр қозғалтқыштарында дифференциалды ток қорғанысын
қолдануға болады. 5000 кВт және одан жоғары электр қозғалтқыштарында
дифференциалды қорғаныс орнату міндетті болып табылады.
Дифференциалды қорғаныс максималды ток қорғанысына қарағанда
едәуір үлкен сезімталдықты алуға мүмкіндік береді, себебі сыртқы қысқа
тұйықталу кезіндегі электр қозғалтқышынан және максималды ток
қорғанысы қалпына келтірілген іске қосу және өзін-өзі іске қосу токтары
дифференциалды қорғаныс схемасында теңдестірілген.
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I1

Q
желіге

В сеть

Қорғаныш
Защита

3.42-сурет-торкреттеу схемасы
Бұл экспериментте Q ажыратқышы және L кабельдік электр желісі
арқылы желіден қоректенетін m индукциялық қозғалтқышы (61-сурет)
модельденеді.
Ток
трансформаторлары
қозғалтқыштың
нөлдік
терминалдарында және кабель желісінің басында екі фазаға қосылады.
Қысқа
тұйықталуды
ажыратқышты
қуат
көзіне
қосатын
қозғалтқыштың терминалдарында немесе желіде орнатуға болады (3.42
суретте көрсетілген). Компьютерде арнайы бағдарламаны қолдана отырып,
дифференциалды қорғаныс модельденеді, ол I1 және I2 токтарының
айырмашылығынан асып кетуге жауап береді және Q қосқышына әсер етеді.
Қорғаныс сыртқы қысқа тұйықталу тогынан тежеу арқылы немесе онсыз
жұмыс істей алады. Дұрыс жиналған схема мен дұрыс таңдалған параметрлер
кезінде қорғаныс қозғалтқыштың терминалдарындағы қысқа тұйықталуларға
жауап беруі керек және оның әрекет ету аймағынан тыс қысқа тұйықталу
кезінде жұмыс істемеуі керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Асинхронды қозғалтқыштың қысқа тұйықталу токтарынан
дифференциалды қорғаныс принципін түсіндіріңіз.
2. Неліктен дифференциалды қорғаныс максималды токқа қарағанда
жоғары сезімталдыққа ие?
3. Тежелумен бойлық дифференциалды қорғаныс принципін
түсіндіріңіз.
11 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: индукциялық қозғалтқышты кернеуді төмендетуден
қорғау
Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Асинхронды қозғалтқышты зерттеу схемасын зерттеу;
2. Минималды кернеуді қорғаудың виртуалды модельдерін зерттеңіз;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Ең аз кернеуді қорғау жауапты электр
қозғалтқыштарының өздігінен іске қосылуын қамтамасыз ету үшін кернеу
төмендеген кезде ажыратылуы қажет электр қозғалтқыштарында немесе
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кернеуді қалпына келтіру кезінде қауіпсіздік техникасы немесе
технологиялық процестің ерекшеліктері шарттары бойынша рұқсат
етілмейтін өздігінен іске қосылуы тиіс электр қозғалтқыштарында
орнатылады.
Электр
станцияларында жауапты электр қозғалтқыштарына жатады, олардың
ажыратылуы жүктеменің төмендеуіне немесе станцияның тоқтауына әкеледі.
Бұл қоректік, конденсат және айналым сорғыларының электр
қозғалтқыштары, түтін сорғыштардың электр қозғалтқыштары, үрлеу
желдеткіштері және шаң Қоректендіргіштер. Ажыратылуы
станцияның
жүктемесіне әсер етпейтін электр қозғалтқыштары жауапсыз деп есептеледі,
мысалы, аралық бункерлері бар станциялардағы диірмендердің электр
қозғалтқыштары, багерлік сорғылар және т. б.
Егер барлық
жауапты Электр қозғалтқыштарының қуаты өздігінен іске қосу шарттары
бойынша рұқсат етілген қуаттан асып кетсе, онда кернеу төмендеген кезде
кейбір
жауапты
электр
қозғалтқыштарын
да
ажырату
қажет.
Ажыратылмайтын электр қозғалтқыштарын өрістету үшін жеткілікті уақыт
өткеннен кейін ажыратылған жауапты электр қозғалтқыштарын Автоматты
қайта қосу (АҚҚ) құрылғысының көмегімен кері қосуға болады.
Ең аз кернеуді қорғау схемалары электр қозғалтқыштарын кернеу
толық жоғалған кезде де, қозғалтқыштардың тежелуіне әкелетін желіде ұзақ
мерзімді қысқа тұйықталу кезінде де ажыратуды қамтамасыз етуі тиіс.
Бұл экспериментте L1 кабельдік желісі және Q қосқышы арқылы кейбір
P, Q жүктемелері берілетін префабрикалық шиналарға қосылған М
индукциялық қозғалтқышы (3.43-сурет) модельденеді. Өз кезегінде, шиналар
L2 электр желісі және G қуат көзінен т қуат трансформаторы арқылы қуат
алады.
L1

Q

L2

T

G

М
РЗ
TV

3.43-сурет-ток реттеу схемасы
Үш TV кернеу трансформаторы префабрикалық шиналарға қосылған,
олардың сигналы арнайы бағдарламаның көмегімен компьютерде жасалған
қорғаныс жұмысының бастапқы деректері ретінде қолданылады.
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P және Q жүктемелерінің жоғарылауымен префабрикалық шиналардағы
кернеу төмендейді. Шиналардағы кернеу қондырма мәнінен төмен
төмендеген жағдайда қорғаныс берілген уақыт ұсталымы арқылы (егер
кернеу қалпына келмесе) Ажыратқышты ажыратуға сигнал беретін таймерді
іске қосады.
Осы эксперимент шеңберінде бірнеше тәжірибе
жүргізуге болады: қозғалтқышты іске қосу кезінде қорғаныстың іске
қосылмайтынына (немесе іске қосылатынына) көз жеткізу; шиналардағы
кернеу берілген мәннен төмен төмендеген кезде қорғаныстың іске
қосылатынына (немесе іске қосылмайтынына) көз жеткізу.
Бақылау сұрақтары:
1. Минималды кернеуді қорғау принципін түсіндіріңіз.
2. Екі сатылы қорғаныс принципін түсіндіріңіз.
3. Минималды кернеу мен минималды жиілікті қуат бағытында
құлыптау принципін түсіндіріңіз.
N12 зертханалық жұмыс
Тақырыбы: құрастырмалы шиналарды қашықтықтан қорғау
Жұмыс бойынша тапсырмалар.
1. Құрама шиналарды модельдеу схемасын зерттеу;
2. Қысқа тұйықталу кезіндегі қашықтықтан қорғаудың виртуалды
модельдерін зерттеу;
3. Алынған нәтижелерді талдау және жұмыс бойынша қорытынды.
Әдістемелік ұсынымдар. Қашықтықтан қорғау реактивтік желілерді
қоректендіретін 6 және 10 кВ шиналарды қорғау үшін қолданылады.
Қорғаныс
қорғалған
шиналарды
жүйемен
байланыстыратын
трансформаторларға орнатылады және Ток трансформаторынан және кернеу
трансформаторынан қуат алады. Қорғаныс іске қосу және қашықтықтан
басқару органдарынан тұрады. Қашықтан басқару құралының кедергісі желі
реакторлары мен трансформатордың кедергісінен аз таңдалады.
Бұл жағдайда қорғаныс желі реакторының немесе байланыс
трансформаторының артындағы қысқа тұйықталу кезінде жұмыс істемейді,
себебі қашықтан басқару құралының қысқыштарындағы кернеу оның жұмыс
істеу кедергісінен асады.
Қорғалған шиналардағы металл қысқа тұйықталу кезінде кернеу,
нәтижесінде қысқыштардағы қарсылық релесі нөлге дейін төмендейді.
Қорғаныс іске қосылады және трансформаторды ажыратады, осылайша
зақымдалған шиналарды жүйеден ажыратады.
Бұл экспериментте G1 желісінен қуат трансформаторы Т және
Ажыратқыш Q арқылы берілетін құрама шиналар (3.44-сурет) модельденеді.
Бұл ажыратқыштың тізбегіне ta және TV ток пен кернеудің өлшеу
трансформаторлары кіреді.
264

Сонымен қатар, префабрикалық шиналарға Q1 қосқышы арқылы G2
генераторы және 1 жүктеме, ал Q2 қосқышы арқылы LR реакторы және 2
жүктеме қосылады.
Қысқа тұйықталуларды қорғалған шиналарда және LR реакторынан
кейінгі жүктемеде орнатуға болады.
Бағдарлама мүмкіндігін пайдаланып, сұрақ қоюға болады әр түрлі
сипаттамалары мен ұстау уақыты қорғаныштың іске қосылу.
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T

Қорғаныш
Защита

3.44-сурет-ток реттеу схемасы
Дұрыс жиналған Схема және дұрыс берілген тағайыншамалар кезінде
қорғау қорғалатын шиналарда (К1) ҚТ кезінде әрекет етуі және реакторда
(К2) ҚТ кезінде жұмыс істемеуі тиіс.
Бақылау сұрақтары:
1. Шиналарды қашықтықтан қорғау принципін түсіндіріңіз.
2. Қашықтан қорғау органының кедергісін қалай таңдауға болады.
3. Неліктен қорғаныс K2 нүктесінде жұмыс істемейді?
Практикалық сабақтарға өзіндік дайындық бойынша әдістемелік
ұсынымдар
Ток трансформаторлары мен реле орамаларының әртүрлі тізбектерінің
тізбектерінің коэффициенттерін есептеу. (2 сағат).
Суретте көрсетілген схеманың XC есептеңіз. А және С фазаларының екі
фазалы КЗ кезінде?
Селективтілік сатыларын анықтау, радиалды желілердің ең жоғары ток
қорғанысын бір және параллель сызықтармен үйлестіру кестелері мен
тағайыншамаларын есептеу бойынша міндеттерді шешу. Бір жақты
Электрмен жабдықтаудың радиалды желісінің максималды ток қорғанысын
есептеу. (4 сағат).
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3.45-сурет-екі фазалық токтардың айырмашылығына TT қосылу
схемасы.
Жауап: ксх = 2.
№ 1 тапсырма. Қалалық шағын ауданды электрмен жабдықтау Uн = 10
кВ тарату желісі бойынша жүзеге асырылады, оған алты бір
трансформаторлық қосалқы станцияны қосуға болады (суретті қараңыз. 1міндетке).

.

3.46-сурет-қалалық желі учаскесінің есептік сызбасы
Трансформаторлар
ТМ-400/10.
Ѕном = 400 кВА,
UВН / UНН = 10 / 0,4 кВ.
Трансформаторлар ПКТ сақтандырғыштарымен қорғалған, балқыту
ендірмесінің номиналды тогы ІП ном = 50 а. Кейінгі қорғаныс уақыты бойынша
1 с. таңдау сатысы 0,5 с – қа тең қабылданады.ұяшықтың жабдықтары: TPL10 ток трансформаторлары, KI = 200/5, РТ-85/1 типті екі реле "толық емес
жұлдыз"схемасына сәйкес қосылған.
IK min = 3500 a желісінің соңындағы екі фазалы қысқа тұйықталу тогы.
Шиналардағы екі фазалы ҚТ тогы 0,4 кВ I ' K min = 444 А. МТЗ іске қосу тогын,
реле тағамын және қорғаныс сезімталдығының коэффициенттерін есептеңіз
(негізгі және резервтік).
Жауап: Іс.з = 280 А; РТ-85/1 релесінің параметрі 7 А-ға тең;
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кч = 12,5; k ' ч = 1,58.
№ 2 тапсырма. Суретте көрсетілген диаграммада. (суретті
қараңыз).3.48 2-міндетке), 2-ажыратқышта уақыт кідірісінің тәуелді
сипаттамасы бар ток қорғанысы орнатылған. Қорғау үшін РТ-81/1 релесі
қолданылды. Іс қорғанысының іске қосылу тогы.з. = 180 А, уақыт бойынша Ту
= 2 с.

K

1

K

2

1-нүктеде қорғау үшін уақыт параметрін таңдаңыз (қорғаныста IC-мен
бірдей реле бар.з. = 300 А) егер K1 нүктесіндегі қысқа тұйықталу тогының
максималды мәні электр тогына тең болса.з. макс= 600 А. Орнату
селективтілікті және мүмкін жылдамдықты қамтамасыз ету шарттарынан
таңдалуы керек. РТ-81 релесі үшін уақыт жылдамдығының ток жиілігіне
тәуелділігінің сипаттамалары суретте көрсетілген.3.48 2-міндетке.

2-тапсырмаға 3.48-сурет.
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РТ-81 релесінің жұмыс уақытының ток жиілігіне тәуелділігінің
сипаттамасы.
Бір (кез келген) ток еселігі кезінде уақыт кідірісінің уақыт
бойынша белгіленуге тәуелділігі түзу сызықпен бейнеленетінін есте ұстаған
жөн. Селективтілік сатысы ∆t = 0,5 с қабылданады.
Жауап: қорғау уақыты бойынша 1 tу = 1,49 с.
Бір жақты және екі жақты қоректендірумен желілерді қорғау бойынша
міндеттерді кідіріссіз және уақыт кідірісімен ең жоғары фазалық ток кесулері
арқылы шешу. (2 сағат)
Міндет. 330 кВ желісі үшін екі жақты қуат көзі, суретте көрсетілген
бастапқы мәліметтер бойынша.тапсырмаға I және II-нің екі ұшында
орнатылған уақыт кідірісінсіз I және II-нің ең жоғары фазалық кесінділерінің
іске қосылу токтары мен әрекет ету аймақтарын есептеу.
330 кВ
I Жүйе

I

1 км жол

ХЛ

Х = 0,344 Ом / км

82,5 Ом

II жүйе II

уд

хсимакс = 9,8 Ом хсимакс =12,3 Ом хсимин =13,1 Ом хсимин =19,6 Ом
Іске қосу токтарын есептеу кезінде желідегі жерге ҚТ кез келген
нүктесінде желінің екі жағынан зақымдалған фазалардағы толық токтар
желідегі үш фазалы ҚТ кезінде токтардан аз болатындығын ескеру қажет.
Жауап: Іс.отс I = Іс.отс II = 5,17 кА; I жүйе тарапынан ең төменгі және ең
жоғарғы аймақтар тиісінше 24 және 34% – ға тең, II жүйе тарапынан да-16
және 30 %.
Ток трансформаторларына есептелген жүктемелерді, ағымдағы және
толық қателіктерді, 10% қателік қисықтары бойынша бақылау кабельдерінің
өткізгіштерінің қималарын, ток трансформаторының максималды қайталама
тогын анықтау мәселелерін шешу. (4 сағат)
№ 1 тапсырма. Ток трансформаторының ток, бұрыштық және толық
қателігін мынадай бастапқы деректер бойынша анықтау: трансформация
коэффициенті KI ном =1000 / 5; бастапқы және қайталама орамалардың
бұрылыстарының саны w1 =1, w2 =199; қайталама ораманың белсенді және
реактивті (индуктивті) кедергісі: R2 = 0,41 ОМ және x2 = 0,2 Ом; магнит
өткізгіштің қимасы s = 21,7⋅10-4 м2 ; магнит жолының орташа ұзындығы lcp
=1,59 м; магниттелудің e-330 маркалы болат болат суретте көрсетілген.
есепке; Сыртқы жүктеме R2н = 1,3 Ом және х2н =1 Ом; ток
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трансформаторының бастапқы орамасы арқылы өтетін қысқа тұйықталу
тогы, eh =14000 A.

Сурет 3.49-Э-330 маркалы болатты магниттеудің типтік қисығы.
Жауап: ағымдағы қате f = 0,856%; толық қате ε = 1,315%; бұрыштық
қате δ = 20'.
№ 2 тапсырма. - Сур. тапсырмаға ток трансформаторлары мен реле
қосылыстарының схемалары сәйкесінше толық және толық емес
"жұлдызға"келтірілген.
Бастапқы деректер бойынша zн ток трансформаторларына есептік
жүктемені есептеу:
сым кедергісі
Rпр = 0,6 Ом; zpa = zpc =1,2 Ом; zpb = 0,9 Ом; zp0 =1,24 Ом;
zp ob = 0,7 Ом (тек сурет үшін.3.50-б).
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Сурет 3.50-ток трансформаторлары мен реле қосылыстарының
схемалары:
а) – толық жұлдызға; б) - толық емес жұлдызға.
Жауап: а схемасы үшін) Zн = 3,69 Ом; Б схемасы үшін) Zн = 3,15 Ом.
Трансформатордың дифференциалды қорғанысын есептеу. (2 сағат)
Міндет. Трансформатордың дифференциалды қорғаныс схемасында
(суретті қараңыз. мынадай жағдайларда: А) трансформатор жұлдызы
жағынан қорғаныс аймағынан тыс екі фаза арасындағы тұйықталу (K1)
кезінде; б) екі жақты қоректену кезінде қорғаныс аймағындағы осындай
қысқа тұйықталу (K2) кезінде уақыттың қандай да бір сәті үшін бастапқы
және қайталама токтардың лездік бағыттарын көрсеткілермен көрсету. Екі
жақтағы қайталама токтар қосымша құрылғыларсыз теңдестірілген деп
болжанады.
Асинхронды қозғалтқыштың максималды ток қорғанысы мен ток
қимасын есептеу. Шамадан қорғау есептеу. (2 сағат)
Міндет. Қоректік сорғының асинхронды электр қозғалтқышының
қорғаныс түрлерін және олардың параметрлерін анықтаңыз: ud.ном = 6 кВ;
Рд.ном = 4000 кВт; Ід.ном = 440 А; кп = 6,3; қозғалтқыштардың АВР бар; KI = 600
/ 5; Электр қозғалтқыштарының Қысқыштарындағы үш фазалы қысқа
тұйықталу тогы(3) = 13000 А; қозғалтқыш шиналарға Екі 6 кВ кабельмен
қосылады; жерге тұйықталу тогы Із = 11 А.
Жауап: Iots-пен ағымдағы кесу. = 3880 А; Іс-пен жүктемеден қорғау.з =
660 А; жерге тұйықталудан қорғау.
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Т-қорғалатын трансформатор; 1 тт, 2 ТТ – жоғары және төменгі
кернеулер жағынан ток трансформаторлары; РТ – реле орамалары; 1В, 2В –
ажыратқыштар.
Сурет 3.51-Трансформатордың дифференциалды қорғанысы:
3.5 өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары
1. Релелік қорғаудың мақсаты:
A) МЕМСТ талаптарына сәйкес тұтынушыларды қажетті сападағы
электр энергиясымен жабдықтау;
B) реактивті қуат теңгерімін қамтамасыз ету, электр желісіндегі
ысырапты азайту және кернеуді реттеу;
C) жүйе элементтерін сыртқы және ішкі асқын кернеулерден қорғау,
D) электр тоғымен зақымдану мүмкіндігінен энергия жүйелері
персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
E)жүйені және оның элементтерін зақымданулар мен қалыптан тыс
режимдердің қауіпті салдарларынан қорғау.
2. Зақымдану қандай параметрлермен сипатталады?
A) тұрақтылықтың бұзылуынан туындаған жүйелік авариялар;
B) ток өткізгіш бөліктер арасындағы үлкен электрмагниттік күштердің
әсерінен пайда болатын электр жабдықтарының механикалық зақымдануы;
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C) токтың едәуір ұлғаюы және энергия жүйесінің элементтеріндегі
кернеудің терең төмендеуі;
D) жедел қайта қосуды жүргізу кезінде энергия жүйелері
персоналының қателіктерімен;
E) электр жабдығының тозуы, оның қартаюы, оқшаулағыштардың
бетінің ластануы, механикалық зақымданудан туындаған оқшаулаудың
бұзылуы.
3. Зақымданудың негізгі себептері:
A) ток өткізгіш бөліктер оқшаулауының бұзылуы, электр беру желілері
сымдары мен тіректерінің зақымдануы, операция кезінде персоналдың
қателіктері;
B) кернеу, ток және жиілік шамаларының номиналды мәндерден
ауытқуы;
C) жабдықты шамадан тыс жүктеу;
D) энергетикалық жүйелердегі тербелістер;
E) желіні автоматты түрде бөлу және оны қайта синхрондау.
4. Қалыптан тыс режимдер немен сипатталады?
A) электр жабдықтарының механикалық зақымдануымен;
B) кернеу, ток және жиілік шамаларының номиналды мәндерден
ауытқуы;
C) жабдықтың шамадан тыс жүктелуі, энергетикалық жүйелердегі
тербелістер;
D) ток өткізгіш бөліктердің оқшауламасының бұзылуы, электр беру
желілерінің сымдары мен тіректерінің зақымдануы, операция кезінде
персоналдың қателіктері;
E) желіні автоматты түрде бөлу және оны кейіннен қайта синхрондау.
5. Электр жүйесінің қалыпты емес жұмыс режимдері неге әкеледі?
A) белсенді және реактивті қуатты тұтынудың үздіксіз өзгеруіне
байланысты энергия жүйесінде жиіліктің ±0,4 Гц-ке және кернеудің ±5% - ке
тұрақты ауытқуларына;
B) кернеу номиналдыдан 80% - ға дейін төмендеген кезде
тұтынушылардың жұмыс жағдайларының нашарлауы, бұл эл-ді тоқтатуға
әкеп соғады.өндірістік кәсіпорындардың қозғалтқыштарын, технологиялық
процестің бұзылуын және экономикалық залалды;
C) секциялық, шиналық жалғағыш немесе желілік ажыратқыштардың
көмегімен желіні стационарлық бөлуге әкелетін орнатылған жабдықтың
параметрлері үшін желі торабында К. з. тогының рұқсат етілген мәнінен асу;
D) энергия жүйесінің қалыпты жұмысының бұзылуына және
бұзылуына;
E) Энергожүйе генераторларының синхронды жұмысының бұзылуына
және оларды кейіннен қайта синхрондауға.
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6. Релелік қорғауға қойылатын негізгі талаптар.
A) электр энергиясының сапасы, энергия жүйелерінің үнемді жұмысы;
B) энергожүйелер жабдығын дұрыс пайдалану;
C) энергия жүйелері персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
D) тұтынушыларды электрмен үздіксіз қамтамасыз ету;
E) селективтілік, жылдамдық, сезімталдық, сенімділік.
7. Реле дегеніміз не?
A) қалыпты жұмыс жағдайлары бұзылған кезде электр тізбегін
автоматты түрде ажырататын аппарат;
B) қандай да бір физикалық шаманың оны қабылдайтын бөлігіне әсер
ету кезінде іске қосылатын аппарат;
C) оның жедел тогының тізбегі тұйықталған және ашылған кезде іске
қосылатын электромагниттік ажыратқыш;
D) электр тізбектерін қосуға және ажыратуға ғана емес, сондай-ақ
электр машиналары мен аппараттарының басқару схемасы элементтерін
күрделі ауыстырып қосуды жүргізуге мүмкіндік беретін коммутациялық
аппарат;
E) токпен шамадан тыс жүктеме кезінде электр қондырғыларын
қорғайтын және шекті мәннің белгілі бір электр шамасы ауытқыған кезде
тізбектерді Автоматты ажыратуды жүргізетін аппарат.
8. Релені қосу әдісі бойынша бөлінеді:
A) тікелей және жанама;
B) негізгі және қосалқы;
C) айнымалы және тұрақты ток;
D) бастапқы және қайталама;
E) максималды және минималды.
9. Тұрақты операциялық ток көздері.
A) ток және кернеу трансформаторлары;
B) аккумулятор батареялары;
C) конденсаторлық батареялар;
D) қоректендіру блоктары;
E) өз қажеттіліктерінің трансформаторлары.
10. Түзетілген айнымалы токпен жедел қорғаныс тізбектерінің қуат
көздері.
A) ток және кернеу трансформаторлары;
B) аккумулятор батареялары;
C) конденсаторлық батареялар;
D) қоректендіру блоктары;
E) өз қажеттіліктерінің трансформаторлары.
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11. Көпфазалы реле кедергісінің қарайды ....
A) бір электр шамасы: жиілік немесе кернеу;
B) екі электр шамасына: желінің тогы мен кернеуі немесе екі кернеу
және олардың әрқайсысы желі тогы мен кернеуінің сызықтық функциясы
болып табылады;
C) үш немесе одан да көп электр шамалары, мысалы: үш ток және үш
желі кернеуі немесе ток пен желі кернеуінің сызықтық функцияларын
білдіретін бірнеше кернеу;
D) бір электр шамасы: ток немесе кернеу;
E) екі электр шамасына: ток және желінің кедергісі.
12. Ток және кернеу релесі ...
A) бір электр шамасы: жиілік немесе кернеу;
B) екі электр шамасына: желінің тогы мен кернеуі немесе екі кернеу
және олардың әрқайсысы желі тогы мен кернеуінің сызықтық функциясы
болып табылады;
C) үш немесе одан да көп электр шамалары, мысалы: үш ток және үш
желі кернеуі немесе ток пен желі кернеуінің сызықтық функцияларын
білдіретін бірнеше кернеу;
D) бір электр шамасы: ток немесе кернеу;
E) екі электр шамасына: ток және желінің кедергісі.
13. Бір фазалы қуат релесі ... жауап береді.
A) бір электр шамасы: жиілік немесе кернеу;
B) екі электр шамасына: желінің тогы мен кернеуі немесе екі кернеу
және олардың әрқайсысы желі тогы мен кернеуінің сызықтық функциясы
болып табылады;
C) үш немесе одан да көп электр шамалары, мысалы: үш ток және үш
желі кернеуі немесе ток пен желі кернеуінің сызықтық функцияларын
білдіретін бірнеше кернеу;
D) бір электр шамасы: ток немесе кернеу;
E) екі электр шамасына: ток және желінің кедергісі.
14. Электромеханикалық
орындалады.
A) пьезоэлектрлік;
B) термодинамикалық;
C) гидравликалық;
D) индукциялық-магниттік;
E) электромагниттік.
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релелер

қандай

принцип

бойынша

15. Электромеханикалық реленің іске қосу тогы деп аталады?
A) ЭМ электромагниттік моментін еңсеру үшін қажетті ток.ДДҰ және МТ
үйкеліс моменті.;
B) реле зәкірінің қозғалысы болатын ең кіші ток;
C) реле іске қосылатын ең үлкен ток;
D) реле іске қосылатын ең кіші ток;
E) серіппе , үйкеліс және масса кедергісінің электромагниттік күшіне
тең ток.
16. Электромеханикалық реленің қайтару тогы деп аталады?
A) реледегі ең үлкен ток, онда релелік арматура бастапқы күйіне
оралады;
B) ЭМ электромагниттік моментін еңсеру үшін қажетті ток.ДДҰ және МТ
үйкеліс моменті.;
C) реле іске қосылатын ең үлкен ток;
D) ∆м артық моменті МТ үйкелісінен артық болатын ең кіші ток;
E) серіппе, үйкеліс және масса кедергісінің электромагниттік күшіне
тең ток.
17. Электромеханикалық реленің қайтару коэффициентін жақсарту
үшін не қажет?
A) реле орамасының бұрылыстарының санын өзгерту арқылы;
B) Зәкір орамының магнит ағынын фаза бойынша жылжытылған екі
құраушыға бөлу қолданылады;
C) зәкірдің соңғы жағдайын өзгерту арқылы жылжымалы жүйенің
жүрісін ұлғайту есебінен;
D) реленің жылжымалы жүйесінің (Зәкір) осьтеріндегі үйкелістің
ұлғаюы;
E) айналмалы электромагниттік момент пен серіппе моментінің өзгеру
сипаттамаларының сәйкес келуі немесе ең үлкен жақындауы.
18. Минималды реле тогы деп аталады?
A) реле зәкірі тартылатын ең кіші ток
B) реле зәкірі түсетін ең үлкен ток;
C) реле зәкірі тартылатын ең үлкен ток;
D) реле зәкірі түсетін ең кіші ток;
E) Зәкір бастапқы қалпына келетін ең үлкен ток.
19. Нөлдік тізбектегі ток сүзгісінің шығысында
компоненттердің қандай токтары пайда болады?
A) I3;
B) U0;
C) U1;
D) I0;

симметриялы
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E) I1
20. Қорғаныс құрылғыларындағы реактивті бөлік дегеніміз не?
A) алдын ала көзделген операцияларды жүргізеді және ажыратуға
басқарушы импульс береді;
B) элементтердің жай-күйі туралы ақпарат алады және командаларды
жедел бөлімге жібереді;
C) реле орамалары арқылы Электрондық поштаның өзгеруін
қабылдайды.ол жауап беретін шамалар;
D) өз аймағының соңында мин. режимде және электр доғасы арқылы
тұйықталу кезінде қ. з. кезінде әрекет етеді;
E) атқарушы бөліктің дискретті кіріс сигналдарын түрлендіреді
21. Қорғау құрылғыларындағы логикалық бөлік дегеніміз не?
A) зақымдалған элементті желіден тез ажырату мүмкіндігі;
B) олар жауап беретін шаманың өсуі кезінде әрекет етеді;
C) атқарушы бөліктің дискретті кіріс сигналдарын түрлендіреді ;
D) элемент туралы ақпарат алады және зақымға жауап береді;
E) к.з. қуатының шамасы мен бағытына жауап береді.
22. Реледегі қабылдау бөлігі дегеніміз не?
A) жылжымалы жүйе ға ажыратқыш құрылғысымен механикалық
байланысты;
B)
атқарушы
элемент
арқылы
Ажыратқышты
ажырату
электромагнитінің тізбегін басқарады;
C) элементтердің жай-күйі туралы ақпарат алады және командаларды
жедел бөлімге жібереді
D) негізгі реленің әрекетін Ажыратқышты ажыратуға береді және
элементтердің байланысын жүзеге асырады;
E)өзгерістерді қабылдайды.ол жауап беретін шамалар
23. Реледегі атқарушы бөлік дегеніміз не?
A) жүйе параметрлерін басқарады ;
B) күштердің әсерінен қозғалатын және релелік контактілерге әсер
ететін жылжымалы жүйені білдіреді;
C) реле орамалары арқылы Электрондық поштаның өзгеруін
қабылдайды.ол жауап беретін шамалар;
D) жылжымалы жүйе ға ажыратқыш құрылғысымен механикалық
байланысты;
E) шамадан тыс жүктеме кезінде ток шығаратын жылудың ұлғаюына
жауап береді.
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24. Максималды ток қорғанысының іске қосылу тогы мына формула
бойынша анықталады:
U cp
A) Z ;

I k .min
B) I ñ. ç . ;
I ñ. ç .
C) КСШ; nÒ

kí
k ç I í . ìàêñ
k
âîç
;
D)

E) ҚнI.макс
25. Максималды ток қорғанысының релесінің қайталама тогы келесі
формула бойынша анықталады
U cp
A) Z ;

U ðàá . min
B) k í . ;
I ñ. ç .
C) КСШ; nÒ
Ií
 I í . ìàêñ
n
Ò
;
D)

E) ҚнI.макс
26. Ток қимасының іске қосылу тогы мына формула бойынша
анықталады:
A) ҚҰМК.макс;
I k .min
B) I ñ. ç . ;
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3I 0
 I í .á
n
C) Ò
;
Ií
 I í . ìàêñ
n
Ò
D)
;

U cp
E) Z

27. Бойлық дифференциалды қорғаудың жұмыс принципі
A) желінің басындағы және соңындағы токтардың шамасы мен
фазасын салыстыру кезінде;
B) екі сызық бойынша өтетін токтардың шамалары мен фазаларын
салыстыру;
C) екі сызық бойынша өтетін кері және нөлдік реттілік кернеулерінің
шамасы мен бағытын салыстыру;
D)қорғаныс орнату орнынан к. з орнына дейінгі желі фазасының
кедергісін салыстыру кезінде.;
E)қорғалатын желінің ұштары бойынша К. з. қуат бағыттарын
салыстыру.
28. Бойлық дифференциалды қорғаныс схемасының негізгі
элементтері:
A) іске қосу органының функциясын орындайтын ток релесі, уақыт
релесі;
B) іске қосу органының, қашықтықтан органның, уақыт ұстау
органының, қуат бағыты органының, бұғаттаудың;
C) ток релесі, кернеу релесі, уақыт релесі, құлыптау органы;
D) желінің әр жағына орнатылған және жалғау кабелінің 2 талсымының
көмегімен қосылған 2 Жартылай жиынтықтан;
E) әрбір желінің аттас фазаларында трансформация коэффициенті
бірдей ток трансформаторлары орнатылады, ток трансформаторларының
екінші реттік орамалары қосу сымдарындағы токтардың айналымымен схема
бойынша әртүрлі атаулы қысқыштармен жалғанады және оларға параллель
ток релесінің орамасы қосылады;
29. Ток трансформаторларының қайталама орамалары көлденең
дифференциалды қорғаныс тізбегімен қалай байланысады?
A) жалғағыш сымдардағы токтардың айналымы бар схема бойынша
аттас қысқыштармен және оларға параллель ток релесінің орамасы
қосылады;
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B) жалғастырушы сымдардағы токтардың айналымымен схема
бойынша әртүрлі атаулы қысқыштармен және оларға параллель ток релесінің
орамасы қосылады;
C) ток трансформаторының орамасымен қатар ток релесі, қуат релесі,
уақыт релесі қосылады;
D) ток трансформаторының орамасына параллель ток релесі, кернеу
релесі және көрсеткіш релесі қосылады;
E) ашық үшбұрыштың схемасы бойынша.
30. Бойлық дифференциалды қорғауды бағалау.
А) қорғаныс тербеліс пен шамадан тыс жүктемелерге жауап бермейді
және желінің кез келген нүктесінде қысқа тұйықталу кезінде уақыт кідіріссіз
әрекет етеді;
В) қарапайымдылық, сенімділік, жылдамдық, қорғаныс параллель
сызықтардағы тербеліс токтары мен асинхронды жүріске жауап бермейді;
C) қарапайымдылық, төмен құны, бір жақты қуатты радиалды
желілерде селективтілікті қамтамасыз етеді;
D) үлкен ұзындықтағы желілерде к. з. жедел және екі жақты
ажыратуды қамтамасыз етеді;
Кез-келген желілік конфигурацияда барлық қорғаныстардың ең
сезімтал және күрделі болып табылады.
31. Бойлық дифференциалды қорғаудың кемшіліктері
А) өлі аймақтың болуы және параллель сызықтың біреуі өшірілген
кезде қорғауды өшіру қажеттілігі
В) zр өтпелі кедергіге, аралық қосалқы станциялардан қоректендіру
токтарына, өлшеу трансформаторларының қателіктеріне әсері.
C) кернеудің төмендеуімен қатар жүрмейтін шамадан тыс жүктемелер
кезінде әрекет етеді және К.з. фазааралық токтарға сезімтал емес.;
D) үлкен уақыт кідірістері, әсіресе қуат көздерінің жанында, параллель
тізбектер мен жүктеме токтарының көп саны бар тармақталған желілерде к. з.
кезінде жеткіліксіз сезімталдық;
Е) Байланыс кабелінің және оны төсеу жұмыстарының жоғары құны,
сондай-ақ байланыс сымдары зақымдалған кезде жалған жұмыс істеу
мүмкіндігі.
32. Ағымдағы көлденең дифференциалды қорғаныс қолданылады …
А) дербес ажыратқыштары бар параллель желілерде;
В) шағын ұзындықтағы желілерде ғана;
C) әртүрлі кедергісі бар параллель желілерде;
D) үлкен ұзындықтағы жеке желілерде;
Е) бір ортақ ажыратқыштың астына қосылған параллель желілерде.
33. Көлденең дифференциалды қорғаудың кемшіліктері.
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А) 2 реле арасындағы қайталама токтардың тең бөлінбеуіне
байланысты қорғалатын сызықтың ұштарында қосымша теңгерімсіз ток
пайда болады;
В) уақыттың үлкен кідірістері, әсіресе қуат көздерінің жанында,
желінің соңында және маңызды жүктеме токтарында K. z кезінде жеткіліксіз
сезімталдық;
C) өлі аймақтың болуы және бір параллель сызық ажыратылған кезде
қорғанысты ажырату қажеттілігі;
D) қосылатын кабельдің жоғары құны және оны төсеу жұмыстары,
сондай-ақ қосылатын сымдар зақымдалған кезде жалған жұмыс істеу
мүмкіндігі;
Е) кернеу төмендеген кезде қорғаныс кез келген желі конфигурациясы
кезінде 2 фазалық к. з.жылдам және селективті ажыратуды қамтамасыз
етпейді.
34. Көлденең дифференциалды қорғаныс орнатылған параллель
сызықтардың бірін ажыратқан кезде не істеу керек және неге?
А) қорғаныс әрекеттен шығарылмауы керек, себебі тербеліс кезінде
құлыптау болған кезде қорғаныс тербеліс пен асинхронды қозғалысқа жауап
бермейді;
В) қорғаныс әрекеттен шығарылуы керек, себебі ол жұмыста қалған
желінің лезде максималды қорғанысына айналады және селективті емес
әрекет етеді;
C) қорғаныс әрекеттен шығарылуы керек, себебі кернеудің жеткіліксіз
болуына байланысты қуат релесі істен шығады;
D) қорғаныс әрекеттен шығарылуы керек, себебі қорғаныс тогы
параллель тізбектен өзара индукцияны ескере отырып таңдалады;
Е) қорғаныс әрекеттен шығарылмауы керек, себебі реледегі
сыйымдылық токтарының балансы бұзылады және ол селективті емес әрекет
етеді.
35. Токтың көлденең дифференциалды қорғанысын бағалау
А) қорғау сызықтың шетіне орнатылады. тербеліс пен шамадан тыс
жүктемелерге жауап бермейді және желінің кез келген нүктесінде қысқа
тұйықталу кезінде уақыт кідірісінсіз әрекет етеді;
В) қарапайымдылық, сенімділік, жылдамдық, қорғаныс тербеліс
токтарына жауап бермейді және жалпы қосқышпен параллель сызықтарды
ғана қорғайды;
С) сенімділік, тез әрекет ету, қорғаныс желідегі асинхронды жүріске
жауап бермейді және оны аймақтарға бөлуді жүзеге асырады;
D) қарапайымдылық, төмен құны, радиалды желілерде тек бір жақты
қуатты таңдауды қамтамасыз етеді;
Е) дербес ажыратқышы бар параллель желілердің бірінде кез келген қ.
з.іріктеп ажыратуды қамтамасыз етеді.
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36. Бағытталған көлденең дифференциалды қорғаныс зақымдалған екі
сызықтың біреуін ғана өшіруі үшін не істеу керек?
А) қорғау қ. з. қорғау орнатылатын жерге дейінгі қашықтығын
анықтайтын қашықтықтан қорғау органымен толықтырылады;
В) ажырату қажет желіде қорғаныс әрекет ету аймағында к. з. болу
үшін;
C) қорғау екі жақты әрекет ететін немесе бір жақты әрекет ететін Қуат
бағытының релесімен толықтырылады, олардың әрқайсысы тек бір желіні
ажыратуға арналған;
D) қорғаныс әрекеттен шығарылады және зақымдалған желіні
ажыратуға желінің негізгі қорғанысы әрекет етеді;
Е) зақымдалған желіні қорғау жинағының таратқышын басқа,
бүлінбеген желіні ажыратуға сигнал жібермейтіндей әрекеттен шығару.
37. Қашықтықтан қорғаудың негізгі элементі
A) қуат релесі;
B) ағымдағы реле;
C) қарсылық релесі;
D) кернеу релесі;
E) уақыт релесі.
38. Қашықтықтан қорғаудың өлшеу органы тікелей немесе жанама әсер
етеді…
A) толық ток к. з.;
B) кернеуді төмендету;
C) максималды жүктеме тогы;
D) желінің кедергісі;
E) кернеуді арттыру.
39. Қандай қорғаныс тізбектерінде ток фазаларын салыстыру жанама
түрде бір сызықтың басында және соңында өтетін ток фазаларын салыстыру
арқылы жүзеге асырылады?
A) бағытталған көлденең дифференциалды қорғаныс;
B) дифференциалды-фазалық қорғау С. С. қорғау;
C) бойлық дифференциалды ток қорғанысы;
D) дистациялық қорғау;
E) блоктаумен бағытталған қорғау.
40. Қандай қорғаныстарда қуатты бағыттау органы мен іске қосу
органы тек кері тізбектің компоненттеріне жауап береді?
A) блоктаумен сүзгі бағытталған қорғау;
B) бағытталған көлденең дифференциалды қорғаныс;
C) дифференциалды-фазалық қорғау С. С. қорғау;
D) бойлық дифференциалды ток қорғанысы;
E) блоктаумен бағытталған қорғау
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41. Генератордың роторындағы қорғаныстың сигналға әсер ететін
зақымдануы.
A) орама орамдарының жерге қос тұйықталуы;
B) өте үлкен токтармен (ондаған мың ампер) бірге жүретін фазааралық
к. з.);
C) ораманың корпусқа тұйықталуы;
D) бір фаза орамдарының тұйықталуы;
E) ораманың корпусқа бір нүктеде тұйықталуы.
42. Генератордың роторындағы қорғаныстың ажыратуға әсер ететін
зақымдануы.
A) орама орамдарының жерге қос тұйықталуы;
B) өте үлкен токтармен (ондаған мың ампер) бірге жүретін фазааралық
к. з.);
C) ораманың корпусқа тұйықталуы;
D) бір фаза орамдарының тұйықталуы;
E) ораманың корпусқа бір нүктеде тұйықталуы.
43. Генераторлардың қалыптан тыс режимдері.
A) статор мен ротордағы токтың төмендеуі;
B) статордағы кернеуді төмендету
C) синхронды жұмыс режимі;
D) симметриялық жүктеме;
E) асинхронды және қозғалыс режимі.
44. Генераторлардың қалыптан тыс режимдері. Генераторлардың
шамадан тыс жүктелуі....
А) сыртқы к.з. кезінде;
B) желідегі жұмыстың толық емес фазалық режимі кезінде;
C) статор орамасында кері реттілік токтары пайда болған кезде;
D) асинхронды режимде;
E) самозапуске қозғалтқыштар.
45. Роторда құйынды токтар мен импульсті электромагниттік момент
генератордың қалыпты емес режимі қандай?
A) жоғары токтар(артық токтар);
B) кернеуді арттыру;
C) генератордың шамадан тыс жүктелуі;
D) фазалардағы токтардың асимметриясы;
E) асинхронды режим.
46. Қандай жағдайда генератор асинхронды режимге өтеді?
A) токтың төмендеуі;
B) кернеуді арттыру;
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C) генератордың симметриялы шамадан тыс жүктелуі;
D) қозу жоғалған кезде;
E) белсенді ток желісінен тұтыну.
47. Максималды қорғаныс селективтілігінің сатысы деп аталады:
A) қорғаныс сезімталдығы;
B) екі шектес учаскелерді қорғаудың әрекет ету уақыты арасындағы
айырмашылық;
C)
АҚҚ-дан
желілерді
қайта
қосқаннан
кейін
электр
қозғалтқыштарының өздігінен іске қосылуын ескеру қажеттілігі;
D) қорғаныстың қолданылу аймағы қорғалатын желіні және келесі
Екінші учаскені қамтуы тиіс;
E) келесі учаскедегі қ. з. кезінде қорғаудың әрекет ету уақыты
48. Селективтілікті қамтамасыз ету үшін 2 жақты қуат көзі бар
желілерде бағытталған қорғаныс нені ескеруі керек?
A) толық ток к. з.;
B) кернеуді төмендету;
C) максималды жүктеме тогы;
D) желінің кедергісі;
E) шиналардағы кернеуге қатысты желідегі ток фазасы.
49. 2 жақты қуат көзі бар желілерде селективті бағытталған қорғауды
орындау принциптері:
A) қорғау әрбір желінің екі жағынан орнатылуы және қуат шиналардан
желіге бағытталғанда әрекет етуі тиіс;
B) қуаттың әртүрлі бағыты кезінде жұмыс істейтін қорғаулардағы
уақыт ұстамалары бір-бірімен сатылы-қарсы қағидат бойынша келісілуі тиіс;
C) қуаттың бір бағыты кезінде жұмыс істейтін қорғаулардағы уақыт
ұстамалары сатылы қағидат бойынша өзара келісілмеуі тиіс;
D) қорғалатын желіде к. з. кезінде де, сондай-ақ қосалқы станция
шиналарынан шығатын басқа қосылулардағы зақымданулар кезінде де
қолданылатын қуат белгісіне жауап бермейтін қарапайым ток қорғанысын
пайдалану;
E) қорғау әрбір желінің бір жағынан, қоректендіру көзі жағынан
орнатылады.
50. Бағытталған ағымдағы қорғаныс желілері қалыпты жұмыс
режимінде неден қалпына келтіріледі?
A) жүктеме тогынан;
B) баланстан тыс токтан;
C) шиналардан желіге жүктеме қуатының бағытынан;
D) ең жоғары кернеу релесінен бұғаттау (қорғанысты іске қосу);
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E) қоректендіру көзінің кернеуінен шина нүктесінен к.з нүктесіне
дейінгі желінің белсенді және реактивті кедергілерінің қатынасымен
анықталатын бұрышқа.
51. Неліктен K. z. жерге максималды ток бағытталған қорғаныс
бұғатталады және тізбектің қандай элементтерін қолданады?
A) нөлдік тізбекті қорғау ретінде пайдаланылады және косинус
түріндегі қуат релесі бұғатталады;
B) фазааралық тұйықталудан қорғау ретінде пайдаланылады және
жұлдызға қосылған ток трансформаторларының нөлдік сымына қосылған ток
релесімен бұғатталады;
C) фазааралық тұйықталудан қорғау ретінде пайдаланылады және
үшбұрышқа қосылған ток трансформаторларының нөлдік сымына қосылған
кернеу релесі бұғатталады;
D) төмен сезімталдыққа ие және қарсыласу релесі бұғатталады;
E) жерге 2 фазалық тұйықталудан қорғау ретінде пайдаланылады және
зигзагқа қосылған ток трансформаторларының нөлдік сымына қосылған ток
релесімен бұғатталады;
52. Максималды токтың бағытталған қорғанысының өлі аймағы деп
нені атайды?
A) қорғаныс орнату орнына жақын қ. з. кезінде ток дифференциалдық
реле әрекетінде істен шығу мүмкіндігі;
B) қуат релесі жұмыс істемейтін қ. з. кезінде желінің учаскесі, оның
қысқыштарындағы қуат іске қосу қуатынан аз болатындықтан;
C) қуат релесі жұмыс істемейтін қуат көзінің шиналарындағы желі
учаскесі, оның қысқыштарындағы қуат іске қосу қуатынан аз болады;
D) қорек көзінен қосымша қоректендіру салдарынан қорғаныс орнату
орнына жақын қ. з. кезінде қуат релесінің әрекетінен бас тарту мүмкіндігі;
E) кернеу шамасының жеткіліксіздігі салдарынан қорғаныс әрекет ету
аймағынан тыс к. з.кезінде қорғаныс әрекетінен бас тарту мүмкіндігі.
53.Теңдестірілген кернеуі бар дифференциалды қорғаныс схемалары
мен айналмалы тогы бар дифференциалды қорғаныс схемаларының
принциптік айырмашылығы неде.
A) Э. Д. С. ток трансформаторларының қайталама орамалары қарамақарсы бағытталған, ал дифференциалды реле байланыстырушы сымдар
тізбегіне қатарынан қосылады;
B) Э. Д. С. ток трансформаторларының қайталама орамалары қатарға
бағытталған, ал дифференциалды реле ток трансформаторларының
қайталама орамаларына параллель қосылады;
C) Э. Д. С. кернеу трансформаторларының бастапқы орамалары қатарға
бағытталған, ал дифференциалды реле ток трансформаторларының екінші
орамаларына параллель қосылады;
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D) кернеу трансформаторларының бастапқы орамаларының токтары
рет-ретімен бағытталған, ал қуат релесі ток трансформаторларының екінші
орамаларына параллель қосылады;
E) кернеу трансформаторларының бастапқы орамаларының токтары
қарама-қарсы бағытталған, ал қуат релесі ток трансформаторларының
қайталама орамаларына кезекпен қосылады;
54.Көлденең дифференциалды қорғаныстың тепе-тең емес тогы
қандай?
A) реле іске қосылатын ең кіші ток
B) реле зәкірі бастапқы қалпына келетін реледегі ең үлкен баланс емес
ток
C) ток трансформаторларының магнит өткізгіштерінің конструктивтік
ерекшеліктерімен
шартталған
ток
және
магниттеу
тогы
трансформаторларының
бастапқы
және
қайталама
орамаларының
кедергілерінің теңсіздігімен шартталған токтың арифметикалық қосындысы;
D) ток трансформаторларының қателігінен туындаған токтың және
параллель сызықтардың кедергілерінің теңсіздігінен туындаған токтың
арифметикалық қосындысы.
E) ток трансформаторлары фазаларының магниттелетін токтарының
геометриялық қосындысы.
Реферат тақырыптары
1. Трансформаторларды
қорғау
кезінде
қандай
функциялар
орындалады?
2. Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың релелік қорғаныс
түрлері.
3. Трансформаторлардың ішкі зақымдануы кезіндегі қорғаныс түрлері.
4. Трансформатордың ток кесу схемасын түсіндіріңіз.
5. Трансформатордың сыртқы зақымдануы кезіндегі қорғаныс түрлері.
6. Трансформатордың
дифференциалды
қорғаныс
схемасын
түсіндіріңіз.
7. Трансформатордың қашықтан қорғау схемасын түсіндіріңіз.
8. Генераторларды ішкі зақымданудан қорғау түрлері.
9. Генераторлардың көлденең дифференциалды қорғаныс схемасын
түсіндіріңіз.
10. Генераторлардың бойлық дифференциалды қорғаныс схемасын
түсіндіріңіз.
11. Сыйымдылық тогына жауап беретін статор орамасының жерге
тұйықталуынан қорғау схемасын түсіндіріңіз.
12. Айнымалы токқа жауап беретін статор орамасының жерге
тұйықталуынан қорғау схемасын түсіндіріңіз.
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13. Тұрақты токқа жауап беретін статор орамасының
тұйықталуынан қорғау схемасын түсіндіріңіз.
14. Генераторларды сыртқы зақымданудан қорғау түрлері.
Кері тізбектегі ток қорғаныс схемасын түсіндіріңіз
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12. Нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной
защиты и автоматики. - М.: Энергия, 2014. - 116 c.
13. Общие требования к системам противоаварийной и режимной
автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации
и технологической связи в ЕЭС России. - М.: Энергия, 2014. - 350 c.
14. Подрешетников, В.А. Детали и узлы пневматических релейных
устройств / В.А. Подрешетников, В.М. Плотников. - М.: Машиностроение,
1984. - 194 c.
15. Релейная защита и автоматика в электрических сетях. - М.: Альвис,
2012. - 640 c.
16. Соловьев, Александр Леонидович Релейная защита городских
электрических сетей 6 и 10 кВ / Соловьев Александр Леонидович. - М.:
Политехника, 2007. - 899 c.
ҚОРЫТЫНДЫ
Оқу құралында өндірісті ұйымдастыру мен жоспарлауға, техникалық
және жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыруға, қайталама құрылғыларды
тексеру мен реттеуге, релелік қорғаныс пен автоматика, телемеханикаға
арналған үш негізгі бөлім бар.
Бірінші
тарауда
шығындарды
есептеуге,
кәсіпорынның
электромеханикалық жабдықтарын жөндеу, монтаждау, техникалықэкономикалық есептеудің негізіне, тиімділікті арттыру жолдарына ерекше
назар аударылады.
Екінші тарау техникалық және жедел қызмет көрсетуді ұйымдастыруға
арналған, онда электр жабдықтарын орнатуға, жөндеуге және реттеуге
қойылатын негізгі талаптар анықталған. Өндірістегі жұмысқа нарядты
ресімдеу, пайдалану және жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттаманы
жасау тәртібі сипатталған.
Үшінші тарауда қайталама құрылғыларды орнату, релелік қорғаныс
және автоматика, теледидар механикасының принциптері мен әдістері
сипатталған. Электр жабдықтары мен электр қондырғыларының жоғары
вольтты сынақтарын орындау кезінде қауіпсіздік шаралары қарастырылған,
сынақтар мен өлшеулердің көлемі мен жиілігі, жалпы станция құрылғыларын
реттеу және қашықтан басқару.
Оқу құралында тек теориялық негіздер ғана емес, сонымен қатар
практикалық бөлім, тест сұрақтары, реферат тақырыптары Және т. б. толық
сипатталған.
Ұсынылған еңбек "компрессорлық станциялар мен қосалқы
құбырлардың электр жүйелерін жөндеу және қызмет көрсету" мамандығы
үшін оқу құралы ретінде арналған.
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ГЛОССАРИЙ
Пайдалану-өнімнің өмірлік циклінің кезеңі, оның сапасы жүзеге
асырылады, сақталады және қалпына келтіріледі
Өнімнің өмірлік циклі-өнімді әзірлеу, дайындау, өңдеу, пайдалану және
кәдеге жарату жиынтығы, оны жасау мүмкіндігін зерттеу басталғаннан
бастап оны қолдану аяқталғанға дейін. Пайдаланудың айрықша ерекшелігіөнімді мақсатына сай пайдалану немесе күту.
Мақсаты бойынша пайдалануды күту-өнімнің нормативтік-техникалық
құжаттамада көзделген мақсаты бойынша пайдалануға дайын күйінде болуы.
Техникалық қызмет көрсету-мақсатты пайдалану, күту, сақтау және
тасымалдау кезінде бұйымның жұмыс қабілеттілігін сақтау бойынша
операциялар кешені немесе операция.
Жөндеу-бұйымдардың жарамдылығын немесе жұмысқа қабілеттілігін
қалпына келтіру және бұйымдардың немесе олардың құрамдас бөліктерінің
ресурстарын қалпына келтіру жөніндегі операциялар кешені.
Техникалық пайдалану-бұйымды тасымалдауды, сақтауды, техникалық
қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтитын пайдаланудың бір бөлігі.
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